
Na podlagi 108. člena Zakona urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017) Župan Občine 
Šmartno pri Litiji podaja 
 

Javno naznanilo 
o javni objavi osnutka izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu (SD OPN) Občine Šmartno pri Litiji št. 6 
 
 

1. člen 
 
Župan Občine Šmartno pri Litiji naznanja začetek javna objave osnutka izhodišč za pripravo sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: SD 
OPN). 
 

2. člen 
 
Osnutek izhodišč za pripravo SD OPN bo javno objavljen na svetovnem spletu, na spletni strani Občine 
Šmartni pri Litiji od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019.  
 

3. člen 
 
V okviru javne objave osnutka izhodišč za pripravo SD OPN, ima javnost pravico podati pripombe in 
predloge na vsebino objavljenega gradiva. Pripombe in predloge, ki jih bodo med javno objavo podale 
fizične in pravne osebe, se pošlje po elektronski pošti na naslov info@smartno-litija.si ali pošlje po pošti 
na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji. Rok za pripombe na osnutek 
izhodišč za pripravo SD OPN poteče zadnji dan objave na svetovnem spletu. Nato bo Občina pripombe 
in predloge javnosti preučila in smiselne predloge poskušala upoštevati. Obravnavane bodo le pripombe 
in predlogi, ki se navezujejo na širitev območja peskokopa Kepa in na vsebino sprememb in dopolnitev 
OPN in SPRO zaradi uskladitve obstoječega prostorskega plana z zahtevami, ki izhajajo iz 278. člena 
ZUreP-2, kar je vsebina nameravanih SD OPN in SPRO. 
 

4. člen 
 
V času javne objave Osnutka izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev OPN in SPRO, vse lastnike 
zakonito zgrajenih objektov razpršene gradnje pozivamo, da v priloženem obrazcu podajo svojo pobudo 
za opredelitev stavbnega zemljišča na posamični poselitvi in priložijo dokumentacijo, ki priča o 
zakonitosti objekta (dokazilo o obstoju objekta pred letom 1967 oz. veljavno gradbeno dovoljenje).  
Obrazec za podajanje pobude bo skupaj z Osnutkom izhodišč, dostopen na spletni strani občine in na 
sedežu občine Šmartno pri Litiji. 
 

5. člen 
 
To javno naznanilo se objavi na spletnih straneh Občine Šmartno pri Litiji lokalnem, oglasni deski občine 
in v lokalnem časopisu Krajevne novice. 

 
 
Številka: 352-3/2007-1063 
Šmartno, dne 13.3.2019 

Rajko Meserko l.r. 
ŽUPAN 

 
 
 


