
Na podlagi 56. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02, 8/03 - 
popravek),  Strategije  prostorskega  razvoja  Slovenije  (Uradni  list  RS,  št.  76/04), 
Uredbe o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 47/04, 122/04), 98. člena 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni  list  RS,  št.  33/07)  in  16.  člena statuta 
Občine  Šmartno  pri  Litiji  (Uradni  list  RS,  št.  33/03,  106/03,  34/04-popravek)  je 
Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  na  9.  redni  seji  dne  22.11.2007  sprejel, 
minister  pristojen za prostor  pa je  s  sklepom št.  35017-27/2006/9 dne 25.01.2008 
potrdil

ODLOK
o strategiji prostorskega razvoja občine Šmartno pri Litiji

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme Strategija prostorskega razvoja občine Šmartno pri 

Litiji. 
(2) Na podlagi odločbe Ministrstva za okolje in prostor št. 35409-119/2006 z dne 

31.5. 2006 v postopku priprave SPRO Šmartno pri Litiji ni bilo potrebno izvesti 
postopka celovite presoje vplivov na okolje.

2. člen
(vsebina strategije prostorskega razvoja občine Šmartno pri Litiji)

Strategija prostorskega razvoja občine Šmartno pri Litiji vsebuje:
1. v tekstualnem delu:
− besedilo strategije prostorskega razvoja občine Šmartno pri Litiji
2. v kartografskem delu:
− strateške karte v merilu 1: 40 000

1. Zasnova prostorskega razvoja
2. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo
3. Zasnova gospodarske javne infrastrukture
4. Usmeritve za razvoj v krajini
5. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

II. SPLOŠNE DOLOČBE

3. člen
(izhodišča prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji)

Izhodišča prostorskega razvoja občine Šmartno pri Litiji so:
-  prostorski  razvoj  občine  bodo  v  prihodnje  opredeljevali  naslednji  dejavniki: 
strukturne  in  gospodarske  spremembe,  bližina  Ljubljane  in  lega  na  periferiji 
ljubljanske urbane regije, bližina železniške proge Ljubljana – Zasavje na severu in 
t.i.  Dolenjske  avtoceste  na  jugu,  porast  prostorske  mobilnosti  prebivalstva,  dvig 
družbenega blagostanja, večja vloga investicij, večje zahteve po urejenem bivalnem 
okolju, višja stopnja varstva okolja in varovanje kulturnega izročila;

- s prostorskim načrtovanjem se želi omogočiti kakovostno življenjsko okolje s takšno 
rabo prostora, ki ob upoštevanju dolgoročnega varovanja okolja, ohranjanja narave in 



trajnostni  rabi  naravnih  dobrin  in  drugih  virov  ter  celostno  ohranjanje  kulturne 
dediščine  omogoča  zadovoljevanje  potreb  sedanje  generacije  ter  ne  ogroža 
zadovoljevanja  potreb  prihodnjih  generacij.  V  okolje  se  bo  posegalo,  se  ga  bo 
izrabljalo in spreminjalo kolikor se lahko še razumno omeji te posege.

4. člen
(cilji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji)

Cilji prostorskega razvoja občine Šmartno pri Litiji so:
-  prostorski  razvoj  se  usmerja  in  načrtuje  na  prostih,  degradiranih  in  nezadostno 
izkoriščenih površinah znotraj obstoječih naselij, pri čemer ima prenova prednost pred 
novogradnjo. Širitev naselja je dopustna le, če znotraj obstoječega naselja nadaljnji 
prostorski razvoj  ni  možen.  Novo poselitev  se usmerja  na komunalno opremljena, 
nepozidana  zemljišča  znotraj  strnjenih  kompleksov  obstoječih  naselij;  z  zelenimi 
cezurami  se  preprečuje  zlivanje  naselij  in  se  tako  ohranja  prostorska  identiteta 
posameznih naselij; 

- organizirana gradnja novih stanovanj v Šmartnem pri Litiji, ki bo prilagojena lokalni 
tipologiji in bo zaokroževala naselje kot celoto;

-  izgradnja  manjkajoče  komunalne  infrastrukture  znotraj  poselitvenih  območij; 
prioriteta so vodi za odvajanje komunalne odpadne vode, čistilne naprave in prenova 
ter dograditev vodovodnega omrežja;

- obnova in zagotavljanje ustrezne prometne infrastrukture; poleg hitrega in varnega 
dostopa do delovnih mest, upravnih in ostalih dejavnosti to pomeni tudi pomemben 
dejavnik nadaljnjega razvoja v občini zato je prioritetni projekt na področju prometne 
infrastrukture izgradnja obvoznice ob naselju Šmartno pri Litiji;

-  sanacija  degradiranih  in  ekstenzivno  izrabljenih  površin  (predvsem  odlagališče 
industrijskih odpadkov Rakovnik);

-  odprtje  novih  delovnih  mest  (obrt,  industrija,  turizem,  servisne  dejavnosti  v 
Šmartnem pri Litiji, Zavrstniku in Veliki Kostrevnici);

- usklajena razporeditev posameznih prostorskih sistemov in rab;

- izkoriščanje potencialov naravne in kulturne krajine obravnavanega območja (gozd, 
travniki, razgiban relief, obvodni prostor in kmetijska zemljišča) za potrebe rekreacije 
in turizma ter njihova nadgradnja s sistemom pohodniških, kolesarskih in jahalnih poti 
povezanih s površinami za določeno športno rabo;
 
-  razvoj  turizma  s turističnimi  kmetijami  in  kmetijami  z  dopolnilno  dejavnostjo  v 
sistemu pohodniških , kolesarskih, jahalnih, naravoslovnih in gozdnih učnih poti;

-  ohranjanje kulturne in naravne dediščine (vključitev le-te v sistem dejavnosti,  ki 
nimajo  velikega  škodljivega  vpliva  na  okolje  na  primer  v  povezavi  z  naravi 
neškodljivimi  oblikami  rekreacije  in  turizma);  intenzivnejša  vključitev  državnega 
kulturnega spomenika grad Bogenšperk v turistično ponudbo;

2



-  v  največji  možni  meri  zagotavljanje  dostopnosti  telesno  oviranim in  osebam  z 
drugimi oblikami invalidnosti do prostorov družbene infrastrukture, kjer se odvijajo 
kulturne,  izobraževalne,  rekreativne  in  druge  družbene  dejavnosti  (knjižnice,  šole, 
kulturni domovi, muzeji, športne dvorane…)

-  zagotavljanje  varstva  kulturnih  dobrin  v  primeru  oboroženega  spopada  in  pred 
naravnimi in drugimi nesrečami; 

-  zagotavljanje  prostorskih pogojev za  uresničevanje  javnega  interesa  na področju 
kulture (zagotavljanje pogojev za kulturno ustvarjalnost, dostopnost kulturnih dobrin 
in  ohranjanje  kulturne  raznolikosti  in  identitete);  s  pomočjo  prostorskega  razvoja 
zagotavljati optimalno delovanje javne infrastrukture na področju kulture (dostopnost, 
zagotavljanje zadostnih površin za potrebe kulture).

5. člen
(zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru s prioritetami in usmeritvami za 

dosego ciljev prostorskega razvoja občine)

(1) Razvijala  se  bodo  strnjena  naselja.  Intenzivni  razvoj  poselitve  se  usmerja  na 
urbanizirano območje Šmartnega pri Litiji. Območje naselij Zavrstnik in Velika 
Kostrevnica  je  opredeljeno kot območje  zmernega  razvoja poselitve.  Za ostala 
naselja se predvideva ohranjanje poselitve. 

