Šentjernej, 3. december 2013

Številka 8/2013

Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej (Uradni
vestnik Občine Šentjernej, št. 3/12-UPB2) razglašam:

okolja – odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode v občini Šentjernej.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08, 79/09) in 64. člena Statuta Občine
Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07 –
UPB1, 7/10) je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 22.
redni seji dne 27.11.2013 sprejel

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej, uporablja pa se od 1.1.2014 dalje.
Številka: 032-259/2013
Datum: 28.11.2013

ODLOK o spremembi odloka
o organizaciji in delovnih področjih
občinske uprave Občine Šentjernej
1. člen
Prvi odstavek 10. člena Odloka o organizaciji in delovnih
področjih občinske uprave Občine Šentjernej (Uradni vestnik
Občine Šentjernej, št. 1/10 in 11/2011) se spremeni tako, da se
glasi:
»V okviru občinske oprave se ustanovijo naslednje notranje
organizacijske enote:
- Služba za splošne in pravne zadeve,
- Služba za javne finance in proračun,
- Oddelek za družbene dejavnosti,
- Oddelek za gospodarstvo,
- Oddelek za gospodarske javne službe, cestno infrastrukturo in kmetijstvo,
- Oddelek za okolje in prostor.«
2. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Šentjernej.
Številka:032-257/2013-OS
Datum:28.11.2013

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

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Ur. l.
RS, št. 87/12) in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni
vestnik Občine Šentjernej, št. 3/12-UPB2) je Občinski svet
Občine Šentjernej na svoji 22. redni seji, dne 27.11.2013
sprejel
SKLEP
1.
Občinski svet Občine Šentjernej potrdi Elaborat o oblikovanju
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja – odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske odpadne vode v občini Šentjernej, ki ga je v
novembru 2013 pripravilo podjetje Čista dolina – SHW,
komunalno podjetje d.o.o.
2.
Občinski svet Občine Šentjernej potrjuje nove cene storitve
obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
komunalnih in padavinskih odpadnih voda v občini Šentjernej
v višini cene kot je prikazana v Elaboratu o oblikovanju cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva

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

Na podlagi 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06,
8/07, 51/08, 5/09 in 6/12), 101. člena Zakona o socialnem
varstvu (Ur.l. RS, št. 3/07-UPB2in 57/12), in 22. člena Statuta
Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej št. 3/12
UPB2) , je Občinski svet na 22. redni seji, dne 27.11.2013,
sprejel
SKLEP O SOGLASJU K CENI STORITVE
POMOČI DRUŽINI NA DOMU
I.
Občinski svet Občine Šentjernej daje soglasje k ceni socialno
varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal
izvajalec storitve Center za socialno delo Novo mesto, v višini
15,83 € na efektivno uro.
II.
Strošek vodenja in koordinacije pomoči družini na domu za
občino Šentjernej znaša mesečno 1.287,09 €, za 0,21
strokovnega delavca.
III.
Občina krije stroške vodenja in stroške koordinacije socialno
varstvene storitve pomoči družini na domu ter subvencionira
ceno efektivne ure v višini 70% (11,08 €)
Uporabnik storitve plača 30% (4,75 €) cene efektivne ure.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Šentjernej, uporablja pa se od 01. 12. 2013.
V.
Z dnem uporabe tega sklepa, preneha veljati sklep št. 032394/2010-OS, z dne 21. 7. 2010.
Številka: 032-260/2013-OS
Datum: 28.11.2013

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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