
 
Številka: 0322-0001/2023-2 
Šempeter pri Gorici, 13. januar 2023 
 
Zadeva: Povabilo k posredovanju predloga kandidature za predstavnika Občine Šempeter- 
                Vrtojba v Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Severna Primorska 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskega sveta Občine Šempeter-
Vrtojba (v nadaljevanju: komisija) vas vabi, da posredujete predloge kandidatur za 
predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo 
Severna Primorska. 
 
Skladno z 98. členom Poslovnikom občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, 
št. 5/2018) kandidate za izvolitve ali imenovanje lahko predlagajo svetniki, svetniške skupine in 
župan. 
 
V skladu s 15. členom Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Severna Primorska ((Uradni 
list RS št. 30/2018) je Svet lokalnih skupnosti kolegijski posvetovalni organ centra, ki ga 
sestavljajo predstavniki lokalnih skupnosti z območja delovanja centra.  

Pristojnosti sveta lokalnih skupnosti so: 
– sprejetje poslovnika, ki ureja delo sveta lokalnih skupnosti, 
– imenovanje dveh predstavnikov lokalne skupnosti v svet centra, 
– spremljanje izvedbe regionalnih izvedbenih načrtov v skladu z nacionalnim programom, ki  
   ureja socialno varstvo, 
– dajanje pobud direktorju centra o uvedbi dodatnih storitev in programov v posameznih 
   lokalnih skupnostih, 
– dajanje predlogov in mnenj direktorju centra o vprašanjih, ki se nanašajo na področje dela  
   centra in na socialno problematiko v posameznih lokalnih okoljih, 
– povezovanje med centrom in lokalnimi skupnostmi in 
– sodelovanje pri vzpostavljanju novih politik na področju socialnega varstva. 
 

Naprošam Vas, da predlog kandidature, vključno s podpisano izjavo kandidata, da soglaša s 
kandidaturo (v prilogi) posredujete po pošti na naslov: Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana 
Roba 3 a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom »Za KMVVI – CSD« ali po e-pošti na: 
info@sempeter-vrtojba.si oz. oddate osebno na sedežu občinske uprave, da bo dostavljeno 
do 20. januarja 2023 do 12. ure. 
 
Komisija bo prejete predloge obravnavala na naslednji seji komisije. 
 
                           Predsednica komisije 
                                                                                          za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
                                                                                                               Dunja Savnik Winkler, l.r. 
 
Priloga:  

- izjava

mailto:info@sempeter-vrtojba.si
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IZJAVA 
 
 
 
 
Spodaj podpisani/a ____________________________________, rojen/a ________________,  

stanujoč/a na naslovu: _________________________________________________________,   

telefon:______________________,  

elektronska pošta:_____________________________________________________________, 

soglašam s kandidaturo predstavnika Občine Šempeter-Vrtojba v Svetu lokalnih skupnosti 
Centra za socialno delo Severna Primorska. 
 
 
Izjavi prilagam: 
- kratko predstavitev s povzetkom dosedanjih izkušenj; 
 
 
 
V _______________________, dne ______________ 
 
 

 ___________________________ 
(lastnoročni podpis) 

 
 

S podpisom soglašam, da lahko občina osebne podatke obdeluje za namen, za katerega so bili pridobljeni. V 
primeru izbora na občinskemu svetu, soglašate z objavo sklepa o imenovanju na občinski spletni strani. Sklep bo 
vseboval osebno ime in naslov ter se bo, kot gradivo in sprejeti akt občinskega sveta, hranil trajno.  
Osebni podatki se obdelujejo in varujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo in 177/20) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 
2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o 
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88). Kot 
posameznik vlagatelj uživa pravice, skladno z omenjenima pravnima aktoma.  

 
 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4690
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3110

