Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora ( Ur. l. RS, št. 110/02 in 8/03) in
29.člena statuta Občine Šmartno pri Litiji ( Ur. l. RS, št. 33/03) je župan občine
Šmartno pri Litiji dne 17.12.2003 sprejel:
PROGRAM PRIPRAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA
DEPONIJA IN RECIKLAŽA GRADBENIH ODPADKOV TER ZBIRALNICA
IN SORTIRNICA KOMUNALNIH ODPADKOV KMETOV PRUH.
1.člen
S programom za ta lokacijski načrt se določi:
• Območje LN(lokacijskega načrta) in vsebina LN skladno z veljavnimi
planskimi dokumenti
• Strokovna gradiva potrebna za izdelavo LN
• Nosilci urejanja prostora, ki bodo podali smernice za pripravo LN in
mnenja o upoštevanju smernic pri izdelavi LN
• Plan napredovanja del z zakonskimi roki
• Nosilci strokovnih aktivnosti priprave in izdelave LN
• Financiranje LN
2.člen
LN bo izdelan tako in sprejet v obliki, da bo skladen z določili Zakona o urejanju
prostora ( Ur. l. RS, št. 110/02 in 8/03). Skladen mora biti tudi z Dolgoročnim in
Družbenim planom občine Litija za obdobje 1986-1990-2000 (( Ur. l. RS, št.34/90,
40/92, 20/94 in 63/99) za območje občine Šmartno pri Litiji, upoštevati mora smiselne
zahteve iz prostorske konference, ki jo je organiziral izdelovalec LN skupaj z občino
Šmartno pri Litiji, zahteve iz smernic za načrtovanje in drugih osnov in podatkov
potrebnih za izdelavo LN.
3.člen
Vsebina LN DEPONIJA IN RECIKLAŽA GRADBENIH ODPADKOV TER
ZBIRALNICA IN SORTIRNICA KOMUNALNIH ODPADKOV KMETOV PRUH:
•

OSNUTEK:

TEKSTUALNI DEL LN
1.ODLOK
o Splošne določbe
o Vsebina LN
o Planska podlaga
o Ureditveno območje LN
o Načrt parcelacije
o Umestitev posega v prostor s prikazom vplivov na okolje
o Tehnologija
o Infrastrukturno opremljanje
o Etapnost izvajanja

o Ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje kulturne in naravne dediščine
o Obramba in zaščita pred naravnimi in drugimi nesrečami – prostorske
ureditve in ukrepi
2. POVZETEK ZA JAVNOST
3. IZVLEČEK IZ DP OBČINE LITIJA, ZA OBMOČJE OBČINE
ŠMARTNO PRI LITIJI
4. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV LN vključno z pogoji za izdajo
gradbenih dovoljenj za posamezne objekte in naprave
5. SMERNICE IN KONČNA MNENJA
smernice:
o RS, MOPE, Uprava za rudarstvo
o RS, MOPE, Agencija RS za okolje – vode
o RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS
o RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami
o RS, MOPE, Agencija RS za okolje – obvezna izhodišča
o Zavod za gozdove RS, OE Ljubljana
o JP Elektro Ljubljana-Okolica
o RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
o Zavod za varstvo narave, LRZVND
o Občina Šmartno pri Litiji, ki upošteva tudi mnenja krajanov Jablaniške
doline in priporočila prostorske konference.
končna mnenja:
o RS, MOPE, Uprava za rudarstvo
o RS, MOPE, Agencija RS za okolje – vode
o RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS
o RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami
o RS, MOPE, Agencija RS za okolje – obvezna izhodišča
o Zavod za gozdove RS, OE Ljubljana
o JP Elektro Ljubljana-Okolica
o RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
o Zavod za varstvo narave, LRZVND
o Občina Šmartno pri Litiji
Strokovne podlage:
o PGD za peskokop Kmetov pruh
o Geološko poročilo
o Geodetski posnetek dejanskega stanja
6. OPIS POSTOPKA PRIPRAVE IN SPREJEMNAJA LN
GRAFIČNI DEL LN
1. Izsek iz DP Občine Litija, za območje Občine Šmartno pri Litiji

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•

Katastrski načrt območja
Posnetek dejanskega stanja terena
Ureditvena situacija z prikazom vplivnega območja
Ureditvena situacija z prikazom infrastrukturne opremljenosti
Predlog zakoličbe in parcelacije
Prometna ureditev
Prerezi in profili območja

PREDLOG
TEKSTUALNI DEL LN
- k osnutku odloka dopolnjenim z morebitnim vmesnimi pripombami iz javne
obravnave in pripombami pridobljenimi skozi potekanje javne razgrnitve se
pridobijo končna mnenja iz 5. točke 3. člena.
GRAFIČNI DEL LN
- tudi grafični del se dopolni z morebitnim vmesnimi pripombami iz javne
obravnave in pripombami pridobljenimi skozi potekanje javne razgrnitve

4.člen
Roki priprave, izdelave in sprejemanje LN
• Prostorska konferenca…………………………………3.12.2003
• Sprejem programa priprave LN ( Župan)…… ………12.12.2003
• Pridobitev smernic…………………………………do 20.1.2004
• Izdelava osnutka LN…………………………….…do 10.2.2004
• Sprejem osnutka na Občinskem svetu… ………...do 25.2.2004
• Javna razgrnitev osnutka………………...……26.2. – 26.3. 2004
• Pridobitev končnih mnenj………………………….do 26.4.2004
• Sprejem na občinskem svetu in objava v Ur.l. RS….…10.5.2004
5.člen
Nosilci urejanja prostora, ki bodo vključeni kot dajalci smernic in končnih mnenj iz
5.točke 3.člena, so:
o RS, MOPE, Uprava za rudarstvo
o RS, MOPE, Agencija RS za okolje – vode
o RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS
o RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami
o RS, MOPE, Agencija RS za okolje – obvezna izhodišča
o Zavod za gozdove RS, OE Ljubljana
o JP Elektro Ljubljana-Okolica
o RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
o Zavod za varstvo narave, LRZVND
o Občina Šmartno pri Litiji

6.člen
Nosilci strokovnih aktivnosti priprave LN so:
•
•
•
•
•

AS d.o.o.- APING p.e. Savska 5, Litija
Trgograd d.o.o. , Litija
Geoplan, geodetske storitve Robi Rovšek s.p.
Občina Šmartno pri Litiji
Dajalci smernic in končnih mnenj iz prejšnega člena

7.člen
Vse stroške priprave, izdelave in vseh mnenj, študij, postopkov, taks in drugih
stroškov, ki bodo nastali med izdelavo in sprejemanjem je investitor Trgograd d.o.o.
8.člen
Program priprave se objavi v uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po
objavi.
Župan občine Šmartno pri Litiji
Milan IZLAKAR l.r.
Datum: 17.12.2003
Št.: 352-08/2003

