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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: 8.1.2019 
 
OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
Zadeva: VOLITVE IN IMENOVANJA  
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 114. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo 
 
 

MNENJE OBČINE RADOVLJICA V POSTOPKU IMENOVANJA POMOČNIKA 
DIREKTORJA CSD GORENJSKA, ENOTA RADOVLJICA 

 
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 SKLEPA: 
Občinski svet Občine Radovljica daje pozitivno mnenje predlagani kandidatki za 
pomočnico direktorja CSD Gorenjske na Enoti Radovljica Sandri Merdanović. 
 
 
 
         Ciril Globočnik l.r. 
              ŽUPAN 
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O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 
1. Zakonska podlaga 
- Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Gorenjska (Ur. l. RS, št. 30/2018, v nadaljevanju Sklep 
CSD Gorenjska),  
- 56. člen Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92 in spremembe, v nadaljevanju ZSV)  
 
2. Obrazložitev 
 
Center za socialno delo Gorenjska je dne 11.12.2018 Občino Radovljica z dopisom obvestil, da je bil 
dne 1.10.2018 na podlagi Sklepa CSD Gorenjska ustanovljen Center za socialno delo Gorenjska (v 
nadaljevanju CSD Gorenjska) kot univerzalni pravni naslednik spojenih centrov za socialno delo: CSD 
Jesenice, CSD Kranj, CSD Radovljica, CSD Škofja Loka in CSD Tržič, ki so z dnem spojitve postale 
Enote CSD Gorenjska. Direktorjem spojenih CSD je na podlagi zakonskih določil z dnem spojitve 
prenehal mandat, za preostali čas trajanja mandata pa so bili razporejeni na delovno mesto pomočnika 
direktorja na Enoti CSD. Direktorica CSD Radovljica Urška Repar Justin je s 1.10.2018 nastopila 
mandat v.d. direktorice CSD Gorenjska, zato je CSD Gorenjska dne 23.11.2018 na Zavodu za 
zaposlovanje objavil razpis za delovno mesto pomočnik direktorja. V izbirnem postopku je bila kot 
najustreznejša kandidatka za razpisano delovno mesto Sandra Merdanović. Navedena kandidatka 
izpolnjuje razpisne pogoje za imenovanje za pomočnico direktorja CSD Gorenjska, Enota Radovljica. 
 
56. člen 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. Mandat pomočnika direktorja na enoti centra 
za socialno delo traja 5 let.   
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI) je vlogo in program kandidatke 
obravnavala na svoji 1. seji, dne 18.12.2018. Po pregledu posredovane dokumentacije in opravljeni 
razpravi so člani KMVI soglasno odločili, da občinskemu svetu predlagajo, da poda pozitivno mnenje 
predlagani kandidatki za pomočnico direktorja CSD Gorenjske na Enoti Radovljica Sandri 
Merdanović, ki ima dolgoletne izkušnje na področju socialnega dela. Predstavila je program in vizijo 
vodenja enote CSD Gorenjska, Enota Radovljica, usmerjeno na nadaljnje delo s poudarkom na 
spremljanju uspešne reorganizacije. Članom občinskega sveta smo posredovali tudi kopijo programa 
predlagane kandidatke.  
 
3. Finančne posledice 
 
Podano pozitivno mnenje nima neposrednih finančnih posledic za proračun Občine Radovljica.  
 
Pripravila: 
Monika Sluga  
 
             Alenka Langus l.r. 

Direktorica občinske uprave 


