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PRILOGA 31 IZVLEČEK IZ OPN OBČINE LITIJA 
 
 
 
 
 
 
 
OPN Občine Litija (UL RS 58/2010 in dopolnitve 63/2018) za gospodarsko cono določa:  

 EUP z oznako GA-05 
 namensko rabo prostora IG 
 predpisan je način urejanja z OPPN.  

 

 
Izsek iz OPN Občine Litija za EUP GA-05, namenska raba prostora. 
 
 
OPN (UL RS 63-2018) v 24. členu za namensko rabo IG-gospodarske cone določa dopustne 
namembnosti: 
Podrobnejša namenska 
raba 

IG  
Gospodarske cone 

Osnovna dejavnost trgovske in storitvene, poslovne, obrtne, proizvodne, promet in skladiščenje, 

Spremljajoče dejavnosti gostinstvo in turizem, javna uprava, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti, 

Izključujoče dejavnosti bivanje, proizvodne dejavnosti izhajajoče iz kmetijstva in gozdarstva 

Vrsta objektov, zahtevnih 
in manj zahtevnih 

123  trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti  
124  postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij  
125  industrijske stavbe  
12420  garažne stavbe (za potrebe cone)  
24203  objekti za ravnanje z odpadki samo zbiralnica za nevarne in nenevarne odpadke in 

zbirni center za komunalne odpadke,  
1274  druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (od tega pomožne stavbe, nadstreški in 

nadstrešnice ter gasilski domovi in policijske postaje) 
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Dodatno OPN določa še usmeritve za pripravo OPPN za EUP GA-05 (priloga 2 k odloku): 

Naselje 
Enota 
urejanja 

Podrobna 
namenska 
raba PIA FZ FI 

Višina 
objektov Usmeritve za OPPN 

Posebni 
PIP 

GABROVKA GA-05 IG Gospodarske 
cone 

OPPN    Predviden OPPN za gospodarsko 
obrtno cono. Celotno območje se 
preuredi, predvsem prometno, da ga bo 
možno v celoti izkoristiti. Pred 
pričetkom gradenj na tem območju se 
predvidi končna prometna in komunalna 
ureditev, ter izvede parcelacija. 
Oblikovanje objektov naj sledi kvalitetni 
arhitekturni dediščini na tem območju 

. 
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PRILOGA 32 SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA PRIPRAVE 

OPPN 
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»PRIKAZ STANJA PROSTORA ZA OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA EUP GA-05 
GABROVKA«, je izdelal:  
 
URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, Ljubljana  
direktorica:     Barbara Dalla Valle 
odgovorni vodja projekta:   Judita Thaler, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 1702 A 
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1. OSNOVNI PODATKI ZA OBMOČJE 
PROSTORSKEGA AKTA 

1.1 UVOD  
Prikaz stanja prostora je podlaga za izdelavo OPPN za gospodarsko obrtno cono GA-05 
Gabrovka. 
 
Podatki iz prikaza stanja prostora so podatki o dejanskem in pravnem stanju prostora 
(ZUreP-2, 3. člen, 21. odstavek). 
 
Pri pripravi prostorskih aktov se uporabljajo podatki iz prikaza stanja prostora ter drugi 
podatki, ki so pomembni za pripravo prostorskega akta, vključno s podatki nosilcev urejanja 
prostora (ZUreP-2, 60. člen, 2. odstavek). 
 
Prikaz stanja prostora omogoča storitve v zvezi s podatki, in sicer zlasti s: 
– podatki iz zbirke prostorskih aktov; 
– podatki iz zbirke podatkov o graditvi objektov; 
– podatki iz evidence stavbnih zemljišč; 
– podatki iz evidenc dejanskih rab prostora; 
– podatki iz zbirk podatkov o pravnih režimih; 
– podatki o nepremičninah ter 
– topografskimi in kartografskimi podatki  
(ZUreP-2, 256. člen, 1. odstavek). 
 
 
 
1.2 VELJAVNI PROSTORSKI AKTI IN PREDPISI 
V Občini Litija veljajo naslednji prostorski akti in predpisi: 
 

 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Ur. l. RS, 58/10 in 63/18) 
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2. BILANCA POVRŠIN ZEMLJIŠČ 
NAMENSKE/DEJANSKE OSNOVNE RABE 

2.1 VELIKOST OBMOČJA 
Območje urejanja zajema enoto urejanja prostora GA-05 IG. Območje, ki se ureja z OPPN 
meri skupaj približno 2,3 ha. 
 
 

 
Slika 1:  Izsek iz kartografskega dela OPN 
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2.2 ZEMLJIŠKE PARCELE 
V območju GA-05 so naslednje zemljiške parcele: 
 

Zemljiška 
parcela št. 

