
 

 

 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-
ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-
A in 109/12) ter 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 
34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 2. izredni seji dne 23. 12. 2015 
sprejel 
 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 

območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop Kepa 
 

UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

(predmet odloka) 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za širitev in sanacijo kamnoloma Kepa v Ježcah v Občini Šmartno pri Litiji 
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 67/08, ki se z uveljavitvijo izvedbenega dela občinskega 
prostorskega načrta Občine Šmartno pri Litiji imenuje: »občinski podrobni prostorski načrt za 
območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop Kepa«. 

2. člen 
Spremeni se 3. člen, tako da se na novo glasi: 

»3. člen 
(pravna osnova) 

Ureditveno območje OPPN je v izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta Uradni list 
RS, št. 38/2013, 67/2014 opredeljeno kot enota urejanja prostora z oznako JV_55. 

3. člen 
Spremeni se 5. člen, tako da se na novo glasi: 

»5. člen 
(meja ureditvenega območja) 

Ureditveno območje OPPN obsega celotno enoto urejanja prostora z oznako JV_55 
izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta in je prikazana v prostorsko 
informacijskem sistemu Občine Šmartno pri Litiji in grafično prikazan na risbah št. 2/1-1 in 
2/1-2 kartografskega dela OPPN. 

4. člen 
Spremeni se 6. člen, tako da se na novo glasi: 



 

 

»6. člen 
(zemljišča ureditvenega območja) 

Zemljišča območja OPPN obsegajo vse zemljiške parcele, ki se nahajajo v enoti urejanja 
prostora z oznako JV_55.« 

5. člen 
Dopolnijo se vsi posamezni listi grafičnega dela OPPN, kjer se prikazujejo območja urejanja. 

6.  člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Št. 352-5/2004-113 
Šmartno pri Litiji, dne 23. 12. 2015 
 
                                                                                                                       Župan 
                                                                                                         občine Šmartno pri Litiji 
                                                                                                                Rajko Meserko  

 
 


