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 Datum: 2. junij 2020  

 

ČLANICAM IN ČLANOM OBČINSKEGA SVETA  

OBČINE TOLMIN  

 

ZADEVA: Obrazložitev sklica 11. (dopisne) seje Občinskega sveta Občine Tolmin  

 

Spoštovani svetniki in svetnice, 

Direktorica Centra za socialno delo Severna Primorska, ga. Patricija Može, je 18. maja 2020, na naslov 

Občine Tolmin naslovila prošnjo za podajo mnenja pristojnega organa lokalne skupnosti k imenovanju 

pomočnice direktorice na enoti Centra za socialno delo Severna Primorska, ki ima sedež v Tolminu. 

Na podlagi 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 

– DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), direktor centra za socialno delo imenuje 

in razreši pomočnika direktorja na enoti centra za socialno delo po predhodnem mnenju pristojnega 

organa lokalne skupnosti, na območju katere so prostori enote centra za socialno delo. Pomočnik 

direktorja na enoti centra za socialno delo mora imeti visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 

69. člena tega zakona, 5 let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit po tem zakonu. Mandat 

pomočnika direktorja na enoti centra za socialno delo traja 5 let. 

Na podlagi javnega razpisa, ki ga je objavil Center za socialno delo Severna Primorska, je direktorica za 

pomočnico na enoti v Tolminu izbrala Kristino Šturm Leban, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje za 

zasedbo delovnega mesta.   

Glede na kratek časovni rok za podajo mnenja Občinskega sveta Občine Tolmin, je predsednica Komisije 

za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja dne 25. 5. 2020, sklicala sejo navedene komisije, ki je 

potekala dne 1. 6. 2020. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 12. seji 

sprejela naslednji sklep: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu 

predlaga, da poda pozitivno predhodno mnenje k imenovanju Kristine Šturm Leban za pomočnico 

direktorice Centra za socialno delo Severna Primorska, Enota Tolmin. Ob upoštevanju kratkega roka za 

podajo mnenja in upoštevajoč dejstvo, da se pomočnici direktorice na enoti v Tolminu mandat izteče 8. 

6. 2020, komisija meni, da je sklic dopisne seje občinskega sveta za odločanje o podaji navedenega 

predhodnega mnenja, utemeljena in primerna rešitev.   

Ob upoštevanju navedenega menimo, da obstaja pravna podlaga za sklic dopisne seje občinskega sveta, 

kot jo določa 30. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Tolmin. Omenjena določba poslovnika 

dopušča tudi, da se dopisna seja opravi s pomočjo elektronske pošte.  
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V prilogi vam poleg gradiva pošiljamo tudi glasovnico v elektronski obliki, na kateri so navodila za 

glasovanje. Prosimo, da glasovnico po elektronski pošti, kot odgovor na prejeto elektronsko sporočilo s 

katerim je bila sklicana dopisna seja, najkasneje do vključno četrtka, 4. junija 2020, do 12.00, vrnete 

na elektronski naslov info@tolmin.si.  

 

S prijaznimi pozdravi,  

 

Pripravil:  

mag. Matjaž Kos l.r.,                  Uroš Brežan l.r., 
direktor občinske uprave               ŽUPAN 
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