Omrežje naselij sestavljajo sledeča naselja:
FUNKCIJA NASELJA / 

SREDIŠČA
RANG NASELJA / SREDIŠČA

občinsko središče Šmartno pri Litiji
središče občinskega pomena Velika Kostrevnica, Zavrstnik 
lokalno središče Štangarske Poljane, Gradišče k.o. Grad. in 

Polj.
specializirano središče Bogenšperk, gospodarska cona Šmartno
ostala naselja Gradiške Laze, Gradišče pri Litiji, 

Jablaniški Potok, Sp. Jablanica, Zg. 
Jablanica, Selšek, Jablaniške Laze, 
Cerovica, Bukovica, Jelša, Preska nad 
Kostrevnico, Liberga, Koške Poljane, 
Račica, Velika Štanga, Dragovšek, Gozd – 
Reka, Ščit, Jastrebnik, Volčja Jama, 
Podroje, Jazbine, Grmače, Črni Potok, 
Vintarjevec, Riharjevec, Javorje, Leskovica 
pri Šmartnem, Perovo selo, Vrata, Mala 
Kostrevnica, Dvor, Višnji Grm, Razbore, 
Mulhe, Ježni Vrh, Vinji Vrh, Obla Gorica, 
Ježce, Stara Gora pri Velikem Gabru, 
Poljane pri Primskovem, Mišji Dol, 
Mihelca, Sevno, Kamni Vrh pri 
Primskovem, Primskovo, Gornji Vrh, 
Zagrič, Dolnji Vrh
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(2) Območja razpršene gradnje se ohranjajo v obstoječem obsegu. V teh naseljih se 
prepletajo kmetijstvo, bivanje in druge oblike zaposlitve. Za območja razpršene 
gradnje se poudarja usmeritev ohranjanja obstoječih funkcij ter možnost širitve za 
potrebe kmetijstva.

(3) Razpršena  poselitev  je  tip  poselitve  z  nizko  gostoto  poselitve,  ki  predstavlja 
avtohtoni vzorec poselitve in se kot taka ohranja. Kot razpršena poselitev so v 
usmeritvah  za  razvoj  poselitve  opredeljena  naslednja  naselja:  Račica,  Gozd  –
Reka, Voljča Jama in Sevno.

(4) Osrednjo vlogo v razvoju bo še naprej imelo občinsko središče Šmartno pri Litiji 
ob poudarjanju njegove upravne funkcije v lokalnem pomenu. V strnjenih naseljih 
se bo vzpodbujal razvoj z umeščanjem novih oskrbnih, servisnih, gostinskih in 
drugih centralnih dejavnosti ter z urejanjem odprtih javnih površin v povezavi s 
temi dejavnostmi.

(5) Poleg mešanih dejavnosti se bodo na območju Šmartnega pri Litiji  razvijala in 
širila območja poslovne in obrtne dejavnosti. Obstoječe proizvodne dejavnosti na 
območju  Velike  Kostrevnice,  Velike  Štange,  Gradiških  Laz   in  Zavrstnika 
(kmetijska proizvodnja) se ohranjajo v enakem obsegu kot do sedaj.

(6) Dejavnosti  družbene  infrastrukture  (osnovna  šola,  dom za  ostarele)  ostajajo  v 
enakem obsegu kot do sedaj v naseljih:  Šmartno pri Litji  (vrtec in oš), Velika 
Kostrevnica (oš), Štangarske Poljane (oš), Gradišče k.o. Grad. in Polj. (oš) in Črni 
Potok (dom za ostarele). V Šmartnem pri Litiji se ob vrtcu predvideva ureditev 
otroškega  igrišča  za  javno  rabo,  ob  šoli  pa  se  predvideva  ureditev  otroškega 
igrišča in športnih površin za potrebe devetletke in javno rabo v popoldanskih 
urah.  Ob  osnovni  šoli  v  Šmartnem  pri  Litiji  je  predvidena  razširitev  šolske 
telovadnice  v  športno  dvorano.  V  Grmačah  se  predvideva  krepitev  družbene 
infrastrukture  na  nivoju  sociale  z  izgradnjo  neprofitnih  stanovanjskih  enot. 
Ureditev  športnih  igrišč  se  predvideva  tudi  v  Štangarskih  Poljanah,  Veliki 
Kostrevnici in Vintarjevcu.
V naselju Šmartno pri Litji, kot občinskemu in kulturnemu središču, se omogoča 
prostorske možnosti  za nadaljnjo kulturno dejavnost (možnost širitve knjižnice; 
razvoj  kulturnih  dejavnosti  na  območju  kulturnega  doma;  ustvarjanje 
stimulativnih pogojev za vzpostavitev galerije, knjigarne v mestnem jedru…), v 
ostalih središčih občinskega in lokalnega pomena (Velika Kostrevnica, Zavrstnik, 
Štangarske Poljane,  Gradišče k.o. Grad.  in Polj.),  pa se zagotavlja  zadostno in 
dostopno  oskrbo  z  družbenimi  (kulturnimi)  dejavnostmi  in  ohranja  dinamika 
razvoja  ljubiteljskih  kulturnih  dejavnosti.  Potrebi  po  dostopnosti  knjižničnega 
gradiva v posameznih odročnih naseljih bodo zadostili t.i. bibiliobusi.
Razmestitev kulturnih dejavnosti na lokalnem nivoju bo podrobneje opredeljena v 
izvedbenem prostorskem aktu.

(7) Izkoriščanje  mineralnih  surovin  se  ohranja  v  obstoječem  obsegu  na  vseh 
lokacijah: Ježce (Ježce I., II., III.- Kepa), Cerovica (Draga in Kožlevec), Spodnja 
Jablanica  (Teroh  –  Kmetov  pruh)  in  Vetrnik.  Ker  je  dejavnost  izkoriščanja 
mineralnih  surovin  na  ravni  občine  razvojno  pomembna,  se  dopušča  možnost 
širjenja  obstoječih  lokacij  izkoriščanja.  Širitev  ima  prednost  pred  odpiranjem 
novih površinskih kopov. Pogoj za širjenje so sanirane površine, na katerih se je 
izkoriščanje  končalo  in  ureditev  prometne  infrastrukture,  ki  je  obremenjena  s 
tovornim prometom iz kamnoloma.

(8) Območja pomembna z vidika ohranjanja narave so bila opredeljena na podlagi 
smernic za SPRO Zavoda RS za varstvo narave (OE Ljubljana, julij 2006) in na 
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podlagi  smernic  za pripravo SPRO Zavoda za gozdove (OE Ljubljana,  avgust 
2006). 

(9) Območje  športnega  letališča  Zavrstnik  (športno  –  rekreacijske  površine  po 
osnovni namenski rabi) se opredeljuje kot območja z možno izključno rabo za 
potrebe obrambe države.

(10) Prioritete za dosego ciljev prostorskega razvoja občine:
1. izgradnja obvoznice  v naselju Šmartno pri Litji;
2. celovita prenova proizvodne cone v naselju Šmartno pri Litji;
3. ureditev upravljanja gospodarske javne infrastrukture; 
4. izgradnja neprofitnih stanovanj naselju Šmartno pri Litji;
5. sanacija odlagališča industrijskih odpadkov Rakovnik;
6. ureditev območja doma starejših občanov (Dom Tisje) v Črnem Potoku.