 
Katastrska 
občina 

Površina 
zemlj. 
parcele m2 

Namenska raba 
 

 
Lastnik 

823/3 
 

Vodice (1844) 125 m2
IG – gospodarske cone 
PC- - površine cest 

 
zasebni 

825/2 Vodice (1844) 98 m2 IG – gospodarske cone zasebni 
831/2 Vodice (1844) 199 m2 IG – gospodarske cone zasebni 
834/2 Vodice (1844) 689 m2 IG – gospodarske cone podjetje 
834/5 Vodice (1844) 1.246 m2 IG – gospodarske cone podjetje 
834/6 Vodice (1844) 111 m2 IG – gospodarske cone podjetje 
834/7 Vodice (1844) 811 m2 IG – gospodarske cone podjetje 
835/3 Vodice (1844) 526 m2 IG – gospodarske cone podjetje 
859 Vodice (1844) 703 m2 IG – gospodarske cone zasebni 
860/3 Vodice (1844) 950 m2 IG – gospodarske cone zasebni 
861 Vodice (1844) 116 m2 IG – gospodarske cone zasebni 
862 Vodice (1844) 2.272 m2 IG – gospodarske cone zasebni 
919/1 Vodice (1844) 3.492 m2 IG – gospodarske cone podjetje 
919/2 Vodice (1844) 528 m2 IG – gospodarske cone podjetje 
919/3 Vodice (1844) 415 m2 IG – gospodarske cone podjetje 
919/4 Vodice (1844) 468 m2 IG – gospodarske cone podjetje 
919/5 Vodice (1844) 445 m2 IG – gospodarske cone podjetje 
919/6 Vodice (1844) 311 m2 IG – gospodarske cone podjetje 
920/2 Vodice (1844) 431 m2 IG – gospodarske cone podjetje 
920/3 Vodice (1844) 352 m2 IG – gospodarske cone podjetje 

920/6 
 
Vodice (1844) 2.112 m2

IG – gospodarske cone 
PC- - površine cest 

podjetje 

920/7 Vodice (1844) 906 m2 IG – gospodarske cone podjetje 
920/8 Vodice (1844) 279 m2 IG – gospodarske cone podjetje 

921/2 
 
Vodice (1844) 3.000 m2

IG – gospodarske cone 
PC- - površine cest 

podjetje 

937/7 Vodice (1844) 335 m2 IG – gospodarske cone podjetje 
1839/3 Vodice (1844) 204 m2 IG – gospodarske cone podjetje 

1839/4 
 
Vodice (1844) 408 m2

IG – gospodarske cone 
PC- - površine cest 

občina 

1839/5 Vodice (1844) 427 m2 IG – gospodarske cone podjetje 
1839/6 Vodice (1844) 22 m2 IG – gospodarske cone podjetje 
1839/7 Vodice (1844) 88 m2 IG – gospodarske cone podjetje 
1839/8 Vodice (1844) 196 m2 IG – gospodarske cone podjetje 
1839/9 del Vodice (1844) 401 m2 IG – gospodarske cone občina 
1857/1 del Vodice (1844) 30 m2 IG – gospodarske cone občina 
1857/2 Vodice (1844) 33 m2 IG – gospodarske cone občina 
1864/3 Vodice (1844) 85 m2 IG – gospodarske cone občina 
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2.3 NAMENSKA RABA IZ OPN OBČINE LITIJA 
V območju GA-05 je z OPN določena namenska raba IG – gospodarske cone in deloma PC – 
območje cest. 
 

 
Slika 2: Izrez iz OPN Litija – namenska raba prostora na območju OPPN (ULRS 58/2010) 
Legenda iz OPN 
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2.4 DEJANSKA RABA PROSTORA 
Dejanska raba v območju GA-05 je: 

 pozidano oz. sorodno zemljišče (3000),  
 na vzhodnem delu pa neobdelano kmetijsko zemljišče (1600) in trajni travnik (1300). 

 

 

Slika 3: Izrez iz karte dejanska raba kmetijskih in gozdnih zemljišč po podatkih MKGP (vir: PISO za 
Občino Litija, z dne 18.07.2019). 
Legenda:  
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3. BILANCA POVRŠIN POD RAZLIČNIMI 
VARSTVENIMI REŽIMI 

3.1 OHRANJANJE NARAVE 
V območju GA-05 ni območij ali lokalitet ohranjanja narave. 
 

 
Slika 4: Izrez iz karte Varstvo narave (vir: PISO za Občino Litija, z dne 18.07.2019). 
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3.2 VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 
V območju GA-05 ni varstev kulturne dediščine. 
 
