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zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, je treba pridobiti odločbo 
o uvedbi zahtevne agromelioracije.

Če vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč v podE-
UP DDR 01/4 predstavlja nezahtevno agromelioracijo v skladu 
z zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča, je treba pripraviti načrt 
agromelioracijskih del s popisom del, ki ga izdela javna služba 
kmetijskega svetovanja, iz katerega so razvidne:

– katastrske občine in parcelne številke nezahtevne agro-
melioracije in

– predvidena agromelioracijska dela, njihova količina in 
lokacija.

Za načrt agromelioracijskih del je treba pridobiti soglasje 
ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.

Če se bo nezahtevna agromelioracija izvedla na območjih 
varovanj in omejitev po posebnih predpisih, je treba pred pri-
četkom izvedbe nezahtevne agromelioracije pridobiti ustrezna 
soglasja ali dovoljenja pristojnih organov.

Ker se zemljišče po opozorilni karti plazljivih območij 
nahaja na plazljivem območju, je pred nameravanim pose-
gom in pridobitvijo odločbe o krčitvi gozda potrebno strokovno 
analizirati (preveriti) dejansko stopnjo ogroženosti (plazljivosti) 
zemljišča in pred posegom pridobiti vodno soglasje.«

3. člen
Karte grafičnega dela:
2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske 

rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture,
3. Prikaz območij enot urejanja prostora, podrobnejše na-

menske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev – listi: 
13 (H2539) in 14 (H2540),

4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske 
javne infrastrukture – listi: 13 (H2539) in 14 (H2540),
iz drugega odstavka 3. člena Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Šmarje pri Jelšah – izvedbeni del se nadomestijo 
z novimi kartami (spremembe št. 2), ki so sestavni del tega 
odloka.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

4. člen
Vsi postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, 

se dokončajo po določbah tedaj veljavnega prostorskega akta, 
razen v primeru, ko je za stranko bolj ugodno, da se postopek 
vodi v skladu s tem odlokom.

5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Št. 3500-0150/2020-63
Šmarje pri Jelšah, dne 13. aprila 2022

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Matija Čakš
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1146. Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje enote urejanja prostora 
z oznako JV_55 – Peskokop Kepa (SD OPPN3)

Na podlagi 110., 119., 123. člena Zakona o urejanju pro-
stora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 
in 20/22 – odl. US) ter 27. člena Statuta Občine Šmartno pri 

Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je župan Občine Šmartno pri 
Litiji sprejel

S K L E P
o pripravi Sprememb in dopolnitev  

Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje enote urejanja prostora  

z oznako JV_55 – Peskokop Kepa (SD OPPN3)

1. člen
Potrditev izhodišč za pripravo Sprememb in dopolnitev 

občinskega podrobnega prostorskega načrta
Potrdijo se izhodišča za pripravo Sprememb in dopolni-

tev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop 
Kepa (SD OPPN3), ki so objavljena na spletni strani Občine 
Šmartno pri Litiji: https://obcina.smartno.si/pomembnejse-ob-
jave/prostorski-akti/ SD OPPN št. 3 (kamnolom Kepa).

2. člen
ID številka OPPN

Ministrstvo za okolje in prostor je dodelilo Spremembam 
in dopolnitvam občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop 
Kepa (SD OPPN3) identifikacijsko številko: 2905.

3. člen
Območje in predmet načrtovanja

Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega pro-
storskega načrta za območje enote urejanja prostora z oznako 
JV_55 – Peskokop Kepa (SD OPPN3), se pripravijo predvsem 
z namenom, da se samo v manjšem delu obstoječega območ-
ja eksploatirana omogoči tudi možnost umeščanja dejavnosti 
asfaltne baze in objektov, oziroma naprav za izdelavo asfaltne 
mase, ki pa ne omejuje osnovne dejavnosti pridobivalnega 
prostora.

V ta namen se dopolni člen odloka, ki govori o dopustnih 
objektih in dejavnostih, medtem, ko se grafični del odloka ne 
spreminja.

Območje sprememb in dopolnitev prostorskega akta zaje-
ma manjši osrednji del območja OPPN in zajema le naslednja 
zemljišča oziroma dele zemljišč s parcelnimi številkami: parc. 
št. 231/8-samo del, 241-samo del, 242-samo del, 243, 244-
samo del, 246-samo del, 227/7-samo del in 838/1-samo del, 
vse k.o. 1850-Ježni vrh.

Na območje daljnovoda, ki leži v razdalji več kot 110 m 
severneje od omenjenih dejavnosti, se ne posega.

Osnovni OPPN je bil sprejet v letu 2008, in sicer z »Od-
lokom o OPPN za območje enote urejanja prostora z oznako 
JV_55 – Peskokop Kepa« (Uradni list RS, št. 67/08), na podlagi 
Rudarskega načrta. Do prvih sprememb je prišlo v letu 2014 
(Uradni list RS, št. 67/14) in drugih v letu 2015 (Uradni list RS, 
št.106/15).

