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Na podlagi 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr (23/07 popr., 41/07 popr.), 61/2010-ZSVarPre, 62/2010ZUPJS in 21/06 – odl. US), 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine
Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne
01.12.2008) in na podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je
Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji ___ redni seji dne ________ sprejel naslednji

S K L E P

Občina Gornja Radgona daje predhodno pozitivno mnenje k imenovanju kandidatke mag.
Carmen Šeruga Bednar, univ. dipl. socialne delavke, stanujoče v Murski Soboti, Trstenjakova
56 za direktorico Centra za socialno delo Gornja Radgona.

Številka: 122-10/2011
Datum: _________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ

O B R A Z L O Ž I T E V:
Na podlagi 56. člena Zakona o socialnem varstvu imenuje direktorja oz. direktorico javnega
socialno varstvenega zavoda, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija, svet zavoda s
soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega
organa lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež.
Svet Centra za socialno delo Gornja Radgona je na osnovi razpisa, objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 65/2011 dne 19.08.2011 izbral na svoji seji dne 27.09.2011 za direktorico mag.
Carmen Šeruga Bednar, univ. dipl. socialne delavke, stanujočo v Murski Soboti. Po izjavi
sveta centra izpolnjuje izbrana kandidatka vse predpisane pogoje, ki jih določata zakon in
splošni akt centra.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 3. seji, dne 24.11.2011
obravnavala vlogo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter razpoložljivo
dokumentacijo o kandidatki ter na podlagi obravnave predlaga občinskemu svetu, da predlog
sklepa obravnava in sprejme.

V Gornji Radgoni, november 2011
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