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Datum: 03. 04. 2015
ČLANICAM IN ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE STRAŽA
Na podlagi 13. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) ter 8. do 12.
člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Straža (Uradni list RS, št. 14 /07, 27/08 in 38/13)
sklicujem
5. redno sejo Občinskega sveta Občine Straža, ki bo
v torek, 14. aprila 2015, ob 17. uri
v sejni sobi Občine Straža,
Ulica talcev 9, 8351 Straža
Za sejo predlagam naslednji
D N E V N I R E D:
1.

Določitev dnevnega reda

2.

Zapisnik 4. seje občinskega sveta - pregled in sprejem

3.

Poročanje o izvrševanju sklepov občinskega sveta in o opravljenih nalogah med obema sejama
– seznanitev

4.

Odlok o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Straža – druga
obravnava in sprejem

5.

Odlok o razglasitvi mlina v Vavti vasi za kulturni spomenik lokalnega pomena – prva
obravnava in sprejem

6.

Odlok o dopolnitvi Odloka o oglaševanju in usmerjevalni signalizaciji v Občini Straža – prva
obravnava in sprejem, predlog za skrajšani postopek

7.

Odlok o dopolnitvi odloka o zakoniti predkupni pravici Občine Straža - prva obravnava in
sprejem, predlog za skrajšani postopek

8.

Zaključni račun Občine Straža za leto 2014 – obravnava in sprejem

9.

Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Straža za leto 2014 –
obravnava in seznanitev

10. Sodelovanje občine Straža z Razvojnim centrom Novo mesto d.o.o. s poudarkom na novem
programskem obdobju 2014-2020 – seznanitev
11. Letno poročilo Osnovne šole Vavta vas za leto 2014 in Letni delovni načrt in razvoj zavoda v
letu 2015 – seznanitev
12. Letni program športa za leto 2015 v Občini Straža – obravnava in sprejem
13. Letni program kulture v Občini Straža za leto 2015 – obravnava in sprejem
14. Letni program socialnega varstva v Občini Straža za leto 2015 - obravnava in sprejem
15. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč na domu v Občini Straža obravnava in sprejem
16. Program urejanja lastništva zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste v
zasebni lasti – seznanitev in obravnava
17. Sprememba Pravilnika o pokopališkem redu za pokopališča v Občini – obravnava
18. Kadrovske zadeve
19. Pobude in vprašanja
S sklicem seje so priložena gradiva za 2. 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. in 17. točko
dnevnega reda. Za točko 3 ne bo pisnega gradiva, ker bom na sami seji podal ustno poročilo, za točko
18 pa bo gradivo posredovano do seje. Sklicu so priloženi tudi odgovori na vprašanja in pobude iz
prejšnje seje, za katera ni bil podan odgovor na sami seji.
S spoštovanjem,
Župan Občine Straža
Dušan Krštinc, l.r.

Vabljeni :
Članice in člani občinskega sveta Občine Straža,
Članice Nadzornega odbora Občine Straža,
Predstavnik Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o.,
Ravnateljica OŠ Vavta vas,
Predstavnik Doma starejših občanov Novo mesto,
V.d. direktorja Občinske uprave Občine Straža,
Strokovni delavci Občinske uprave Občine Straža.
Obveščeni :
Sredstva javnega obveščanja.

