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OBČINA RADOVLJICA 

ŽUPAN 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 

Datum: 12.3.2019 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA 
                        
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 119. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 
 

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI  
V SVET LOKALNIH SKUPNOSTI CENTRA ZA SOCIALNO DELO GORENJSKA 

 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bosta kot poročevalca na seji sodelovala: 

- Miran Rems, predsednik KMVI,  
- Monika Sluga, višja svetovalka za kadrovske in splošne zadeve.  

 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
1. Občinski svet Občine Radovljica za predstavnika lokalne skupnosti v Svet lokalnih 

skupnosti Centra za socialno delo Gorenjska imenuje Teodoro Beton.  
2. Imenovani predstavnici začne teči mandat z dnem konstitutivne seje sveta zavoda za 

mandatno dobo 4 let.  
 
 
                                                                                                                 Ciril Globočnik l.r. 
                                                                                                                       ŽUPAN  
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Datum: 12.3.2019 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI  
V SVET LOKALNIH SKUPNOSTI CENTRA ZA SOCIALNO DELO GORENJSKA 

 
1. Zakonska podlaga 
Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Gorenjska (Ur. list RS, št. 30/2018, v 
nadaljevanju Sklep CSD).  
 
2. Obrazložitev 
 
Občina Radovljica je v mesecu decembru 2018 prejela obvestilo Centra za socialno delo 
Gorenjska, da so se dosedanji centri za socialno delo v regiji (CSD Kranj, CSD Škofja Loka, 
CSD Tržič, CSD Radovljica in CSD Jesenice) spojili v nov pravni subjekt, ki je univerzalni 
pravni naslednik združenih socialno varstvenih zavodov in se imenuje Center za socialno delo 
Gorenjska in je tako v novi pravni obliki začel delovati z dnem 1.10.2018. Center za socialno 
delo Gorenjska ima sedež v Kranju, posluje pa s centri za socialno delo, ki so z dnem spojitve 
postali enote CSD Gorenjska.   
 
V 15. členu Sklepa CSD je določeno, da predstavniki lokalnih skupnosti z območja delovanja 
centra za socialno delo imenujejo svojega predstavnika v nov organ Svet lokalnih skupnosti 
CSD Gorenjska.   
 
Na spletni strani Občine Radovljica je bil objavljen poziv - kandidacijski postopek za 
imenovanje predstavnika v Svet lokalnih skupnosti CSD Gorenjska, namenjen političnim 
strankam, krajevnim skupnostim, društvom v občini Radovljica ter skupinam občanov, z 
rokom do 5.3.2019 do 12. ure. Do navedenega roka so prispeli naslednji predlogi:  
- Teodora Beton, predlagatelj Lista Cirila Globočnika,   
- Srečko Brumen, predlagatelj NSi,  
- Renata Zadnikar, predlagatelj Socialni demokrati. 
 
KMVI je na svoji 4. seji dne 11.3.2019 po razpravi in prebranih obrazložitvah sprejela sklep, 
da za predstavnika v Svet lokalnih skupnosti CSD Gorenjska občinskemu svetu predlaga 
Teodoro Beton, z naslednjo obrazložitvijo: po izobrazbi je specialna pedagoginja in je več kot 
36 let zaposlena v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Radovljica. 20 let vodi Kulturno 
turistično društvo Kamna Gorica in je aktivna članica Društva Sožitje. Kot članica 
Občinskega sveta Občine Radovljica se je že v preteklem mandatu zavzemala za uravnotežen 
razvoj mesta in podeželja, za ranljive skupine občanov, opozarjala je na varnost v cestnem 
prometu in si prizadevala za zdravo in urejeno okolje, za spoštovanje človeških vrednot in 
dostojno življenje občanov. V prejšnjem mandatu je uspešno vodila Odbor za zdravstvo in 
socialno varstvo.  
 

http://www.radovljica.si/
mailto:obcina.radovljica@radovljica.si
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Mandat predstavnikov v svetu zavoda traja 4 leta.   
 
Zapisniki sej KMVI z obrazložitvijo in prejetimi predlogi se objavijo na spletni povezavi: 
https://www.radovljica.si/objava/62104 
 
3. Finančne posledice 
 
Imenovanje predstavnice lokalnih skupnosti v Svet lokalnih skupnosti CSD Gorenjska za 
proračun Občine Radovljica nima finančnih posledic.  
 
Pripravila: 
Monika Sluga   
 

Alenka Langus l.r. 
Direktorica občinske uprave 

https://www.radovljica.si/objava/62104
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