Južno od območja GA-05 so naslednja območja in lokalitete varstva kulturne dediščine: 
 EVD – 28801: spominska plošča padlim v NOB (memorialna dediščina), oddaljenost od 

meje OPPN je 80 m  
 EVD – 28786: doprsni kip Lojzeta Hostnika – Jova (memorialna dediščina), oddaljenost 

od meje OPPN je 105 m  
 EVD – 2390: Cerkev Povišanja sv. Križa (spomenik), oddaljenost od meje OPPN je 115 m 
 EVD - 2002390 vplivno območje Cerkve, oddaljenost od meje OPPN je 70 m 
 

 
Slika 5: Izrez iz karte Kulturna dediščina (vir: PISO za Občino Litija, z dne 18.07.2019). 
Legenda: 
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3.3 VARSTVO VODNIH VIROV 
V območju GA-05 ni območij varstva vodnih virov. 
 

 
Slika 6:  Izrez iz karte Vodovarstvena območja (vir: PISO za Občino Litija, z dne 18.07.2019). 
 
 



Prikaz stanja prostora za Občinski podrobni prostorski načrt za gospodarsko obrtno cono GA-05 Gabrovka 
URBI d.o.o., julij 2019 

 10

3.4 POPLAVE IN POPLAVNI DOGODKI 
V območju GA-05 ni evidentiranih območij poplavne navarnosti. 
 

 
Slika 7: Izrez iz Integralne karte razredov poplavne nevarnosti (vir: PISO za Občino Litija, z dne 
18.07.2019). 
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3.5 KOMUNALNA OPREMLJENOST OBMOČJA 
Območje OPPN je komunalno opremljeno (vodovod, elektrika, elektronske komunikacije). 
Gospodarska cona ima priključek na državno cesto. 
 

 
 
Slika 8: Izrez iz karte Gospodarska javna infrastruktura (vir: PISO za Občino Litija, z dne 18.07.2019). 

LEGENDA: 
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4. OPIS KVALITETE IN OPOZORIL O 
PRIMERNOSTI IN ZANESLJIVOSTI UPORABE 
GRAFIČNIH PRIKAZOV 

Grafični prikazi stanja prostora so povzeti iz veljavnega OPN Občine Litija in PISO za Občino 
Litija, ki povzema podatke MKGP, ZRSVN, MK-Situla, Atlas okolja in Atlas voda. 
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PRILOGA 34 SMERNICE IN MNENJA  
 
 

KONKRETNE SMERNICE, PRVA MNENJA IN CPVO 
 
 
zap. 
št. 

NUP št. dopisa prejeto  usklajevanje in sklep 

1 DRSV 20-66-1940 povratnica 14.4.2020 
št. 35020-41/2020-2 
z dne 28.4.2020 
dopolnitev vloge Urbi 25.-5.2020 
št. 35020-41/2020-6 
z dne 17.06.2020 
dodat dopolnitve julij 2020 
 uskladitev na sestanku julij 2020 
št. 35020-41/2020-9 
z dne 23.09.2020. 

 
 
1 CPVO ni potreben, če bodo 
izpolnjene zahteve konkr. 
smernic 
2 konkretne smernice (glej 
dopis) 
 
4 pozitivno mnenje 
 

2 Zavod RS za varstvo narave 20-67-1940 št. 3-III-1404/4-O-20/AG 
z dne 23.4.2020 

1 CPVO ni potreben 
2 konkretne smernice niso 
potrebne 
3 izdaja mnenja ni potrebna 

3 Ministrstvo za kulturo 20-68-1940 povratnica 11.4.2020 
št. 35012-188/2019/8 
z dne 5.5.2020 

1 CPVO ni potreben 
2 konkretnih smernic nimajo 

4 MKGP, kmetijstvo 20-69-1940 povratnica 11.4.2020 
št. 3504-26/2020/2 
z dne 20.4.2020 
 

MKGP se ne opredeljuje, ker 
je že st. zemljišče 

5 MKGP, gozdarstvo 20-70-1940 povratnica 11.4.2020 
št. 3401-48/2006/31 
z dne 18.5.2020 

1 CPVO ni potreben 

6 Ministrstvo za okolje in prostor 20-71-1940 povratnica 11.4.2020 
št. 35034-49/2019/8/1091-03 
z dne 8.5.2020 

v osn. so ustrezno 
upoštevane spl. smernice 

7 URSZR 20-72-1940 vlogo poslali ponovno 13.4.2020 
brez zipov 
 
št. 350-234/2019-4-DGZR z dne 
23.4.2020 - predlagajo dopolnitve 

URBI 23. in 24.4. poslal 
dopolnitve po e-pošti, 
nadaljnje usklajevanje v tej 
fazi ni potrebno 

