
Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) in 43. 
člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1; Uradni list RS, št. 39/06) ter na podlagi 13. člena statuta 
Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je župan Občine Šmartno pri Litiji 
sprejel

SKLEP
O JAVNI RAZGRNITVI 

predloga Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev in sanacijo kamnoloma Kepa 
v Ježcah v občini Šmartno pri Litiji, Okoljskega poročila in Revizije okoljskega poročila  

I.

Javno se razgrne:
- Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev in sanacijo  kamnoloma 

Kepa v Ježcah v  Občini  Šmartno pri  Litiji  (besedilo  odloka,  povzetek  za javnost  in  projekt  št. 
574/06,  ki  ga  je  izdelalo  podjetje  URBANA,  urbanizem,  projektiranje,  Kočar  in  Kočar  d.o.o. 
Velenje);

- Okoljsko poročilo za Lokacijski  načrt  za širitev in sanacijo  kamnoloma Kepa v Ježcah v občini 
Šmartno pri Litiji, ki ga je izdelalo podjetje ICRO – Inštitut za celostni razvoj in okolje, Domžale, pod 
št. projekta 124/06-OP, februar 2007;

- Revizija okoljskega poročila, ki jo je izdelalo podjetje Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o. Domžale, 
pod št. projekta 743/07, februar 2007.

II.

Predlog  Odloka  o  občinskem  podrobnem  prostorskem  načrtu  (OPPN)  za  širitev  in  sanacijo 
kamnoloma  Kepa  v  Ježcah  v  Občini  Šmartno  pri  Litiji  določa  pogoje  za  izkoriščanje  mineralne 
surovine (dolomita) v vplivnem območju ter na ureditvenem območju OPPN, v katerega so skladno s 
Prostorskim planom Občine Šmartno pri Litiji v letu 2004, zajete parcele ali deli parcel v k.o. Ježni vrh: 
220/1-del, 220/4-del, 222, 227/1, 227/7, 227/15, 231/1, 231/3, 232, 241-del, 242-del, 243, 244-del, 
245-del, 246, 247-del, 248-del, 249-del, 838-del in 839-del. 

III.

Predlog Odloka o OPPN, Okoljsko poročilo in Revizija okoljskega poročila bodo javno razgrnjeni v 
sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji,  Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, v času uradnih ur. 
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni in se začne 29.08.2007 ter konča 28.09.2007.

IV.

Javna obravnava Predloga Odloka o OPPN, Okoljskega poročila in Revizije okoljskega poročila bo v 
sredo, 12. septembra 2007, ob 17. uri v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 
1275 Šmartno pri Litiji.



V.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni predlog podajo pripombe in predloge vsi 
zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno kot zapis v knjigo pripomb in predlogov na 
mestu javne razgrnitve, na spletni naslov Občine Šmartno pri Litiji info@smartno-litija.si, ter pisno na 
naslov Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji. Ustno se lahko pripombe 
in predlogi podajo na javni obravnavi.

VI.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
RS.

Številka: 352-005/2004
Datum: 14.08.2007

                                                                                            Župan Občine Šmartno pri Litiji
                   Milan Izlakar l.r.


