ZADEVA: Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet zavoda Centra za socialno
delo
NAMEN: Obravnava gradiva in sprejem sklepa
GRADIVO PRIPRAVIL: Oddelek za splošne zadeve
PREDLAGATELJ: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in administrativne zadeve
PRAVNA PODLAGA:
- Statut Centra za socialno delo Hrastnik
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10,19/10)
POROČEVALEC: Darko Planinc, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve,
imenovanja in administrativne zadeve
OBRAZLOŢITEV:
V mesecu decembru 2014 poteče 4 letni mandat dosedanjim članom Sveta Centra za socialno
delo Hrastnik, zato je potrebno imenovati nove člane.
Svet centra sestavlja 7 članov in sicer: 4 predstavniki ustanovitelja, 2 predstavnika delavcev in
1 predstavnika lokalne skupnosti. Mandatna doba sveta centa traja 4 leta, po preteku
mandatne dobe so isti člani lahko ponovno izvoljeni, vendar največ 2 x zaporedoma.
Center za socialno delo Hrastnik, katerega ustanovitelj je drţava, poleg nalog in javnih
pooblastil, ki so centrom naloţene v skladu z zakoni, opravljal tudi naloge s socialno
varstvenega področja za občino Hrastnik.
Te naloge so:
- dodeljevanje enkratnih denarnih socialnih pomoči za nakup ozimnice in šolskih
potrebščin;
- odločanje o subvenciji brezplačnih kosil za osnovnošolce;
- preverjanje in ugotavljanje socialnih razmer občanov in izdelava poročil o
uveljavljanju pravic, vodenje postopkov pri dodatnih oprostitvah, pri plačilu storitev
uporabnikov…;
- izdelava socialnih poročil in mnenj za kritje stroškov pokopa s strani občine;

-

-

»prva socialna pomoč« za osnovnošolce in prve informacije o drogah ter seznanitev in
prepoznavanje nasilja : zgodnje prepoznavanje stisk in teţav, ocena moţnih rešitev,
mreţa izvajalcev pomoči in uporaba drugih moţnih storitev in ukrepov; predstavitev
dejavnosti centra in prve informacije o drogah. Uporabniki so osnovnošolci OŠ
Narodnega Heroja Rajka, z obema podruţnicama - Dol in Log. Delo poteka kot
posredovanje informacij skupini otrok, jim predstaviti center za socialno delo kot
institucijo. Jim poskušati dati uvid, kako pravočasno zaznati in opredeliti problem in
kako poiskati moţne rešitve. Delo obsega elemente prve socialne pomoči;
vodenje skupnih timov za reševanje stisk občanov Hrastnika;
vodenje koordinacije pri organiziranju različnih oblik humanitarnih pomoči in
organizacija in vodenje postopkov druţbeno koristnega dela.

Za izvajanje teh nalog je potrebno sodelovanje s strokovnimi sluţbami občine, zato je bila v
preteklosti uveljavljena praksa, da se v Svet zavoda Centra za socialno delo imenuje
predstavnik strokovnih sluţb občinske uprave. V preteklem mandatu je bila za članico Sveta
imenovana strokovna delavka za področje sociale, ki se je v tem času tudi upokojila.
Na osnovi navedenega predlagamo, da se v Svet zavoda Centra za socialno delo Hrastnik, kot
predstavnik lokalne skupnosti, imenuje Ljubomir Zalezina, vodja Oddelka za druţbene
dejavnosti in gospodarstvo Občine Hrastnik.
Predlagani kandidat je ţe bil član Sveta CSD Hrastnik v mandatnem obdobju 2002/2006,
imenovan s strani vlade Republike Slovenije, kot predstavnik ustanovitelja zavoda. Pozna
delovanje svetov zavoda, ima izkušnje in znanje ter je dolgoletni strokovni vodja oddelka, ki
je tesno povezan z delovanjem socialnega varstva v občini.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanje in administrativne zadeve je o predlogu
razpravljala na svoji 2. redni seji, dne 1.12.2014 in predlaga Občinskemu svetu Občine
Hrastnik, da sprejme predlagani sklep.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Hrastnik, sprejme sklep, da se v Svet zavoda Centra za socialno delo
Hrastnik, kot predstavnik lokalne skupnosti imenuje Ljubomir Zalezina, vodja Oddelka za
druţbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Hrastnik.

Predsednik komisije
Darko Planinc

Na podlagi določil Statuta Centra za socialno delo Hrastnik in Statuta Občine Hrastnik (UVZ,
št. 17/10,19/10 ) je Občinski svet Občine Hrastnik na svoji
redni seji, dne
sprejel
naslednji
S K L E P:
1.

V Svet zavoda Centra za socialno delo Hrastnik se kot predstavnik lokalne skupnosti za
naslednje štiriletno mandatno obdobje imenuje Ljubomir Zalezina, vodja Oddelka za
druţbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Hrastnik.
2.

Sklep velja takoj.

Ţupan
Občine Hrastnik
Miran JERIČ