III. USMERITVE ZA RAZVOJ POSELITVE

6. člen
(usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo)

(1) Koncept poselitvenega razvoja Občine Šmartno pri Litji temelji na zagotavljanju 
umeščanja  dejavnosti  stanovanj  in  infrastrukture  predvsem  v  okviru  strnjenih 
naselij  in  komunalno  opremljanje  površin  za  bivanje,  oskrbo  in  storitve  na 
primernih  lokacijah  ter  na  zagotavljanju  površin  za  rekreacijo  in  preživljanje 
prostega časa.

(2) Za območja naselij Šmartno pri Litji, Velika Štanga in v bližini gradu Bogenšperk 
se  predvideva  razvoj  nastanitvenih  zmogljivosti.  Poleg  teh  se  v  Šmartnem 
predvideva tudi razvoj finančnih storitev in oskrbnih storitev.
Za  območja  razpršene  gradnje  se  bo  podrobna  namenska  raba  opredelila  v 
izvedbenih prostorskih aktih. 

(3) Usmeritve  za razvoj  poselitve  določajo ob upoštevanju regionalnih in lokalnih 
značilnosti ter urbanistične, stavbne in druge kulturne dediščine  usmeritve za:
-  prenovo obstoječega stavbnega fonda, ki se predvideva za jedro naselja Šmartno 
pri  Litji  in  celotno  vas  Liberga,  ki  je  s  strani  Zavoda  za  kulturno  dediščino 
predlagana  za  etnološko  dediščino  (predlog  št.  511630,  EŠD  20077).  Namen 
celovite prenove je z ustreznim prostorskim načrtovanjem izboljšati funkcionalne, 
tehnične,  prostorsko-oblikovalske,  bivalne,  gospodarske,  socialne,  kulturne  in 
ekološke  razmere  na  določenem  območju.  Na  ta  način  se  ponovno  zagotovi 
ohranitev grajenih struktur in oživi urbana in druga območja. Celovita prenova se 
na  območjih  kulturne  dediščine  izvaja  ob  ohranjanju  prepoznavnih  značilnosti 
prostora in kulturnih vrednot varovanega območja.

-  sanacijo degradiranih urbanih površin, ki se predvideva na območju nekdanje 
usnjarske  industrije  IUV  in  na  območju  nekdanje  lesne  industrije  v  naselju 
Šmartno pri Litji, ki se bo natančneje opredelila v izvedbenem prostorskem aktu.

-  širitev naselij, ki se usmerja na zemljišča, ki so z vidika trajnostne rabe naravnih 
virov,  ohranjanja  najboljših  kmetijskih  zemljišč,  ohranjanja  narave  in  varstva 
kulturne  dediščine  manj  pomembna in  so funkcionalno  povezana z obstoječim 
naseljem.  Območja  širitve  so  predvidena  v  okviru  ureditvenega  območja 
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urbanističnega  načrta  Šmartno  pri  Litiji  in  se  znotraj  le-tega  tudi  celostno 
obravnavajo.
Širitev ostalih strnjenih naselij je možna v primeru:
a)  da  gre  za  gradnjo  objektov,  ki  so  namenjeni  kmetijski  dejavnosti  oziroma 
dopolnilni  dejavnosti,  ki  se  opravlja  ob  kmetijski  dejavnosti  ali  je  z  njo  v 
neposredni zvezi;
b)  da  je  na  območjih  širitve  zagotovljena  možnost  minimalnega  komunalnega 
opremljanja  (javni  vodovod in  kanalizacija)  in  da  so  območja  dostopna  preko 
javnega prometnega omrežja. Šteje se, da je zemljišče komunalno opremljeno, ko 
je  komunalna  infrastruktura,  ki  zagotavlja  najmanj  oskrbo  s  pitno  vodo  in 
energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto, 
zgrajena in predana v upravljanje izvajalcu javne službe;
c) se območja širitve naselja navezujejo na obstoječe strnjene komplekse pozidave 
in z njimi tvorijo zaokroženo celoto naselja – za zaokrožitev se šteje, če vsaj 3/4 
obsega parcele meji na obstoječe strnjeno poselitveno območje.

-  ureditev javnih površin v okviru poselitvenih območij 
Javne površine se urejajo predvsem: v jedrih naselij - trg, v soseščini oskrbnih in 
storitvenih dejavnosti in na območjih družbene infrastrukture – ob šolah, vrtcih, 
gasilskih  domovih,  domovih  za  ostarele.  Ureja  se  tudi  zelene  javne  površine 
kamor sodijo: pokopališča (Šmartno pri Litji, Velika Štanga, Gradišče k.o. Grad. 
in  Polj.),  parki,  otroška  igrišča  izven  območij  vrtcev,  pasovi  ob  vodotokih, 
pešpoti. Prometne javne površine, ki se jih ureja so: ceste, ulice, hodniki za pešce 
in površine za mirujoči promet v javni rabi.

IV. ZASNOVA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

Zasnova  gospodarske  javne  infrastrukture  v  povezavi  z  zasnovo  poselitve  določa 
usmeritve za razvoj gospodarske javne infrastrukture in način njenega navezovanja na 
gospodarsko  javno  infrastrukturo  državnega  oziroma  regionalnega  pomena  na 
območju občine. Komunalne, energetske in prometne objekte in naprave je dovoljeno 
obnavljati in graditi na celotnem območju občine. To določilo velja tudi za urejanje in 
širitev obstoječih pokopališč.

7. člen
(prometno omrežje)

Pomemben dejavnik razvoja za naselje Šmartno pri Litji in posledično za celo občino 
je  predvidena  izgradnja  obvoznice,  ki  bo  izboljšala  prehodnost  in  dostopnost  na 
relaciji Litija – Ivančna Gorica (Zasavje – Dolenjska). 
Predlagana obvoznica Šmartno pri Litiji se odcepi od G2-106/1183 Litija-Zagorje in 
poteka po na območju Ježe po novo predlagani trasi do navezave na R2-416/1346 
Litija-Šmartno pri Litji-Radohova vas. Naprej poteka po obstoječi  cesti.  Od nje se 
odcepi  ter  poteka  po novi  trasi  na  območju  naselja  Šmartno  pri  Litiji.  V začetku 
naselja Šmartno pri Litji se na severu trasa od regionalne ceste R2-416 Litija-Šmartno 
pri Litji -Radohova vas usmeri v Šmarsko polje, prečka Reko in nato obstoječo cesto 
R2-417/1190  Šmartno  pri  Litji-Velika  Reka.  Nadalje  poteka  skozi  skrajni 
severozahodni del kompleks nekdanje tovarne usnja IUV in dalje na zahodni strani 
Črnega  Potoka,  tik  ob  njem.  Trasa  preide  preko  kmetijskega  zemljišča  južno  od 
osnovne šole in se nato ob vzhodni strani domačije Kogovšek ponovno priključi na 
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obstoječo cesto R2-416/1347 Šmartno pri Litji - Radohova vas. Trasa obvoznice se po 
tej cesti nadaljuje še 150m. Skupna dolžina trase znaša od odcepa od G2-106/1183 
Litija-Zagorje 3295m.
Za ostalo prometno omrežje se predvideva naslednje faze v razvoju:
1. evidentiranje cestnega omrežja;
2. ureditev lastništva (služnostne pogodbe z občino);
3. podelitev upravljanja in vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture ter izvajanja 

gospodarske javne službe.
Občina bo na ta način zagotavljala ustrezno dostopnost in prehodnost do posameznih 
območij  ter  mobilnost  prebivalstva.  Ureditev  in  sanacija  obstoječih  povezav  ter 
asfaltiranje cest sta poleg izgradnje obvoznice ključnega pomena za razvoj občine. 
Kot grajeno javno dobro se po ureditvi lastništva opredeljujejo: ceste, ulice, hodniki 
za pešce, trgi, otroška igrišča, pokopališča, parki, zelenice, športne površine v okviru 
parkovnih ureditev in pešpoti. Za vzdrževanje in urejanje teh površin skrbi občina.