4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne rešitve prostorskega akta se izdelajo ob upo-
števanju:

– Občinskega prostorskega načrta Občine Šmartno pri 
Litiji,

– izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev prostor-
skega akta,

– pridobljenih mnenj nosilcev urejanja prostora ter njihovih 
strokovnih gradiv,

– prikaza stanja prostora.
Strokovne rešitve se izdelajo tudi ob upoštevanju ostalih 

dodatnih študij in strokovnih podlag, v kolikor se med pripravo 
prostorskega akta ugotovi, da jih je treba izdelati.
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5. člen
Vrsta postopka

Skladno s 123. členom ZUreP-2 se Spremembe in dopol-
nitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop 
Kepa (SD OPPN3) vodijo po postopku, ki je določen za pripra-
vo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta.

6. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta 

in njegovih posameznih faz
Postopek priprave, izdelave in sprejema prostorskega 

akta bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
Faza Rok
Priprava izhodišč oktober 2021
Vključitev javnosti, nosilcev urejanja  
prostora in drugih udeležencev urejanja 
prostora v oblikovanje izhodišč  
ter dopolnitev izhodišč november 2021
Priprava sklepa o pripravi prostorskega 
akta in pridobitev identifikacijske številke 
prostorskega akta februar 2022
Objava sklepa in izhodišč na spletni strani 
občine marec 2022
Pridobitev mnenj o verjetnosti  
pomembnejših vplivov na okolje  
ter pridobitev konkretnih smernic nosilcev 
urejanja prostora (opcijsko) marec 2022
Pridobitev odločitve o potrebnosti izvedbe 
celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) marec 2022
Izdelava osnutka april 2022
Uskladitev osnutka z občino in objava 
osnutka na spletni strani občine april 2022
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja  
prostora na osnutek maj 2022
Izdelava dopolnjenega osnutka in gradiva 
za javno razgrnitev maj 2022
Objava javnega naznanila  
in (dopolnjenega) osnutka na spletni  
strani občine junij 2022
Javna razgrnitev z javno obravnavo junij, julij 2022
Priprava stališč do pripomb avgust 2022
Izdelava predloga in objava na spletni 
strani občine september 2021
Pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja 
prostora (NUP) oktober 2022
Izdelava usklajenega predloga november 2022
Predstavitev in sprejem usklajenega  
predloga na seji občinskega sveta,  
objava odloka v Uradnem listu RS november 2022

Navedene faze ter roki predstavljajo oceno in so odvisni 
od odzivnosti in zahtev vseh sodelujočih v postopku priprave 
prostorskega akta. V primeru, da bo v postopku priprave spre-
memb in dopolnitev prostorskega akta treba izvesti celovito 
presojo vplivov na okolje, se roki in faze ustrezno prilagodijo.

7. člen
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora ter drugi 

udeleženci, ki bodo pozvani za podajo mnenj
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo 

v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskega 
akta, so:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, gra-
ditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direkto-
rat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,

– Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana,
– Direkcija RS za vode, Mariborska cesta 88, 3000 Celje,
– Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljub-

ljana,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (pod-

ročje rudarstva, področje energetike), Langusova ulica 4, 1000 
Ljubljana,

– ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana,
– Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno 

pri Litiji,
– Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, 

Ponoviška cesta 15, 1270 Litija.
Postopek glede celovite presoje vplivov na okolje vodi:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sek-

tor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 47, 1000 
Ljubljana.

Za podajo mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov spre-
memb in dopolnitev prostorskega akta na okolje bodo pozvani 
še naslednji nosilci urejanja prostora, ki tudi sicer sodelujejo v 
postopku celovite presoje vplivov na okolje:

– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefa-
nova ulica 5, 1000 Ljubljana.

V primeru, da se naknadno ugotovi, da je treba pridobiti 
tudi mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se ta pridobijo v 
postopku priprave prostorskega akta.

8. člen
Načrt vključevanja javnosti

Zainteresirana javnost je bila v pripravo sprememb in do-
polnitev prostorskega akta vključena že v najzgodnejši fazi, torej 
v fazi oblikovanja izhodišč, ko je bilo možno podati predloge in 
pripombe na javno objavljen osnutek izhodišč.

Javnost se v pripravo podrobnega prostorskega načrta vklju-
čuje preko 30-dnevne javne razgrnitve, v okviru katere bo izvede-
na tudi javna obravnava. Vključevanje oziroma seznanitev javnosti 
se zagotavlja tudi preko objav različnih faz gradiv na spletni strani 
občine (objavijo se izhodišča, sklep, osnutek prostorskega akta, 
predlog ipd.).

9. člen
Seznam podatkov in strokovnih podlag  

ter obveznosti udeležencev pri urejanju prostora  
glede njihovega zagotavljanja

Udeleženci pri urejanju prostora so nosilci urejanja prosto-
ra, zainteresirana javnost in drugi udeleženci, ki jih sprememba 
prostorskega akta zadeva. Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo 
v postopku, predložijo razpoložljive strokovne podlage in posre-
dujejo mnenja na prostorski akt.

10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka

Finančna sredstva za izdelavo Sprememb in dopolnitev 
občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote 
urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop Kepa (SD OPPN3) 
zagotovi investitor.

11. člen
Začetek veljavnost

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na 
spletni strani Občine Šmartno pri Litiji. Veljati začne naslednji 
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3503-53/2021-22
Šmartno pri Litiji, dne 6. aprila 2022

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Rajko Meserko