8 Ministrstvo za infrastrukturo 20-73-1940 povratnica 11.4.2020 
št. 37167-3107/2019-9 (1502) 
z dne 5.5.2020 

 
5.5.2020 - v osn. so ustrezno 
upoštevane smernice DRSI 

9 Ministrstvo za obrambo 20-80-1936 povratnica 14.4.2020 
št. 350-39/2020-2 
z dne 17.04.2020 

 
1 nima konkretnih smernic 
2 pozitivno mnenje 

10 Občina Litija 20-74-1940 povratnica 11.4.2020 
št. 371-1/2020-52 
z dne 6.5.2020 

 
konkretne smernice v dopisu 

11 Komunalno stanovanjsko 
podjetje Litija d.o.o. 

20-75-1940 povratnica 14.4.2020 
št. MN-0053-2020-118 
z dne 18.5.2020 

 
smernice in prvo mnenje 

12 CEROZ d.o.o. 20-76-1940 št. 143/20-er/ms 
z dne 7.5.2020 

niso NUP in ne dajejo mnenj 
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13 Elektro Ljubljana d.d. 20-77-1940 povratnica 11.4.2020 
št. 2777 
z dne 24.4.2020 

osn. je ustrezen 
(dodat. tel. razgovor 
17.5.2020) 

14 Elektro Novo mesto 20-78-1940 glej mn. El. Lj.  
15 Telekom Slovenije d.d. 20-79-1940 št. 17610201-00112202004140051 

z dne 22.4.2020 
pozitivno mnenje 

18 Krajevna skupnost Gabrovka 20-83-1940 telefonski razgovor 29.4. 
e-pošta 7.5.2020 

pripombe k odloku kot 
smernice k osnutku 

 
 
CPVO - CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE 
zap. 
št. 

NUP št. dopisa prejeto  sklep 

16 Ministrstvo za zdravje 20-81-1940 povratnica 11.4.2020 
mnenje MZ št. 350-95/2019-9 
z dne 4.5.2020 
mnenje NLZOH: 
št. 212b-09/1649-20 / NP – 2298652-1 
z dne 30.4.2020 
 
dopolnitev vloge Urbi 25.-5.2020 
 
mnenje MZ št. 354-92/2020-5 
z dne 8.6.2020 
mnenje NLZOH: 
št. 212b-09/1649-20 / NP – 2298652-11 
z dne 5.6.2020 

 
zahteva za CPVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ponovna zahteva za 
CPVO 

17 MOP, Sektor za strateško 
presojo vplivov na okolje 

20-82-1940 povratnica 5.5.2020 
seznanitev: 
št 35409-360/2019/8 
z dne 8.5.2020 
odločba 
št.: 35409-360/2019/16 
z dne 23. 6. 2020 

 
 
 
 
 
treba je izvesti CPVO 

 mnenje o ustreznosti 
okoljskega poročila 

 št.: 35409/360/2019/25 
z dne 9. 12. 2020 

OP je ustrezno 

 
vloge za smernice 1-16 in 18 poslane: 11. 04. 2020 
rok 30 dni:  13. 05. 2020 
 
vloga za mnenje CPVO (vloga 17) poslana: 4. 5. 2020 
 
 
 
URBI d.o.o., zadnja dopolnitev 30.1.2021 
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PRILOGA 35 OBRAZLOŽITEV PROSTORSKEGA AKTA 
 
 
 

1.  KAJ JE OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT? 

Občinski podrobni prostorski načrt - OPPN je prostorski izvedbeni akt občine s katerim se 
podrobneje načrtujejo prostorske ureditve. OPPN se (po ZUREP-2) lahko pripravi tudi za 
druga območja, če se izkaže potreba za podrobnejše načrtovanje prostorskih ureditev. 
 
OPPN je podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
 
 

2.  PREDSTAVITEV INVESTICIJSKE NAMERE 

2.1.  INVESTICIJSKA NAMERA 
Pobudniki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gospodarsko 
obrtno cono za enoto urejanja prostora (EUP) GA-05 IG Gabrovka (v nadaljevanju EUP GA-
05) so lastniki nepremičnin v tem območju.  
 
Območje EUP GA-05 ima v Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (OPN, UL RS št. 
58/2010 in 63/2018) določeno namensko rabo prostora IG - gospodarske cone ter 
predpisan način urejanja z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN). 
 
Pobudniki so zainteresirani za izvajanje dejavnosti, ki so dopustne z OPN Občine Litija za 
namensko rabo prostora IG - gospodarske cone, ki je določena za obravnavano območje EUP 
GA-05. Na tem območju so pobudniki zainteresirani za vzdrževanje, rekonstrukcije, 
nadomestitve, odstranitve obstoječih objektov in novogradnje objektov za gospodarske 
dejavnosti ter za infrastrukturno opremljanje. 
 