8. člen
(energetsko omrežje)

Obstoječe energetsko omrežje se bo nadgrajevalo in obnavljalo po potrebi (območja 
širitev naselja Šmartno pri Litji) in v skladu s smernicami nosilca urejanja prostora, ki 
so bile podane za oskrbo z električno energijo. Na območju občine Šmartno pri Litiji 
je predvidena gradnja 440 kV daljnovoda, ki bo potekal preko južnega dela občine. 
Zasnova transformatorskih postaj se bo urejala z upravljavcem in operaterjem nizko 
napetostnega  omrežja.  Za  pridobivanje  električne  energije  se  bo  v  čim večji  meri 
izkoriščalo sončno energijo.

9. člen
(vodovodno omrežje)

Na področju vodooskrbe so predvidene naslednje faze ukrepov:
1. evidentiranje poteka vodovodnih omrežij;
2. ureditev lastništva; 
3. izdelava projektne dokumentacije;
4. pridobivanje gradbenega in uporabnega dovoljenja;
5. podelitev upravljanja in vzdrževanja gospodarske javne infrastrukture ter izvajanja 

gospodarske javne službe.
Komunalno  opremljanje  naselij  Jastrebnik,  Kot,  Javorje  in  Ježce  bo  s  posebnimi 
prostorskimi  izvedbenimi  pogoji  opredeljeno  v  izvedbenem  delu  občinskega 
prostorskega načrta. 

10. člen
(odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih ter padavinskih voda)

Na področju omrežja za odvajanje komunalnih odpadnih voda in čistilnih naprav se 
predvideva izgradnja le-tega kot je to opredeljeno v Operativnem programu odvajanja 
in  čiščenja  komunalnih  odpadnih  voda  na  območju  občine  Šmartno  pri  Litiji 
(september 2005). Za vsa območja poselitve, ki niso opredeljena v tem programu, se 
predvideva  vzpostavitev  lokalnih  omrežij  za  odvajanje  komunalnih  odpadnih voda 
priključenih  na  lokalne  čistilne  naprave.  Za  območje  Šmartnega  pri  Litiji  in  dela 
Črnega Potoka se predvideva priključitev na centralno komunalno čistilno napravo 
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Litija. Priklop na ČN Litija je dolgoročnega značaja. Do priklopa na le-to se bo za 
potrebe odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda naselij Šmartno pri Litji 
in dela Črnega Potoka rekonstruiralo in dogradilo obstoječo lokalno čistilno napravo 
na območju nekdanjega obrata IUV. Za redno upravljanje komunalne infrastrukture in 
enoten nadzor delovanja mreže čistilnih naprav preko telemetričnega monitoringa bo 
skrbela občina. 

V. USMERITVE ZA RAZVOJ V KRAJINI

Krajina  je  del  prostora,  katerega  značilnost  je  prevladujoča  prisotnost  naravnih 
sestavin  in  je  rezultat  medsebojnega  delovanja  in  vplivanja  naravnih  in  človeških 
dejavnikov. Usmeritve za razvoj  v krajini  opredeljujejo območja gozdov, območja 
razvoja intenzivnega in ekstenzivnega kmetijstva,  območja pridobivanja mineralnih 
surovin,  območja  vodotokov,  območja  vizualno  privlačne  krajine  s  poudarkom na 
razvoju turizma in območja sanacij odprtih kopov ter drugih razvrednotenj prostora.

11. člen
(območja kmetijskih zemljišč)

(1)  Usmeritve  za  razvoj  v  krajini  opredeljujejo  območja  razvoja  intenzivnega  in 
ekstenzivnega  kmetijstva.  Območje  namenjeno  razvoju  intenzivnega  kmetijstva  se 
nahaja v ravninskem predelu občine. To območje z ostalimi površinami v ravninskih 
in dolinskih predelih občine predstavlja najboljša kmetijska zemljišča. S prostorskim 
razvojem se  bo  zagotavljalo  trajnostno  in  zdržno  rabo teh  zemljišč.  Težilo  se  bo 
ohranjanju obstoječe celote najboljših kmetijskih zemljišč in omejevanju drobljenja 
teh zemljišč. Kmetijske dejavnosti se bo prvenstveno usmerjalo na območja z visokim 
pridelovalnim  potencialom  tal  za  kmetijsko  rabo,  torej  na  površine  z  najboljšimi 
talnimi  lastnostmi,  kjer  je možna najširša kmetijska raba tal  (ravninski in dolinski 
predeli občine). Na področjih, kjer je večja možnost onesnaženja kmetijskih zemljišč 
in so ta zaradi tega manj primerna za pridelavo hrane, se bo opredelilo bodisi samo 
določene kmetijske dejavnosti, bodisi jih namenili za druge dejavnosti.

(2)  V  hribovitem  delu  občine  ter  dolinskih  predelih  se  spodbuja  ekstenzivno 
kmetijstvo ter preprečuje zaraščanje kmetijskih površin.

(3) Poljedelstvo: pridelovanje poljščin bo prilagojeno oblikam, ki jih razvija zasebno 
kmetijstvo.  Prehajanje  rabe  zemljišč  iz  travinja  v  njive  in  obratno,  se  s  tem 
dokumentom ne omejuje ali usmerja.

(4) Živinoreja: Razvoj živinoreje bo vezan na obstoječo obliko njene organiziranosti. 
Tudi v bodoče naj bi se izrabljale sedanje hlevske zmogljivosti v zasebnem sektorju. 
Novogradnje hlevov so mogoče le v okviru zasebnih kmetij na slabših zemljiščih ter v 
skladu s pozitivnimi predpisi za tovrstno gradnjo.

(5) Na najboljših kmetijskih zemljiščih je gradnja objektov dopustna le, če ni mogoče 
uporabiti  zemljišč,  ki  so manj  primerna za kmetijsko pridelavo.  V tem primeru se 
zemljišča za gradnjo objektov praviloma določijo na osnovi ovrednotenih variantnih 
predlogov glede na njihov funkcionalni,  varstveni in ekonomski vidik ter glede na 
njihovo sprejemljivost v lokalnem okolju, ter v skladu z določili 44. člena Zakona o 
prostorskem  načrtovanju.  Če  se  zaradi  izgradnje  infrastrukturnih  objektov  (ceste, 
vodne  akumulacije,  kanali  in  podobno)  ali  izgradnje  stanovanjske  in  drugačne 
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kompleksne graditve povzroči razdrobljenost kmetijskih zemljišč, težji dostop do njih 
ali težja obdelava, mora investitor takih objektov plačati stroške za potrebne agrarne 
operacije (43.člen Zakona o kmetijskih zemljiščih, Uradni list RS, št. 55/03).

