Šentjernej, 16. oktober 2008

Številka 15/2008

Na podlagi 50. člena v povezavi s prvim odstavkom 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 50. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 70/2008) ter 15. člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07)
je župan Občine Šentjernej dne 06.10.2008 sprejel

SKLEP
o ponovni javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Šentjernej (v
nadaljevanju OPN) in okoljskega poročila z revizijo dodatka za presojo
sprejemljivosti vplivov izvedbe občinskega prostorskega načrta na varovana
območja z dopolnitvami
1. člen
Javno se razgrnejo:
- dopolnjeni osnutek OPN Občine Šentjernej, ki ga je izdelal Topos
d.o.o. Dolenjske Toplice, Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto, št.
projekta OPN-1/2007, april 2008, dopolnjeno oktobra 2008,
- okoljsko poročilo za OPN Občine Šentjernej, ki ga je izdelal Oikos,
svetovanje za razvoj, d.o.o., Jarška cesta 30, 1230 Domžale, št.
projekta 905/07, april 2008, dopolnjeno oktobra 2008,
- revizija Dodatka za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN
Občine Šentjernej na varovana območja Natura 2000: SPA
Krakovski gozd – Šentjernejsko polje, pPSCI Gorjanci – Radoha,
pSCI Žerjavinski potok, pSCI Krka in pSCI Krakovski gozd k
Okoljskemu poročilu za prostorski načrt Občine Šentjernej, ki jo je
izdelal okoljski izvedenec Andrej Uršič, univ. dipl. biol., št. poročila
AA-4/08, april 2008, dopolnjeno oktobra 2008.
2. člen
Dokumenti iz 1. točke tega sklepa bodo javno razgrnjeni v času od
četrtka 23.10.2008 do vključno ponedeljka 24.11.2008.
3. člen
Dokumenti iz 1. točke bodo javno razgrnjeni v II. nadstropju Občine
Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej (sejna soba). Ogled je
v tem času možen ob ponedeljkih in torkih od 7.30 do 14.30 ure, ob
sredah od 7.30 do 16.30 ure ter četrtkih in petkih od 7.30 do 13.30
ure.
4. člen
Informacije o razgrnjenem gradivu bodo objavljene na spletnem
naslovu www.sentjernej.si.
5. člen
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava

dopolnjenega osnutka prostorskega akta in sicer v četrtek, 13.
novembra 2008, ob 18.00 uri, v prostorih Osnovne šole
Šentjernej, Prvomajska cesta 9, 8310 Šentjernej.
6. člen
Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec prostorski akt
podrobneje obrazložila in prisotnim podala dodatna pojasnila.
7. člen
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo pisne
pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku na
naslov Občine Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, ali pa
jih na mestu razgrnitve vpišejo v knjigo pripomb oziroma jih podajo
ustno na zapisnik na javni obravnavi. Pripombe in predloge bo v času
javne razgrnitve mogoče podati na spletnem naslovu
www.sentjernej.si. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim
naslovom opremljene pripombe in predlogi. Rok za podajo pripomb
poteče zadnji dan javne razgrnitve.
8. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in se z
dnem objave šteje kot javno naznanilo javne razgrnitve na podlagi
drugega odstavka 50. člena ZPNačrt.
9. člen
Ta sklep se objavi na spletni strani Občine Šentjernej
(www.sentjernej.si), kjer bo v času javne razgrnitve objavljeno tudi
gradivo dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila.
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Franc HUDOKLIN, l. r.

ODLAGANJE ODPADKOV
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Veseli smo, da so naši občani sprejeli zbirno reciklažni center (ZRC) kot mesto
kje odlagamo vso ropotijo, ki se nam zbere doma, jo ne koristimo in nam je
seveda v napoto. S tem varujemo potoke in gozdove, ki so ne tako dolgo nazaj
bili 'idealni' za odlaganje. Malce sicer godrnjamo, ko moramo odpadke
sortirati, kljub temu pa smo vsi zadovoljni razen……
Seveda niso vsi zadovoljni in bomo danes malce spregovorili o tem. Kot vemo
je zbirno reciklažni center ustanovljen zaradi občanov, se pravi vsako
gospodinjstvo ima pravico do za enkrat brezplačnega odlaganja.
Včasih je vprašljivo, kaj se lahko odlaga v ZRC. Najboljše je, če niste sigurni,
poklicati po telefonu. Npr. salonitne plošče se ne odlagajo! Za vsa ostala
vprašanja bodo zaposleni z veseljem odgovarjali.
Telefon v ZRC: 041/69-45-09.
Drug problem, ki se tudi pojavlja zadnje čase je ta, da določeni občani
pripeljejo odpad v času ko ZRC ne obratuje in odpad pustijo pred vrati. Ker že
nekaj časa imamo instalirane kamere, imamo tudi posnetke teh občanov in
njihovih avtomobilov. Odločili smo se da bomo tokrat samo opozorili, da tako
početje ni zaželeno. Če se bo to še naprej dogajalo, bomo zadevo predali
inšpekcijskim organom, ki bodo naprej ukrepali.

Šentjernejsko glasilo, oktober 2008

Opozorili bi še na zabojnike z mešanimi komunalnimi odpadki, ki jih imamo ob
cesti. Na določenih lokacijah so zabojniki takoj polni. Polni so zaradi tega, ker
se v te zabojnike odlagajo take reči, ki tam ne sodijo. Zadnje čase smo imeli
dosti klicev iz Tolstega vrha, kje se določeni zabojniki polnijo npr. z veliki
plastičnimi sodi in ostalo embalažo, ki tam ne sodi. Naprošamo občane, da v
zabojnike za mešane komunalne odpadke ne odlagajo, kartone, plastenke,
sode, železo in podobne odpadke. Za take odpadke imamo ZRC.
NOV DELOVNI ČAS ZBIRNO RECILKAŽNEGA CENTRA ŠENTJERNEJ
V ZIMSKEM ČASU (velja od 1. 11. 2008):
OD PONEDELJKA DO PETKA od 11:00 do 15:00 h
OB SOBOTAH od 8:00 do 12:00
V zbirno reciklažnem centru zbiramo naslednje odpadke: papir, kartonska
embalaža, staro pohištvo in odpadni les, steklo, stara računalniška oprema,
bela tehnika, odpadni tekstil, plastična embalaža, kovinski odpadki, odpadna
olja … Trenutno je zbiranje odpadkov v Zbirno reciklažnem centru še
brezplačno!
Dubravka Radakovič

