
predlog sklepa 

   

Predhodno mnenje k imenovanju k imenovanju pomočnice direktorice Centra za socialno 

delo Maribor, Enota Slovenska Bistrica 

 

V skladu s tretjim. odst. 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, 28/19, 

189/20 – ZFRO in 196/21 – ZDOsk, v nadaljevanju: ZSV) in Statuta Občine Slovenska Bistrica 

(Uradni list RS, št. 79/19) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na xx. seji dne xx. xx. 

xxxx sprejel 

 

SKLEP 

o predhodnem mnenju k imenovanju pomočnice direktorice Centra za socialno delo 

Maribor, Enota Slovenska Bistrica 

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica daje pozitivno mnenje k imenovanju Blanke Rupar 

za pomočnico direktorice Centra za socialno delo Maribor, Enota Slovenska Bistrica. 

 

Številka: 9000-  /2022 

Datum:  

dr. Ivan Žagar 

župan Občine Slovenska Bistrica 

 

O b r a z l o ž i t e v: 

 

Tretji odst. 56. člena ZSV določa, da 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. 

 

Center za socialno delo je dne 8. 3. 2022 objavil razpis za pomočnika direktorja Centra za 

socialno delo Maribor, Enota Slovenska Bistrica na Zavodu RS za zaposlovanje. Do izteka roka 

za prijavo so bile oddane tri vloge, popolna vloga pa je bila samo vloga Blanke Rupar. 

 

Direktorica Centra za socialno delo Maribor je izbrala Blanko Rupar za pomočnico direktorice  

s sklepom št. 100-2/2022 dne 26. 4. 2022 pod odložnim pogojem, da bo pristojen organ lokalne 

skupnosti izdal mnenje k imenovanju. Po podaji mnenja bo direktorica nadaljevala postopek 

imenovanja pomočnice direktorice skladno z določbami ZSV. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 20. redni seji dne 1. junija 2022 

oblikovala predlog sklepa o predhodnem mnenju k imenovanju pomočnice direktorice Centra 

za socialno delo Maribor, Enota Slovenska Bistrica, ki ga predlaga Občinskemu svetu v 

sprejem. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 