Pobudniki predlagajo Občini Litija pripravo in sprejem Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta - OPPN. 
 
OPPN bo pravna podlaga za pridobitev gradbenih dovoljenj za vzdrževanje, rekonstrukcijo, 
nadomestitve, odstranitve obstoječih objektov in novo gradnjo objektov, ureditev 
pripadajočih prometnih in drugih funkcionalnih površin ter komunalno, energetsko in 
elektronsko komunikacijsko infrastrukturo.  
 
 
2.2.  OCENA STANJA 
V območju EUP GA-05 je do nedavnega deloval Presad - proizvodnja pijač. V letih med 1988 
in 1991 je Presad doživel višek proizvodnje. V času polne proizvodnje so letno proizvedli 7 
milijonov litrov sokov, sirupov in alkoholnih pijač. Po letu 2001 je proizvodnja upadala, okrog 
leta 2010 pa je proizvodnja na tej lokaciji prenehala. 
 
Po prenehanju delovanja Presad-a je območje postalo degradirano. 
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Sedaj (2019) sta v območju EUP GA-05 dva lastnika nepremičnin. 
 
OPN Občine Litija določa, da je za urejanje EUP GA-05 treba sprejeti OPPN. Določbe OPN do 
sprejetja OPPN so za lastnike nepremičnin zelo omejujoče, saj ne omogočajo niti vzdrževanja 
obstoječih objektov. 
 
Interes lastnikov nepremičnin je, da se območje začne prostorsko urejati in da se omogoči 
razvoj gospodarskih dejavnosti. 
 
 
2.3.  RAZLOGI ZA PRIPRAVO OPPN 
Razlogi za pripravo in sprejem so: 

 novi lastniki nepremičnin v EUP GA-05 imajo interes za razvoj gospodarskih dejavnosti 
 določitev celovite prostorske ureditve območja, ki bo zagotavljala dostopnost in 

opremljenost območja za več lastnikov oz. uporabnikov v območju, 
 potreba za vzdrževanje, rekonstrukcijo, nadomestitve, odstranitve obstoječih objektov 

in za novogradnje objektov. 
 
 
2.4.  PREDLOG 
Pobudniki predlagajo Občini Litija pripravo in sprejem Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta - OPPN. 
 
 

3.  UTEMELJITEV SKLADNOSTI POBUDE Z OPN OBČINE LITIJA 
IN SPLOŠNIMI SMERNICAMI NOSILCEV UREJANJA 
PROSTORA 

3.1.  UPOŠTEVANJE TEMELJNIH PRAVIL ZUREP-2 

Načrtovanje v OPPN GA05 je v skladu temeljnimi pravili ZUREP-2: 
 

20. člen 
(racionalna raba prostora) 

(1) Pri urejanju prostora se racionalna raba prednostno dosega s prenovo ter spremembo rabe obstoječih 
razvrednotenih in poseljenih območij, pri čemer ima prenova prednost pred novo pozidavo.  

(2) Dejavnosti se v prostoru razmeščajo tako, da se prepletajo rabe prostora, ki so medsebojno združljive ali 
ne motijo druga druge.  

(3) Racionalna raba prostora zagotavlja ustrezno razmerje med grajenimi in zelenimi površinami.  
(4) Območjem ali objektom se lahko omogoči začasna raba, ki ne sme spremeniti lastnosti prostora tako, da bi 

bila v prihodnje onemogočena izvedba sprejetih prostorskih načrtov. Začasna raba ne sme biti v nasprotju s 
strateškimi odločitvami v razvojnih aktih države in občine.  

(5) Na obstoječih zakonito zgrajenih objektih na stavbnih zemljiščih je ne glede na določbe prostorskih 
izvedbenih aktov dovoljeno:  

– vzdrževanje, vključno z zagotovitvijo toplotnega ovoja objekta,  
– rekonstrukcija, če se z njo ne spreminjajo gabariti, oblika, namembnost in zunanji videz objekta, in  
– nadomestna gradnja, ki glede lege, gabaritov, oblike, namembnosti in zunanjega videza objekta ne odstopa 

od obstoječega objekta; če gre za nadomestno gradnjo zaradi naravne ali druge nesreče v skladu z zakonom, ki 
ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mora biti vloga za izdajo gradbenega dovoljenja vložena v 
petih letih od nastanka naravne ali druge nesreče.  
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Utemeljitev: 
Načrtovane dejavnosti v GA05 so v skladu temeljnimi pravili:  

 v tč. (1) 20. člena, saj je načrtovana prenova - regeneracija obstoječe gospodarske 
cone in 

 v tč. (2) 20. člena, saj je preplet rab prostora načrtovan in usklajen z OPN Občine 
Litija. 

