Na podlagi 119. člena v povezavi s 112. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)
in 5. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20) župan Občine Ribnica s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega
osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Kot II pri Ribnici in
Okoljskega poročila za Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Kot II pri Ribnici
I.
Občina Ribnica naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Kot II pri Ribnici, ki ga je izdelal ACER Novo
mesto d.o.o., Šentjernejska cesta 43, 8000 Novo mesto in Okoljskega poročila za Občinski podrobni
prostorski načrt za kamnolom Kot II pri Ribnici, ki ga je izdelal AD-SVETOVANJE, Anes Durgurović s.p.
Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov je: 1351.
II.
Gradivo iz I. točke bo javno razgrnjeno v prostorih Občine Ribnica, v pritličju, Gorenjska cesta 3, 1310
Ribnica, od 6.4.2021 do 6.5.2021. V času javne razgrnitve bo gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki
na spletni strani Občine Ribnica http://www.ribnica.si.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sejni sobi Občine Ribnica,
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, dne 21.4.2021, s pričetkom ob 17.00 uri.
III.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo.
Pripombe in predlogi se lahko do vključno 8.5.2021 podajo pisno, na mestu javne razgrnitve kot zapis v
knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občine Ribnica, Oddelek za okolje in prostor,
Gorenjska c. 3, Ribnica ali na elektronski naslov obcina@ribnica.si, pri čemer se v rubriki "zadeva"
navedejo ključne besede "Pripomba na javno razgrnitev OPPN Kamnolom Kot". Pripombe se lahko
podajo tudi na javni obravnavi.
Občina Ribnica bo proučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo
objavila na spletni strani občine in na krajevno običajen način.
Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov
dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljena na spletu. Osebe, ki ne želijo, da se
v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
IV.
Zainteresirana javnost, ki se želi udeležiti javne obravnave, mora vsaj dva (2) delovna dneva pred
navedenim datumom javne obravnave to napovedati na elektronski naslov obcina@ribnica.si ali
na telefon 01 837 20 24 ali 01 837 20 00 in navesti svoje ime in priimek, naslov in telefon ali
elektronski naslov, preko katerih bo obveščena o eventualnih spremembah termina ter načina
izvedbe javne obravnave glede na ukrepe NIJZ.

V.
Javno naznanilo se objavi v Občinskem glasilu Rešeto, na oglasni deski Občine Ribnica in na spletni
strani Občine Ribnica http://www.ribnica.si.
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