(6) Pri presoji utemeljenosti širitev stavbnih zemljišč in drugih območij na območja 
kmetijskih zemljišč se v okviru priprave izvedbenega dela občinskega prostorskega 
načrta preverja ali :

- predvideni  koncepti  širitev  posameznih  območij  posegajo  na  območja 
najboljših kmetijskih zemljišč,

- so predvideni koncepti širitev strokovno in podatkovno ustrezno obrazloženi. 
Obrazložitve  vsebujejo:  osnovne  podatke  o  širitvah  -  površine  in  grafični 
prikaz  na  podlagi  veljavnega  občinskega  prostorskega  akta  v  preglednem 
merilu  v  pisni  in  digitalni  obliki  (zaključeni  poligonski  objekti  z  ustrezno 
podatkovno  bazo),  prikaz  načrtovanih  sprememb  z  vidika  kvalitete 
(kategorizacija zemljišč) in obdelanosti kmetijskih zemljišč (dejanska raba); 
prikaz variantne rešitve, ki najmanj prizadene najboljša kmetijska zemljišča, 
prikaz na digitalnem ortofoto posnetku;

- so med predlogi tudi posegi, ki jih predpisi ne dopuščajo, kot so npr. razpršene 
gradnje, ki posegajo navzven v odprt in nenačet kmetijski prostor, posegi, ki 
otežujejo ali onemogočajo kmetijsko dejavnost, posegi na območja kmetijskih 
zemljišč,  ki  so  bila  meliorirana  in/ali  komasirana  z  javnimi  sredstvi  in 
prispevki kmetov.

(7) Strokovne podlage izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta morajo pri 
poseganju v najboljša kmetijska zemljišča na nivoju občine vsebovati:

- splošne  analize  načrtovanih  sprememb  z  vidika  kvalitete  (kategorizacija 
zemljišč)  in  obdelanosti  kmetijskih  zemljišč  (dejanska  raba)  ter  analizo 
načrtovanih  sprememb  z  vidika  izvedenih  melioracij  -  komasacij  oziroma 
katerih koli drugih izboljšav kmetijskih zemljišč,

- analize  prizadetosti  kmetijskih  gospodarstev  in  kmetijske  proizvodnje  v 
občini,

- analize  sanacije  kmetijskih  zemljišč  v  smislu  nadomeščanja  izgubljenega 
resursa in ohranjanja proizvodnih kapacitet s predloženim pregledom površin, 
ki se nadomestno usposabljajo za potrebe kmetovanja.

12. člen
(območja gozdnih zemljišč)

Usmeritve za razvoj v krajini opredeljujejo tudi območja gozdov ter njihove funkcije. 
Varuje  se  gozdove  z  ekološko  funkcijo  in  socialno  funkcijo,  predvsem  območja 
gozdov v bližini naselja Šmartno pri Litiji, saj so to zaledne površine zelenega sistema 
naselja.  Gozdovi  s  proizvodno  funkcijo  pomenijo  za  občino,  ki  ima  visok  delež 
gozdnatosti,  potencial  za  razvoj  lesno-predelovalnih  dejavnosti  ob  soseščini 
vodotokov. Kljub temu se bo razvoj teh dejavnosti usmerjal v trajnostno rabo gozdov 
in zdržno rabo vodotokov. Podrobne usmeritve za  upravljanje z gozdovi so navedene 
v sklopu Smernic za pripravo SPRO Zavoda za gozdove (OE Ljubljana, avgust 2006).

13. člen
(območja vodnih zemljišč)

Območja vodotokov, priobalna zemljišča celinskih voda in pasove obvodne vegetacije 
se varuje z namenom ohranjanja javnega dobra, kvalitetnih ekoloških prostorov ter 
kvalitetnih  strukturnih  gradnikov  krajine.  S  tem  namenom  se  poskrbi  za  redni 
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monitoring  izpustov  v  vodotoke,  možno  segrevanje  vode  zaradi  proizvodnih 
postopkov  in  monitoring  kakovosti  vodotokov.  Vodotoke  in  obvodni  prostor  se 
vključuje v sistem zelenih športno – rekreacijskih površin in turistične ponudbe po 
načelu  trajnostne  in  zdržne  rabe.  Sonaravno  urejanje  in  sanacija  reguliranih 
vodotokov se bo urejalo z občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN).

14. člen
(usmeritve za turizem)

Usmeritve za razvoj v krajini na ravni turističnega omrežja predvidevajo nadgradnjo 
obstoječe dobro razporejene mreže pohodniških, konjeniških, kolesarskih in drugih 
tematskih poti. V tem oziru se predvidevajo nove povezave: Mišji Dol - Stara Gora 
pri Velikem Gabru (ragledišče) – Obla Gorica - Vinji Vrh in Dragovšek  -  Velika 
Štanga- (Koške Poljane). Na podlagi obstoječe opremljenosti z gostinsko ponudbo in 
mrežo turističnih kmetij  se za območje naselja Šmartno pri Litji  in Velika Štanga 
predvideva razvoj nastanitvenih zmogljivosti. Pomemben element turističnega razvoja 
je  tudi  kulturni  spomenik  državnega  pomena  –  grad  Bogenšperk,  ki  se  ga  bo  v 
prihodnje bolj aktivno vključevalo turistično ponudbo občine. Predpogoj je prenova 
stavbnega fonda v bližini gradu za potrebe turizma in kulturne dejavnosti. Obstoječi 
objekti ob gradu imajo potencial za razvoj dodatne gostinske ponudbe in vzpostavitev 
prenočitvenih zmogljivosti.

15. člen
(območja pridobivanja mineralnih surovin)

Območja  nadzemnega  pridobivalnega  prostora  mineralnih  surovin  se  ohranja  v 
obstoječem obsegu na vseh lokacijah: Ježce (Ježce I., II., III.- Kepa), Cerovica (Draga 
in Kožlevec), Spodnja Jablanica (Teroh – Kmetov pruh) in Vetrnik. Ker je dejavnost 
izkoriščanja  mineralnih  surovin  na  ravni  občine  razvojno  pomembna,  se  dopušča 
možnost širjenja obstoječih lokacij izkoriščanja. Širitev ima prednost pred odpiranjem 
novih  površinskih  kopov.  Pogoj  za  širjenje  so  sanirane  površine,  na katerih  se  je 
izkoriščanje  končalo  in  ureditev  pripadajoče  infrastrukture  (predvsem  prometne 
infrastrukture, ki jo tovorna vozila uporabljajo za dostop do kamnolomov).

16. člen
(sanacija odlagališča industrijskih odpadkov Rakovnik )

Za območje opuščenega odlagališča odpadkov usnjarske industrije IUV Rakovnik se 
predvideva  sanacija  degradiranega  območja.  Na  območju  se  po  končani  sanaciji 
odlagališča  industrijskih  odpadkov  dopušča  možnost  vzpostavitve  odlagališča 
komunalnih odpadkov.