 
 

21. člen 
(prepoznavnost naselij in krajine) 

(1) Pri prostorskem načrtovanju naselij je treba varovati podobo, merilo in krajinski okvir, predvideti sanacijo 
razvrednotenih območij in ustvarjati novo arhitekturno in krajinsko prepoznavnost v sožitju z obstoječimi 
kakovostmi prostora. Prostorski razvoj naselij se prilagaja reliefnim oblikam, omrežjem vodotokov, smerem 
gospodarske javne infrastrukture ter smerem in konfiguraciji pozidave. Pri tem je treba spoštovati značilnosti 
prostora, varovati naravo in kulturno dediščino, poudarjati oblikovne vrednote naselja in varovati kakovostne 
dominantne poglede.  

(2) Pri prostorskem načrtovanju v krajini je treba ohranjati in vzpostavljati vrednote ter prepoznavne značilnosti 
prostora in razmeščati dejavnosti tako, da je mogoče krepiti prepoznavnost prostora in njegovo upravljanje.  

(3) Pri umeščanju dejavnosti in prostorskih ureditev ter pri njihovem širjenju, oblikovanju in funkcionalni 
razmestitvi se upoštevajo:  

– značilnosti posameznih krajinskih regij, ki izhajajo iz njihove rabe, funkcije in podobe;  
– povezanost ekosistemov;  
– ohranjanje značilnih stikov naselij in krajine ter kakovostnih grajenih struktur;  
– ohranjanje vizualno privlačnih delov krajine in značilnih vedut;  
– potrebnost sanacije razvrednotenih območij;  
– varstvo kulturne dediščine;  
– varstvo kmetijskih zemljišč.  

 
Utemeljitev: 
Načrtovane gradnje in ureditve v GA05 so v skladu temeljnimi pravili:  

 s tč. (1), 21. člena, saj z načrtovanjem ohranjajo merila dosedanje pozidave prostora 
in načrtuje sanacija razvrednotenih delov območja GA05. 

(Opomba: na lokaciji ni varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave). 
 

 
33. člen 

(načrtovanje gospodarske javne infrastrukture) 
(1) Načrtovanje gospodarske javne infrastrukture je načrtovanje nove infrastrukture in rekonstrukcij obstoječe 

infrastrukture, določanje njene lokacije ter naprav in ukrepov v zvezi z njeno gradnjo in obratovanjem.  
(2) Gospodarska javna infrastruktura se ob upoštevanju ciljev urejanja prostora načrtuje tako, da:  
– je zagotovljena racionalna raba prostora, pri čemer imata prednost rekonstrukcija in širitev obstoječe 

gospodarske javne infrastrukture;  
– je njena umestitev skladna s potrebami in omejitvami glede na obstoječo in načrtovano poselitev;  
– je usklajena s preostalo obstoječo in načrtovano infrastrukturo;  
– se v čim večji možni meri ohranja povezanost ekosistemov;  
– so čim manj prizadete kakovosti naravne in kulturne krajine;  
– se ohranjajo prepoznavne značilnosti naselja in krajine;  
– se ohranjajo kmetijska zemljišča in njihova zaokroženost;  
– tvori sklenjeno in funkcionalno povezano omrežje.  
(3) Posamezna infrastruktura se praviloma načrtuje tako, da je ob upoštevanju tehnoloških zakonitosti in 

ekonomske učinkovitosti vidno čim manj izpostavljena in da v čim večji meri omogoča skupno gradnjo in uporabo 
drugih infrastruktur. Pri prostorskih ureditvah, kjer je vidna izpostavljenost neizogibna (mostovi, viadukti, 
pregrade, daljnovodi, antenski stolpi, ipd.), je treba zagotoviti njihovo pretehtano umestitev in kakovostno 
oblikovanje ob upoštevanju tehnoloških zmogljivosti objektov ali naprav.  
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(4) Poteki posameznih koridorjev ali tras gospodarske javne infrastrukture naj v čim večji meri izkoriščajo trase 
in površine istovrstne ali medsebojno združljive infrastrukture (skupni poteki infrastrukturnih koridorjev), in 
porabijo najmanjšo možno površino prostora.  
 
Utemeljitev: 
Načrtovana gospodarska javna infrastruktura in infrastrukturna ureditev gospodarske cone je 
v skladu temeljnimi pravili s tč. (2) 33. člena ZUREP-2. 
 
