
predlog sklepa 

a/ Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti Občine Slovenska Bistrica v Svet lokalne 

skupnosti Centra za socialno delo Maribor 

 

Na podlagi 15. člena Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Maribor (Uradni list RS, št. 

30/18) in Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine 

Slovenska Bistrica na xx. dopisni seji dne xx. xx. xxxx sprejel  

 

SKLEP 

o imenovanju predstavnika lokalne skupnosti Občine Slovenska Bistrica v Svet lokalne 

skupnosti Centra za socialno delo Maribor 

 

I.  

 

V Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Maribor se kot predstavnico Občine 

Slovenska Bistrica  i m e n u j e: 

 

- Vida Lipoglav 

 

 

Številka: 9000-/2018 

Datum:  

 

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

Na podlagi 15. člena Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Maribor je določeno, da je 

Svet lokalnih skupnosti kolegijski posvetovalni organ centra, ki ga sestavljajo predstavniki 

lokalnih skupnosti z območja delovanja centra. Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo 

Maribor bo v skladu s 16. členom Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Maribor 

imenoval dva predstavnika lokalne skupnosti v svet centra. 

 

Na podlagi poziva Centra za socialno delo Maribor z dne 25. 9. 2018, ki določa naj lokalne 

skupnosti čim prej izvedejo postopek imenovanja svojega predstavnika, je Komisija za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela s postopkom evidentiranja kandidatov. 

 

V postopku evidentiranja so prispeli štirje (4) predlogi s strani političnih strank. Komisija je 

sklenila Občinskemu svetu predlagati, da se v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo 

Maribor  imenuje: 

 

- Vida Lipoglav 

 



predlog sklepa 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 27. redni seji dne 25. 10. 2018  

oblikovala predlog sklepa o imenovanju predstavnika Občine Slovenska Bistrica v Svet 

lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Maribor, ki ga predlaga občinskemu svetu v sprejem. 

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 

 

 


