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ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE METLIKA

ZADEVA: KADROVSKE ZADEVE

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 6. seji, dne 26. 9. 2016,
obravnavala naslednje kadrovske zadeve:

1. SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORICE DOLENJSKIH LEKARN NOVO
MESTO
S strani Sveta zavoda Dolenjskih lekarn Novo mesto je Občina Metlika, kot ena
izmed ustanoviteljic, zaprošena za podajo soglasja k imenovanju mag. Miroslave
Abazović, mag. farm., spec., za direktorico Dolenjskih lekarn Novo mesto, saj sedanji
direktorici Zofiji Vitkovič, mag. farm., spec. dne 31. 12. 2016, preneha mandat zaradi
upokojitve.
Dopis sveta zavoda in kandidatkina vloga na razpis s programom dela so v prilogi.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Občinskemu svetu
Občine Metlika, da kandidatki mag. Miroslavi Abazović, mag. farm., spec., izda
soglasje k imenovanju za direktorico zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto.

2. IMENOVANJE PREDSTAVNIKA LOKALNE SKUPNOSTI V SVET ZAVODA
DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA
S strani Doma starejših občanov Metlika smo dne 12. 9. 2016 prejeli dopis, s katerim
nas obveščajo, da članu sveta zavoda, predstavniku lokalne skupnosti, 8. 11. 2016
preneha mandat. V zvezi s tem je potrebno je imenovati novega predstavnika.
Trenutno je s strani lokalne skupnosti v svet zavoda imenovan Jože Cajnar.
Predsednikom političnih strank oz. predstavnikom svetniških skupin v občinskem
svetu je bil poslan poziv za predlaganje kandidatov in podani so bili naslednji
predlogi:
- Jože Cajnar
- Petra Malenšek
- Vladimir Vladič
- Duška Vlašič

-

mag. Igor Vajda

Dopis Doma starejših občanov Metlika je v prilogi.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskemu svetu Občine
Metlika za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet zavoda Dom starejših
občanov Metlika predlaga glasovanje o naslednjih kandidatih:
- Jože Cajnar
- Duška Vlašič
- mag. Igor Vajda

3. IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV V SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V
CESTNEM PROMETU OBČINE METLIKA
Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10 in 25/14) za
načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni
ravni samoupravne lokalne skupnosti ustanovijo svete za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, ki delujejo kot posvetovalno telo župana.
Svet sestavljajo predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je
usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu (npr. vzgojno izobraževalnih
organizacij, organizacij civilne družbe, policije, občinskih redarjev, šol vožnje,
upravljavcev cest in drugih izvajalcev). Svet lokalne skupnosti določi število članov
oziroma članic sveta in jih na podlagi predlogov organizacij in institucij iz prejšnjega
stavka imenuje za mandatno dobo štirih let.
Svet ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga organom
lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za
njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost
cestnega prometa na lokalni ravni, predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne
vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o
ukrepih za doseganje prometne varnosti, koordinira izdajanje in razširjanje prometno
vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu na lokalni ravni. Strokovne naloge za svet zagotavlja uprava lokalne
skupnosti. Svet sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni
ravni se zagotovijo s proračuni lokalnih skupnosti ter iz drugih sredstev.
Občinski svet Občine Metlika je dne 21. 6. 2012 sprejel sklep o imenovanju Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Metlika. Za člane so bili imenovani:
Janja Štefanič, Marina Vorkapić, Gordana Tasič, Dušan Brodarič, Vlado Dražumerič,
Jurij Jelerčič, Vladimira Škof in Kočevar Alojz.
Imenovanim predstavnikom je mandat potekel 22. 6. 2016, zato je potrebno ponovno
imenovanje. Za podajo pisnih predlogov so bili pozvani organi, organizacije in
institucije, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se je opredelila, da
Občinskemu svetu Občine Metlika predlaga, da se za člane Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Občine Metlika imenujejo:
- Jasmina Štamfelj
- Marina Vorkapić
- Renata Pavlovič
- Borut Nemanič
- Marjan Kastelic
- Jurij Jelerčič
- Vladimira Škof
- Alojz Kočevar
- Vladimir Vladič
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