 

3.2.  UPOŠTEVANJE PRAVIL PRS 

Načrtovanje v OPPN GA05 je v skladu pravili Prostorskega reda Slovenje: 
 

23. člen 
(pravila za načrtovanje poselitve) 

(1) Pri načrtovanju poselitve je treba: 
1. za zagotavljanje kakovostne prostorske strukture: 

– nove ustvarjene sestavine prostora prilagoditi obstoječi naravni in ustvarjeni strukturni urejenosti prostora, 
zlasti reliefnim značilnostim, naravnim mejam, smerem komunikacij, smerem značilne parcelacije ter 
smerem in zasnovi obstoječe grajene strukture, 

– razvijati prepoznavno podobo naselja kot celote oziroma dela naselja, zlasti z ohranjanjem kulturne 
dediščine in drugih kakovosti prostora ali z ustvarjanjem novih vzorcev in oblik, kadar v obstoječih ni 
mogoče prepoznati kakovostne prostorske strukture, 

– upoštevati skladno razmerje med ponavljajočimi se in enkratnimi ustvarjenimi sestavinami prostora; 
2. za zagotavljanje varčne in učinkovite rabe prostora: 

– izkoriščati neizkoriščena ali slabo izkoriščena zemljišča za gradnjo znotraj obstoječih meja poselitvenih 
območij, vendar ne na račun območij zelenih površin in drugih javnih odprtih prostorov, 

– načrtovati razvoj na nova zemljišča za gradnjo v povezavi s komunalnim opremljanjem zemljišč, 
– sanirati degradirana območja znotraj poselitvenih območij; 

3. za zagotavljanje učinkovite in enakovredne dostopnosti: 
– razvijati sklenjeno omrežje pešpoti, ki mora omogočati čimbolj učinkovito dostopnost zlasti do objektov 

družbene infrastrukture, postajališč za javni potniški promet ter območij zelenih površin in drugih javnih odprtih 
prostorov, 

 razvijati sklenjeno omrežje kolesarskih poti z upoštevanjem čim krajših povezav, 
– z razvojem učinkovitega omrežja javnega potniškega prometa zmanjševati odvisnost od avtomobilskega 

prometa, 
– zagotavljati petminutno peš dostopnost iz območij stanovanj, mešanih območij, posebnih območij ter 

območij družbene infrastrukture do postajališč javnega potniškega prometa, 
– omogočati dostop vsem skupinam prebivalstva do objektov družbene infrastrukture in javnih odprtih 

prostorov; 
4. za zagotavljanje pogojev za zdravo življenje ter druženje in rekreacijo: 

– omogočati ustrezno razporeditev, funkcionalno in strukturno raznolikost ter kakovostno oblikovanje zelenih 
površin in drugih javnih odprtih prostorov ob upoštevanju velikosti poselitvenega območja ter njegovega 
pomena v širšem prostoru, 

– s poselitvenimi območji povezovati naravne sestavine prostora v zeleni sistem naselja; 
5. za zagotavljanje konkurenčnosti naselij v širšem prostoru: 

– razporeditev dejavnosti načrtovati tako, da so funkcionalne povezave med njimi čimbolj učinkovite, 
– zagotavljati zadostno količino in ustrezno strukturo zemljišč za gradnjo; 

6. za zmanjševanje ogroženosti naselij zaradi naravnih in drugih nesreč: 
– poselitvena območja širiti na zemljišča, ki niso ogrožena zaradi naravnih in drugih nesreč, 
– v delih naselij, ki so ogrožena zaradi naravnih in drugih nesreč, preprečevati razvoj dejavnosti, ki bi 

povečevale ogroženost prostora, 
– sanirati območja kulturne dediščine, 
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– zagotavljati varnost pred požari in poskrbeti za ustrezne količine vode za gašenje, 
– zagotavljati varstvo pred škodljivim delovanjem voda, 
– za obstoječa poselitvena območja na ogroženih območjih zagotavljati izvedbo ustreznih protipoplavnih 

ukrepov oziroma opuščati obstoječo neustrezno rabo, 
– za obstoječa poselitvena območja na območjih, ogroženih zaradi industrijskih nesreč, zagotavljati izvedbo 

ustreznih varnostnih ukrepov oziroma opuščati obstoječo neustrezno rabo; 
7. za ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot: 

– omogočati povezanost habitatov v poselitvenih območjih z naravo zunaj teh območij, 
– načrtovati prostorske ureditve tako, da niso past ali ovira za živali prostoživečih vrst, ki so prilagojena na 

življenje v poselitvenih območjih, 
– omogočati živalim prostoživečih vrst, ki so prilagojene na življenje v poselitvenih območjih, preživetje z 

ohranjanjem zelenih površin, dreves, skupin dreves, voda ali objektov, ki so njihov življenjski prostor; 
8. za ohranjanje kulturne dediščine: 

– zagotavljati materialne in druge pogoje za uresničevanje kulturnih funkcij dediščine, ne glede na njeno 
namembnost, 