17. člen
(zasnova varovanih območij v krajini - ohranjanje narave)

Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve,  izhodišča in pogoji za 
varstvo naravnih vrednot ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem 
gradivu  »Naravovarstvene  smernice  za  Strategijo  prostorskega  razvoja  Občine 
Šmartno pri Litiji« (ZRSVN, OE Ljubljana, julij 2006), ki se hranijo na sedežu občine 
Šmartno pri Litiji. Seznam enot in območij ohranjanja narave je naveden v Prilogi 1 
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tega odloka. Za NVLP se v nadaljnjih podrobnih prostorskih aktih občine natančno 
opredelijo merila in pogoji za njihovo varovanje in posege v prostor.
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18. člen
(zasnova varstva kulturne dediščine in razvoj kulturnih dejavnosti)

(1) Usmeritve  za  varstvo  kulturne  dediščine  so  navedene  v  Smernicah  varstva 
kulturne dediščine za Strategijo prostorskega razvoja občine Šmartno pri Litiji 
(Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,  OE Ljubljana)  in se smiselno 
upoštevajo  pri  izvajanju  SPRO  Šmartno  pri  Litiji.  Seznam  enot  kulturne 
dediščine je naveden v Prilogi 2 tega odloka. Za enote kulturne dediščine se v 
nadaljnjih  podrobnih  prostorskih  aktih  občine  natančno  opredelijo  prostorsko 
izvedbeni pogoji za njihovo varovanje in posege v prostor.

(2) Po končanih sodnih postopkih  denacionalizacije  in  ureditvi  lastniške  strukture 
gradu  Bogenšperka,  se  bo  za  ta  državni  kulturni  spomenik  pripravil  celovit 
razvojni program,  katerega namen bo zagotavljanje optimalnega  razvoja javne 
kulturne infrastrukture,  ki  je v javnem interesu Republike Slovenije in Občine 
Šmartno pri Litiji. 
V okviru razvojnega programa se bo opredelilo tudi prostorske pogoje za trajno 
hranjenje premične kulturne dediščine (vključno z depoji), njeno vzdrževanje in 
obnavljanje  ter  preprečevanje  ogroženosti  ter  njeno  predstavljanje.  Prostorski 
razvoj bo tako moral vključevati obsežnejši prostor za depoje, ki ga je potrebno 
predvideti bodisi v že obstoječem objektu, sosednjih objektih oz. v novogradnji, 
če se bo za to izkazala potreba. Prav tako bo potrebno zagotavljanje pogojev za 
fizično  dostopnost  telesno  oviranim  obiskovalcem  muzeja-galerije  in  zbirk 
(dostop  do  gradu  -  ustrezna  parkirišča  za  invalide;  vstop  v  grad/muzejsko  ali 
galerijsko stavbo z dvigali ali ureditvami dohodov za invalide). 
Za območje gradu Bogenšperk se bo izdelalo občinski podrobni prostorski načrt 
oz. OPPN.

(3) V Občini  Šmartno  pri  Litiji  je  organizirana  gosta  mreža  kulturnih  društev  in 
skupin, katera morajo imeti za svoje delovanje zagotovljene določene prostorske 
pogoje, da lahko občanke in občani uresničujejo svoj interes po lastni dejavnosti 
na področju kulture  in svoj  interes  po dostopnosti  kulturnih dobrin v lastnem 
bivalnem  okolju.  Prostorski  pogoji  in  razmestitev  kulturnih  dejavnosti  na 
lokalnem  nivoju  (glede  na  izražene  potrebe)  bodo  podrobneje  opredeljeni  v 
izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta oz. OPN-ja.

VI. USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE PROSTORA

19. člen
(usmeritve za določitev namenske rabe prostora)

(1) Osnove  za  določitev  namenske  rabe  prostora  se  povzemajo  po  veljavni 
kartografski dokumentaciji namenske rabe prostora Dolgoročnega in družbenega 
plana Občine Litija  za  obdobje 1986-90-2000 za območje Občine Šmartno  pri 
Litiji (Uradni list SRS, št.4/89, 14/87 in Uradni list RS, št. 34/90, 40/92, 20/94, 
63/99, 5/04, 51/04, 126/04).

(2) Postopek opredelitve  območij  osnovne in  podrobne namenske  rabe prostora je 
sestavljen iz usklajevanja naslednjih podatkov in vsebin:
- obstoječe  namenske  rabe  prostora  (Občina  Šmartno  pri  Litiji.  Digitalni 

prostorski plan občine. Junij 2005); 
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- digitalnega  katastrskega  načrta  (Geodetska  uprava  Republike  Slovenije, 
maj 2006);

- maske gozda (2006);
- dejanske rabe tal (2006);
- območij vodotokov; 
- digitalnih  ortofoto  posnetkov  (Geodetska  uprava  Republike  Slovenije. 

1999);
- lastniške in morfološke strukture zemljišč; 
- naravnih značilnosti prostora (relief, ekspozicija…);
- fizičnih lastnosti prostora ter predvidene dejavnosti in vrste objektov na 

tem območju;
- strukturnih značilnosti prostora;
- morfološke  značilnosti  prostora  in  grajenih  struktur  ter  značilnosti 

načrtovanih prostorskih ureditev;
- vseh rezultatov in izsledkov predhodno opravljenih strokovnih podlag in 

analiz.
Vsako območje  namenske  rabe  prostora  se  opredeljuje  s  topološko  pravilnimi 
poligoni, katerih osnova za izris je digitalni katastrski načrt, pridobljen maja 2006, 
ki je tudi osnova za prikazovanje območij osnovne in podrobne namenske rabe 
prostora.

(3)  Pri  opredeljevanju  namenske  rabe  prostora  na  območju  kulturnih  dobrin ali  v 
njihovi bližnji okolici je potrebno upoštevati naslednje zahteve:
- ne sme biti dejavnosti s področja obrambe;
- ne  sme  biti  velikih  industrijskih  središč  ali  drugih  dejavnosti,  ki  bi 

predstavljale potencialne cilje napada v primeru oboroženega spopada (npr. 
letališča,  telekomunikacijske  točke,  vojaška  industrija,  pomembnejše 
prometnice in postaje...).

(4)  Območje  športnega  letališča  Zavrstnik  naj  se  v  izvedbenem  delu  občinskega 
prostorskega  načrta  opredeli  kot  območje  z  možno  izključno  rabo  za  potrebe 
obrambe države.

20. člen
(ukrepi za izvajanje prostorske strategije občine)

Ukrepi občine in posameznih nosilcev urejanja prostora potrebni za izvajanje SPRO 
so naslednji:
- aktivna zemljiška politika v javno korist (odkupi zemljišč v javno dobro – ceste, 
vodovod, stavbna zemljišča za namen gradnje neprofitnih stanovanj);
-  komunalna  politika:  občina  poskrbi  za  čimprejšnje  komunalno  opremljanje 
gradbenih  zemljišč  in  upravljanje  gospodarske  javne  infrastrukture;  izgradnja 
obvoznice v Šmartnem pri Litiji;
-  stanovanjska  politika:  zagotavljanje  zadostnih  površin  za  stanovanjsko  rabo  in 
zadostnega števila neprofitnih stanovanj;
-  prostorska  politika:  zagotavljanje  dobre  prometne  prehodnosti  prostora  in 
združljivosti sosednjih rab prostora, zagotavljanje trajnostnega in zdržnega  razvoja v 
odnosu  do  naravnih  prvin  ob  umeščanju  novih  dejavnosti  predvsem  na  območju 
krajine;  ohranjanje  in  nadgradnja  kvalitetnih  oblikovnih  in  strukturnih  lastnosti 
prostora  preko  jasno  izraženih  prostorskih  izvedbenih  pogojev  v  izvedbenih 
prostorskih aktih.
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VII.PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Dolgoročni in družbeni plan Občine 
Litija za obdobje 1986-90-2000 (Uradni list  SRS, št.4/89,  14/87 in Uradni list  RS 
34/90, 40/92, 20/94, 63/99, 5/04, 51/04, 126/04), razen v določbah v tekstualnem in 
grafičnem delu odloka, ki se nanašajo na namensko rabo.

