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ČLANICAM IN ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE STRAŽA
Na podlagi 17. in 19. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) ter 21. in
24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža (Uradni list RS, št. 14 /07, 27/08, 38/13 in 48/15)
sklicujem
2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Straža, ki bo
v sredo, 04. maja 2016, ob 17. uri
v sejni sobi Občine Straža,
Ulica talcev 9, 8351 Straža
Razlogi za sklic izredne seje:
- K točki 2 dnevnega reda: Občina je prejela predlog koncesionarke Mojce Marije Galeša, v katerem
predlaga, da občina odkupi poslovni prostor Lekarne Straža in ji ga da v najem po dogovorjeni
mesečni najemnini, dokler bo opravljala lekarniško dejavnost. V zvezi z zadevo je bil že napovedan
sklic korespondenčne seje, vendar zaradi vpliva morebitnega odkupa na proračun in tudi glede na
predloge občinskih svetnikov menimo, da je primerneje, da se zadeva obravnava na izredni seji.
- K točki 3 dnevnega reda: Občina Straža je na podlagi Zakona o socialnem varstvu dolžna
zagotavljati pomoč družini na domu v višini najmanj 50 % subvencije k ceni storitev in v višini za
katero je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila pomoči na domu.
V ta namen ima Občina podpisano pogodbo z Domom starejših občanov Novo mesto. Dogovor o
izvajanju socialno varstvene storitve velja do 30.04.2016, zato je potrebno sprejeti nov Sklep o izdaji
soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini Straža.
- K točki 4 dnevnega reda: Član Sveta zavoda OŠ Vavta vas, g. Radoš Kužnik, ki je bil v svet zavoda
imenovan s strani ustanoviteljice Občine Straža, je dne 08. 03. 2016 podal odstopno izjavo kot član
sveta zavoda. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je pripravila poziv za predloge
za novega predstavnika ustanoviteljice. Na podlagi obravnave prejetih predlogov bo Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občinskemu svetu Občine Straža predlagala novega
predstavnika ustanoviteljice v svetu zavoda OŠ Vavta vas. Menimo, da je zadevo primerno uvrstiti
na dnevni red izredne seje, da bo lahko novi predstavnik ustanoviteljice čim prej nastopil delo v
svetu zavoda.

Za sejo predlagam naslednji
D N E V N I R E D:
1.

Določitev dnevnega reda

2.

Odkup nepremičnine na naslovu Ulica talcev 26, 8351 Straža – Poslovni prostori Lekarne Straža
– obravnava in sprejem

3.

Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini Straža –
obravnava in sprejem

4.

Kadrovske zadeve – imenovanje predstavnika ustanoviteljice v svet zavoda Osnovne šole Vavta
vas - obravnava in sprejem

S sklicem seje so priložena gradiva za 2. in 3. točko dnevnega reda.
S spoštovanjem,
Župan Občine Straža
Dušan Krštinc, l.r.

Vabljeni :
- Članice in člani občinskega sveta Občine Straža,
- Članice Nadzornega odbora Občine Straža,
- V.d. direktorja Občinske uprave Občine Straža,
- Strokovni delavci Občinske uprave Občine Straža.
Obveščeni :
-

Sredstva javnega obveščanja.

