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Na podlagi 118. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 34. člena Statuta
Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17)   Občina Litija objavlja

POZIV K OBLIKOVANJU IZHODIŠČ
za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev gospodarske cone v

naselju Gabrovka  (območje bivšega Presada, EUP GA-05 IG)

1. Občina Litija vodi postopek za začetek priprave Občinskega podrobnega prostorskega
načrta  (v  nadaljevanju:  OPPN)  za  ureditev  gospodarske  cone  v  naselju  Gabrovka
(območje  bivšega  Presada,  enota  urejanja  prostora  GA-05  IG  Gabrovka).
Pobudnik priprave OPPN je družba LABEKS, d.o.o., Gabrovka 11, 1274 Gabrovka.

2. Izhodišča  za  pripravo  OPPN  se  skladno  z  zakonodajo  pripravijo  pred  sprejetjem
odločitve o pripravi OPPN in se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora.
Predmet  izhodišč  je  rekonstrukcija  obstoječih  objektov,  vzdrževanje,  nadomestitve,
odstranitve  obstoječih  in  gradnja  novih  objektov  ter  priključitev  objektov  na  javno
gospodarsko infrastrukturo in javno cestno omrežje (ureditev pripadajočih prometnih in
drugih funkcionalnih površin ter komunalne, energetske in elektronsko komunikacijske
infrastrukture).

3. Predlog  izhodišč  za  pripravo  OPPN  je  pripravila  družba  URBI,  d.o.o.,  Oblikovanje
prostora, Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana.

4. Predlog izhodišč se javno objavi v času od 12.12.2019 do vključno 30.12.2019 in sicer
v prostorih Občine Litija, Jerebova 14, 1270 Litija (soba 55), na spletni strani Občine
Litija  www.litija.si.,   v  prostorih KS Gabrovka,  Gabrovka 23,  1274 Gabrovka  in na
spletni strani KS Gabrovka www.gabrovka.si.  

5. V  času  javne  objave  predloga  izhodišč  lahko  vsi  udeleženci  urejanja  prostora  in
zainteresirana  javnost  podajo  pisne  pripombe  in  predloge  k  objavljenemu  predlogu
izhodišč  na  naslov:  Občina  Litija,  Jerebova  14,  1270  Litija,  na  elektronski  naslov:
obcina.litija@litija.si. Rok za oddajo pripomb in predlogov je do vključno 30. 12. 2019.

Priloga: Predlog izhodišč za pripravo OPPN
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