22. člen
(dokončanje postopkov)

Postopki za dokončanje prostorsko izvedbenih aktov začeti  pred uveljavitvijo  tega 
odloka  se  nadaljujejo  in  končajo  po  določbah  Dolgoročnega  in  družbenega  plana 
Občine Litija za obdobje 1986-90-2000 (Uradni list SRS, št.4/89, 14/87 in Uradni list 
RS 34/90, 40/92, 20/94, 63/99, 5/04, 51/04, 126/04).

23. člen
(vpogled)

Strategija  prostorskega razvoja Občine  Šmartno  pri  Litiji  je  stalno  na vpogled  pri 
Občini Šmartno pri Litiji in Upravni enoti Litija.

24. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata Inšpektorat RS za okolje in prostor pri 
Ministrstvu za okolje in prostor ter občinska inšpekcija.

25. člen
(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 352-001/2005 
Datum: 22.11.2007

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar
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Priloga 1 odloka je seznam enot in območij ohranjanja narave:
Tabela 1.1: Pregled naravnih vrednot

IDEN
T. ŠT. IME KRATKA OZNAKA ZVRST STATU

S
810 Bogenšperk - 

duglazije
Debele duglazije v gozdu pri 
Bogenšperku

drev NVLP

892 Pasja ulica Dolina Konjskega potoka, desnega 
pritoka Save, južno od Štangarskih 
Poljan

geomorf
, hidr, 
ekos

NVLP

1972 Gradišče pri 
Primskovem - 
lipa

Lipa pri cerkvi Marijinega rojstva na 
Gradišču nad Primskovim

drev NVDP

3699 Temenica - 
povirni del

Povirni del Temenice, največje 
dolenjske ponikalnice, gorvodno od 
Sobrač

hidr, 
ekos

NVDP

4292 Zavrstnik - 
nahajališče 
fosilov 1

Nahajališče karbonske flore v cestnem 
useku jugozahodno od Zavrstnika

geol NVDP

4293 Zavrstnik - 
nahajališče 
fosilov 2

Nahajališče karbonske flore v cestnem 
useku jugozahodno od Zavrstnika

geol NVLP

7638 Šmartno pri Litiji 
- bukev pri 
Regaliju

Gozdni silak pri domačiji Regali pri 
Šmartnem pri Litiji

drev NVLP

7639 Šmartno pri Litiji 
- jelka v Grmačah

Jelka v gozdu Grmače pri Šmartnem pri 
Litiji

drev NVLP

7640 Bogenšperk - 
hrast 1

Gozdni silak severovzhodno od gradu 
Bogenšperk

drev NVLP

7641 Bogenšperk - 
hrast 2

Gozdni silak pod cesto, jugozahodno od 
gradu Bogenšperk

drev NVLP

7703 Gozd -Reka - 
lehnjak pod 
Šmicom

Vršaj lehnjaka ob levem pritoku Reke 
pod kmetijo Šmic v Gozdu-Reki

geol NVLP

7704 Gozd-Reka - 
lehnjak pod 
Obrivkarjem

Vršaj lehnjaka ob cesti v Gozdu-Reki, 
vzhodno od kmetije Obrivkar

geol NVLP

8018 Bratnica Levi pritok Temenice z mokrišči, 
vzhodno od naselja Temenica

hidr, 
ekos

NVLP

8058 Vintarjevec - 
mokrišče

Mokrišče ob Medvejščici južno od 
Vintarjevca

ekos NVLP

8060 Štangarski potok Levi pritok Reke pri Dragovšku hidr, 
ekos

NVLP
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IDEN
T. ŠT. IME KRATKA OZNAKA ZVRST STATU

S
8061 Reka Desni pritok Save z mokrotnimi 

površinami gorvodno od Šmartnega pri 
Litiji

hidr, 
ekos

NVLP
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Tabela 1.2: Pregled naravnih vrednot – jam (po Pravilniku o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 
70/06)

IDEN
T.ŠT.

IME JAME KRATKA OZNAKA ZVRST STATUS REŽIM 
VSTOP

41183 Jama v Poljanah Vodoravna jama geomorfp NVDP 3

44009 Jama razočaranj Vodoravna jama geomorfp NVDP 3

46212 Jama pod Primskovim Jama z breznom in 
etažami, poševna jama

geomorfp NVDP 3

47038 Spodnja Jurčkova 
jama

Jama z breznom in 
etažami, poševna jama

geomorfp NVDP 3

Opombe:
Okrajšava režima vstopa pomeni:
3 – odprta jama s prostim vstopom

Tabela 1.3: Pregled območij pričakovanih naravnih vrednot
ZAP.ŠT. IME KRATKA OZNAKA
20 Litija – širše območje Nahajališče permokarbonskih fosilov, 

polimetalno orudenje
21 Mamolj – Polšniški hrib Nahajališče karbonske flore

29 Sitarjevec Območje rudnika in hald, polimetalno žilno 
orudenje, samorodni svinec in pestra 
mineralna parageneza

0 Karbonatne kamnine Del območja gradijo karbonatne kamnine, 
kjer so možne najdbe novih geomorfoloških 
podzemnih naravnih vrednot (jame, brezna)

Tabela 1.4: Pregled habitatnih tipov
NAZIV ZNAČILNOSTI IN OBMOČJE NAHAJANJA

Bukovi gozdovi

Gozdovi v katerih prevladuje navadna bukev (Fagus sylvatica) s 
primesjo drugih listavcev. Območje nahajanja: Gozdovi okrog 
Zgornje Jablanice.

Ilirski bukovi 
gozdovi

Bukovi gozdovi Dinaridov, obrobja jugovzhodnih Alp in v 
subpanonskem gričevju. Pogostejše vrste v podrasti so mlaja 
(Dentaria spp)., navadna ciklama (Cyclamen 
purpurascens),navadno tevje (Hacquetia epipactis),velecvetna 
mrtva kopriva (Lamium orvala ) idr. Območje nahajanja:  
Gozdovi okrog Zgornje Jablanice.

Tabela 1.5: Pregled ekološko pomembnih območij 
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KODA IME KRATKA OZNAKA STATUS
36200 Vintarjevec Širša okolica kraja Vintarjevec. Podstrešje 

in zvonik cerkve Sv. Petra in Pavla sta 
zatočišče netopirja malega podkovnjaka 
Rhinolophus hipposideros, v okolici so 
njegovi prehranjevalni habitati.
Območje je večinoma pokrito z gozdom, v 
katerem najdemo tudi metulja črtastega 
medvedka Callimorpha quadripunctaria.

EPO

37300 Zgornja 
Jablanica

Širša okolica kraja Zgornja Jablanica. 
Podstrešje cerkve Sv. Ane je zatočišče 
netopirja malega podkovnjaka Rhinolophus 
hipposideros in vejicatega netopirja Myotis  
emarginatus, v okolici so njihovi 
prehranjevalni habitati.

