Šentjernej, 11. april 2013

Številka 2/2013

Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 3/12-UPB2) razglašam
Sklep o določitvi programske zasnove
občinskega glasila »Šentjernejsko glasilo«
Župan Občine Šentjernej
Številka: 032-226/2013-OS
Franc HUDOKLIN, l. r.
Datum: 9.4.2013
Na podlagi 12. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega
glasila Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št.
5/2012), 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 3/12-UPB2) ter na podlagi Uredniškega
odbora Šentjernejskega glasila, je Občinski svet Občine Šentjernej
na svoji 3. korespondenčni seji, dne 9.4.2013 sprejel

SKLEP
O DOLOČITVI PROGRAMSKE ZASNOVE
OBČINSKEGA GLASILA
»ŠENTJERNEJSKO GLASILO«
I.
Osnovni namen »Šentjernejskega glasila« je obveščati občane (o
delu občinske uprave, občinskega sveta, društev, o prireditvah in drugih dogodkih v občini), jih osveščati in izobraževati (na gospodarskem, kulturnem, šolskem, ekološkem, zdravstvenem idr. področjih)
ter na različne načine doseči povratne informacije oziroma odziv
občanov (pisma, vprašanja, komentarji in mnenja občanov).
II.
Programska zasnova »Šentjernejskega glasila« bo naslednja:
- 1. STRAN: v zgornjem delu strani naslov glasila, Glasilo občine
Šentjernej, letnik, številka in leto; večji del strani osrednja fotografija, spodaj tri fotografije manjšega formata o pomembnejših
vsebinah z naslovom in številko strani, na kateri se nahaja članek
- 3. STRAN: IZ VSEBINE (pregled vsebine po straneh),
KOLOFON, ŽUPANOVABESEDA, BESEDAUREDNIŠTVA
- 4. STRAN in naprej - razdeljeno na različne vsebine oziroma
področja:
- OBČINAOBVEŠČA
- GOSPODARSKI UTRIP
- KMETIJSTVO IN EKOLOGIJA
- KULTURNE DROBTINICE
- ZGODILO SE JE
- IZ DELADRUŠTEV
- OBRAZI OBČINE
- IZ ŠOLSKIH KLOPI
- DEJAVNO V VRTCU
- ŠPORT
- NASVET ZAVAS
- BESEDAOBČANOV
- BILO JE NEKOČ
- ŠALE
- VABIMO VAS
-ALI POZNATE SVOJO OBČINO?

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA
O PROGRAMU OPREMLJANJA IN
MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA ZA OBMOČJE
OBČINE ŠENTJERNEJ
(Uradni vestnik št. 08/2010, št. 8/2012)
1. člen
5. člen se spremeni, tako da se glasi:
„Razmerje med merilom parcele (Dpi) in merilom neto tlorisne
površine objekta (Dti) je na celotnem območju opremljanja enako
in znaša Dpi = 0,7 ter Dti = 0,3.“
2. člen
V 6. členu se Preglednica 1 (določitev faktorjev dejavnosti glede
na vrsto objekta) spremeni, tako da se glasi:
Vrsta objekta
Večstanovanjske stavbe
Enostanovanjske stavbe

Oznaka v klasifikaciji objektov CC-SI

0,7
0,7

112
111

3. člen
V 13. členu se zadnji stavek v drugem odstavku spremeni, tako da
se glasi:
V kolikor zavezanec v roku poda vlogo za obročno plačilo
komunalnega prispevka, se mu lahko, po lastni izbiri, omogoči
plačilo do 60 obrokov, pri čemer se plačilo do 24 obrokov ne
obrestuje, plačilo nad 24 obrokov pa se obrestuje po 5% letni
obrestni meri.
Višina mesečnega obroka ne sme biti nižja od 10,00 EUR.
4. člen
V prehodnih in končnih določbah se doda nov člen:
„Z dnem veljavnosti tega odloka se odpravijo odločbe o odmeri
komunalnega prispevka za novo zgrajeno komunalno infrastrukturo – odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki so bile
lastnikom nepremičnin in zavezancem za plačilo komunalnega
prispevka izdane do uveljavitve teh sprememb in dopolnitev
odloka“.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
Številka: 032-224/2013-OS
Datum: 3.4.2013

III.
Ta sklep programske zasnove začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

Kdejavnosti

OBČINA ŠENTJERNEJ
Občinski svet
ŽUPAN
Franc HUDOKLIN, l. r.

Uradni vestnik izhaja v nakladi 2.100 izvodov.
Izdajatelj: Občina Šentjernej
Računalniški prelom: Omega, Andreja Milavec s.p.; tisk: Bucik d.o.o.
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