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PREDLOG KANDIDATURE PREDSTAVNIKA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA 
ZA PODROČJE SOCIALNEGA VARSTVA 

 
I. PREDLAGATELJ ZA INTERESNO PODROČJE SOCIALNEGA VARSTVA 

 

1. Ime organizacije 

 

2. Naslov predlagatelja: 

Ulica, hišna številka  

Št. pošte in kraj   

3. Predstavnik predlagatelja 

Ime in priimek:  

Telefon:  

E-pošta:  

4. Kraj, datum, podpis  

Kraj Datum podpis 

   
 

 
 

II. PREDLAGANI KANDIDAT ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA – PREDSTAVNIK 
ZA PODROČJE SOCIALNEGA VARSTVA 

 

1. Ime in priimek  

 

2. Kraj in datum rojstva 

 

3. Naslov stalnega prebivališča 

Ulica, hišna številka  

Št. pošte in kraj   

Telefon:  

E-pošta:  

4. Poklic  

 

5. Delo, ki ga opravlja 

 

 

6. Zaposlitev 



  

Ime organizacije  

Naslov organizacije  

7. Predstavitev kandidata/kandidatke 

Obvezno v prilogi! 
Priloga mora vsebovati: 

1. Osebno predstavitev kandidata – CURRICULUM VITAE 
2. Okvirni program dela s podrobnejšo obrazložitvijo naslednjih elementov: 

o varovanje temeljnih človekovih pravic 
o delovanje v skladu s Kodeksom etičnih načel in veljavno zakonodajo na 

področju socialnega varstva 
o sodelovanje in povezovanje izvajalcev socialno varstvene dejavnosti na 

področju socialnega varstva 
o prispevek k razvoju strokovnega dela na področju socialnega varstva, 

vključujoč razvoj laičnega in prostovoljnega dela 
o sodelovanje s strokovno javnostjo na področju socialnega varstva 

 

 
 

III. SOGLASJE KANDIDATKA/KANDIDATKE 
 

- nepreklicno soglašam s kandidaturo za člana/članico državnega sveta kot 
predstavnika za področje socialnega varstva; 

- da sem pripravljen/pripravljena aktivno sodelovati v naslednjem petletnem  mandatu 
in 

- da dejavno podpiram celostno povezovanje vseh izvajalcev socialno varstvene 
dejavnosti na področju socialnega varstva, ki ga reprezentiram. 

 
Datum:                                                                  Lastnoročni podpis: 
 

 
 
IV. PODPORNA MNENJA (priloge: uporabite lahko Obr. SZS PDS-2) 
 
 

 
POSLATI DO 3. 10. 2018, do 14.00 ure (rok dospetja!) 

v skladu z določili Pravili o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za volitve 
člana državnega sveta in določitvi kandidatov za člana državnega sveta 

   
 
 
 
 
 Kraj in datum:                              Žig:                          Podpis predlagatelja: 
 
………………………………………                         ………………………………………… 

 

 