EPO

18



Tabela 1.6: Pregled posebnih varstvenih območij (območja NATURA 2000)
KODA IME KRATKA OZNAKA STATUS

SI3000159 Vintarjevec Območje predstavlja pomemben 
življenjski prostor netopirju malemu 
podkovnjaku Rhinolophus hipposideros, 
ki ima poletno zatočišče na podstrešju in 
v zvoniku cerkve Sv. Petra in Pavla. V 
okolici so njegovi prehranjevalni habitati 
(gozd, vodotoki, travniki). Gozd z 
vrzelmi ter gozdni rob predstavljata 
pomemben življenjski prostor metulju 
črtastemu medvedku Callimorpha 
quadripunctaria.

pPosVO

SI3000184 Zgornja 
Jablanica

Območje predstavlja pomemben 
življenjski prostor netopirju malemu 
podkovnjaku Rhinolophus hipposideros 
in vejicatemu netopirju Myotis  
emarginatus, ki imata poletno zatočišče 
na podstrešju in v zvoniku cerkve Sv. 
Ane. V okolici so njuni prehranjevalni 
habitati (gozd, vodotoki, travniki). Na 
območju je evropsko pomembni habitatni 
tip Ilirski bukovi gozdovi (Fagus 
sylvatica (Aremonio-Fagion).

pPosVO

Priloga 2 odloka je seznam enot kulturne dediščine:
Tabela 2: Seznam enot kulturne dediščine
OZNAKA EŠD IME ENOTE
A 1528/00 19942 Bogenšperk - Gomilno grobišče Dvor - Strmec
U 29 29 Bogenšperk - Grad Bogenšperk
E 11150 11150 Bogenšperk - Pollandova hiša pri gradu Bogenšperk
E 511626 20080 Cerovica - Hiša Cerovica 9
U 510413 2548 Črni Potok pri Litiji - Cerkev Povišanja sv. Križa v Brezju
U 510412 20064 Črni Potok pri Litiji - Grad Črni Potok
U 510408 2193 Dolnji Vrh - Cerkev sv. Janeza Krstnika
U 510415 4155 Dvor pri Bogenšperku - Ruševine gradu Lichtenberg
Z 511751   20278 Gozd Reka - Spominska plošča padlim v NOB
A 6014 6014 Gradišče pri Litiji - Arheološko območje Roven
U 510403 2552 Gradišče pri Litiji - Cerkev sv. Marije Magdalene
E 511620 20079 Jastrebnik - Kašča na domačiji Jastrebnik 6
A 1541/00 19958 Javorje pri Litiji - Arheološko najdišče Pančičev vrh
U 510426 1869 Javorje pri Litiji - Cerkev Marijinega vnebovzetja

A 1524/00 19951 Jelša pri Šmartnem pri Litiji - Arheološko najdišče 
Gradišca

E 511624 20081 Jelša pri Šmartnem pri Litiji - Domačija Jelša 8
A 1544/00 19957 Ježce - Arheološko območje Reber-Župnica
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A 1542/00 1542 Leskovica pri Šmartnem - Prazgodovinsko gomilno 
grobišče

U 510417 2550 Liberga - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata
E 511628 20078 Liberga - Hiša Liberga 7
E 13862 13862 Liberga - Sušilnica za sadje pri hiši Liberga 2
E 511630 20077 Liberga - Vas
A 1529/00 19956 Lupinica - Arheološko najdišče Zaloga-Jelša
A 1543/00 19955 Lupinica - Gomilno grobišče Zabrezovje
E 511629 20076 Lupinica - Hiša Lupinica 4
E 511641 20075 Lupinica - Vinski hram južno od hiše Lupinica 16

A 1525/00 19948 Mala Kostrevnica - Grobišče na južnem pobočju 
Perovškovega hriba

A 1523/00 19947 Mala Kostrevnica - Grobišče na severnem pobočju 
Perovškovega hriba

A 1521/00 19950 Mala Kostrevnica - Prazgodovinsko grobišče Kajetov Laz
A 1522/00 19949 Mala Kostrevnica - Prazgodovinsko grobišče Teroh

E 511623 20074 Mala Kostrevnica - Toplar na domačiji Mala Kostrevnica 
22

A 1383/00 19943 Mala Štanga - Gradišče Kamplov hrib
E 423 423 Mala Štanga - Hiša Mala Štanga 6
U 590272 2192 Mišji Dol - Cerkev sv. Lucije
A 1398/00 19946 Podroje - Arheološko najdišče

Z 511749   20271 Preska nad Kostrevnico - Spomenik II. Štajerskemu 
bataljonu v Tisju

E 511596 20073 Preska nad Kostrevnico - Vinski hram Preska nad 
Kostrevnico 19

U 510284 2191 Primskovo - Cerkev Marijinega rojstva
U 510401 9247 Primskovo - Cerkev sv. Petra
A 1551/00 19954 Primskovo - Gradišče Primskova Gora

Z 511769   20363 Primskovo - Spomenik partizanskim enotam na 
Primskovem

Z 511768   20362 Primskovo - Spominska plošča partizanskim enotam na 
Primskovem

U 510402 11358 Primskovo - Tabor
E 511618 20072 Račica - Hiša Račica 7
E 511619 20071 Račica - Kašča pri hiši Račica 8
E 511625 20069 Selšek - Toplar pri hiši Selšek 3
U 928 928 Šmartno pri Litiji - Cerkev sv. Martina
E 511616 20070 Šmartno pri Litiji - Gostilna pri Gabrijelu
E 11162 11162 Šmartno pri Litiji - Hiša Beneficiat
U 510411 2554 Šmartno pri Litiji - Kapela Ecce homo
U 511065 20065 Šmartno pri Litiji - Razvaline gradu Slatna
Z 511735   20277 Šmartno pri Litiji - Spomenik padlim v NOB
Z 511734   20276 Šmartno pri Litiji - Spomenik padlim v prvi svetovni vojni
Z 511743   20274 Šmartno pri Litiji - Spominska plošča Slavku Grumu

Z 511736   20275 Šmartno pri Litiji - Spominsko znamenje v NOB padlim 
delavcem

A 18796 Tuji Grm - Gradišče Vrh zidu
A 1527/00 19944 Velika Kostrevnica - Arheološko najdišče Bregarjev Laz
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A 1526/00 19945 Velika Kostrevnica - Arheološko območje Verejev Laz
Z 511746   20273 Velika Kostrevnica - Spominska plošča padlim v NOB

Z 511745   20272 Velika Kostrevnica - Spominska plošča v NOB padlim 
gasilcem

U 511064 2565 Velika Štanga - Cerkev sv. Antona

E 511613 20068 Velika Štanga - Gospodarsko poslopje na domačiji  Velika 
Štanga 6

Z 511720   20270 Velika Štanga - Skupni grob štirih padlih partizanov
Z 511718   20269 Velika Štanga - Spomenik padlim v NOB
E 802 802 Velika Štanga - Sušilnica pri hiši Velika Štanga 10
A 1545/00 19953 Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib
A 1400/00 19952 Vintarjevec - Arheološko najdišče Gradišče
U 510425 2551 Vintarjevec - Cerkev sv. Petra
E 511640 20067 Vintarjevec - Hiša Vintarjevec 6
A 1540/00 19654 Vintarjevec - Prazgodovinska gomila
Z 511752   20268 Vintarjevec - Spominska plošča kurirjem javke TV-3
A 1399/00 19960 Zavrstnik - Arheološko območje Tičnica
E 511621 20066 Zgornja Jablanica  - Kašča pri hiši Zgornja Jablanica 16
U 510414 2549 Zgornja Jablanica - Cerkev sv. Ane
E 875 875 Zgornja Jablanica - Pod Zgornja Jablanica 4
Z 511744   20267 Zgornja Jablanica - Spominska plošča padlim v NOB

A      -    arheološki spomenik
Z       -    zgodovinski spomenik
U      -    umetnostnozgodovinski in arhitekturni spomenik
E       -    etnološki spomenik
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