)

c

CENTER ZA SOCIALNO DELO

JUZNA PRIMORSKA
CENTRO PER L'ASSISTENZA SOCIALE
DEL LITORALE

OBCINA HRPELJE KOZINA
Reska cesta 14

Prisoje

1

6000 Koper - Capodistria
T: 05 66 34 550
F: 05 66 34 555
E: gtrcsd.iprim@gov.si

E

oeelm

HRPEIJE KozlNA
D€lo\rno nestg

Pte]rio

? s -02'2019
Priloge:

Siira za,,ers

6240 KOZINA

ho'tl 4prt - 'l
Stevilka

:

Vredosl

9000-2/2019/6

Datum:

22.2.2019

zedevai

IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V ISVET
LOKALNIH SKUPNOSTI CSD JUZNA PRIi'ORSKA(

SpoStovani,

predhodno smo vas obvestili, da je Vlada RS, v okviru izvlania reorganizacije cenkov
delo
za socialno delo, dne 26.4.2018 sprejela sklep o ustanovitvi centra za socialno
ga
v
Uradnem
objavila
iUZrun pntUOnSKA (v nadatjevanju CSD Juina Primorska) in
je
Primorska pridel
JuZna
csD
pravni
obliki
novi
tistu RS, 5t. 30 z dne 26.4.2018. V
delovati z dnem 1.10.2018CSD
Z dnem 1..10.2018 so se dosedanji cenlri za socialno delo v regiji: CSD lzola,
pravni
ki
univezalni
pravni
subjekt,
.ie
iop"i, cso piran in cSD Se2ana, spojiti v nov

naslednikSpojenihsocialnovarstvenihzavodovinseimenujeCenterzasocialnodelo
Juina Primorska.
posloval pa bo tudi
center za socialno delo ima sedez na naslovu Prisoje 1, 6000 Koper,

zunajsedeZainsicernanaslovihpredhodnihcentrovzaSocialnodelo,kisozdnem
spojitve postali enote CSD Ju2na Primorska'

lz dolo6ila 1S.dlena Sklepa o ustanovitvi centra za socialno delo Juina Primorska,
delovanja
uradni list RS 3O/20't8 izhaja, da predstavniki lokalnih skupnosti z obmodja
lokalnih
>Svet
nov
organ
centra za socialno delo, imenu.iete svojega predstavnika v
skupnosti(.
pristojnosti:
svet lokalnih skupnostije kolegijski posvetovalni organi, ki bo imel naslednje

.
.
.

sprejetje poslovnika, ki ureja delo sveta lokalnih skupnosti'
imenovanje dveh predstavnikov lokalne skupnosti v svet centra'
spremljan]e izvedbe regionalnih izvedbenih nairtov v skladu
programom, ki ureja socialno varstvo,

z

nacionalnim

.
.
o
.

o uvedbi dodatnih storitev in programov
posameznih lokalnih skupnosti,
dajanje predlogov in mnenj direktorju centra o vpraSanjih, ki se nanasajo na
podroCje dela centra in socialno problematiko v posameznih lokalnih okoljih,
povezovanje med centrom in lokalnimi skupnostmi in
sodelovanje pri \rzpostavljanju novih politik na podrodju socialnega varstva.
dajanje pobud direktorju centra

Vljudno prosim, da 6im prej izvedete postopek imenovanja in nam sporo6ite podatke o
vaSem imenovanem predslavniku v Svet lokalnih skupnosti CSD Ju2na Primorska.
V kolikor potrebujete dodatne informacije smo vam na voljo na tel. 5t. 05/66 34 534 ali
elektronski pos ti tiasa.rodm an@qov.si

Z Ze[o na nadaljnje uspeino sodelovanje, vas lepo pozdravljamo!

TjaSa Rodman,

nce

Poslati:

-

Mestna obdina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper
Obdina Ankaran, Regentova ulica 2, 6280 Ankaran
Obdina lzola, Sondno nabre:je 8, 6310 lzola
Ob6ina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran
Obdina Se2ana, Partizanska cesta 4, 6210 SeZana
Obdina Divada, Kolodvorska ulica 3, 6215 Divada
Obcina Hrpelje Kozina, Reska cesta 14,6240 Kozina
Ob6ina Komen, Komen 86, 6223 Komen
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