– zagotavljati javno dostopnost dediščine ter omogočati njeno preučevanje in raziskovanje, 
– preprečevati posege, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s tem vrednost 

dediščine, 
– zagotoviti, da se na območjih kulturne dediščine ne načrtujejo območja za potrebe obrambe, velika 

območja proizvodnih dejavnosti ali območja drugih dejavnosti, ki bi bila v primeru oboroženega spopada 
potencialni cilji napada; 

9. za smotrno rabo energije: 
– z izborom lokacije, orientacijo objektov in ustreznimi odmiki med njimi omogočati ustrezno celoletno 

osončenje in zagotavljati zmanjševanje potreb po ogrevanju in umetnem hlajenju, 
– z ustrezno zasnovo stavbnega volumna, z izborom gradiva in toplotno zaščito stavb zagotavljati čim 

manjše izgube toplotne energije, 
– z načrtovanjem smotrne razporeditve objektov zmanjševati stroške za izgradnjo in obratovanje omrežij 

gospodarske javne infrastrukture, 
– z energetsko sanacijo stavb pri prenovi zmanjševati porabo energije, 
– z uporabo lokalno razpoložljivih obnovljivih virov energije zmanjševati izgube energije pri prenosu in 

distribuciji. 
(2) Pravila za načrtovanje poselitve iz prejšnjega odstavka veljajo za načrtovanje poselitvenih območij in 

območij namenske rabe. 
 
Utemeljitev: 
Načrtovane gradnje in ureditve v GA05 so v skladu pravili PRS:  

 z drugo alinejo tč. (1) 23. člena PRS, saj je načrtovana sanacija degradiranih delov 
območja znotraj poselitvenih območij (GA05), 

 z deveto alinejo tč. (1) 23. člena PRS, saj je načrtovana ustrezna zasnova stavbnih 
volumnov, izbor gradiv in toplotne zaščite stavb, ki zagotavlja čim manjše izgube 
toplotne energije, smotrna razporeditev objektov, ki zmanjšuje stroške za izgradnjo 
(rekonstrukcijo) in obratovanje omrežij gospodarske javne infrastrukture, energetska 
sanacija stavb, ki zmanjšuje porabo energije, uporaba lokalno razpoložljivih 
obnovljivih virov energije za zmanjševanje izgube energije pri prenosu in distribuciji. 

(Pojasnilo: območje GA05 je planirano že v PPlanu in kasneje tudi OPN). 
 
 

39. člen 
(pravila za načrtovanje gospodarske infrastrukture) 

(1) Posamezne infrastrukturne sisteme je treba načrtovati tako, da: 

1. je sistem uravnotežen glede na obstoječo in načrtovano poselitev; 

2. je sistem usklajen z ostalimi obstoječimi in načrtovanimi infrastrukturnimi sistemi; 

3. sistem tvori sklenjeno in funkcionalno povezano omrežje. 
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(2) Z namenom varčne rabe prostora je treba posamezne infrastrukturne sisteme načrtovati tako, da za poteke 
svojih tras in druge potrebne površine v čim večji meri izkoriščajo trase in površine drugih infrastrukturnih 
sistemov (skupni poteki infrastrukturnih koridorjev) ter da glede na načrtovano učinkovitost infrastrukturnega 
sistema porabijo najmanjšo možno površino (na primer čim krajši poteki tras, čim večja uporaba skupnih 
spremljajočih površin in naprav). 

(3) Infrastrukturne sisteme je treba praviloma načrtovati tako, da so čim manj vidno izpostavljeni. Pri prostorskih 
ureditvah kjer je vidna izpostavljenost neizogibna (mostovi, viadukti, pregrade) je treba kakovostno 
oblikovanje in pretehtano umestitev infrastrukturnih sistemov zagotoviti z javnim natečajem izvedenim po 
postopku, kot ga določajo predpisi o graditvi objektov. 

(4) Poteki novih infrastrukturnih koridorjev se morajo v čim večji meri prilagajati strukturni urejenosti prostora. 

(5) Načrtovanje infrastrukturnih sistemov naj z varčno in smotrno rabo prostora ohranja prostorski potencial za 
razvoj drugih rab prostora. 

(6) Infrastrukturne sisteme naj se načrtuje tako, da so naravne kakovosti krajine čim manj prizadete ter da se v 
čim večji možni meri omogoča povezanost ekosistemov, prehodnost ob selitvah živali in genska povezanost 
populacij rastlinskih in živalskih vrst. 

(7) Infrastrukturne sisteme naj se načrtuje tako, da je zagotovljeno ohranjanje kulturne dediščine. 

(8) Pri načrtovanju infrastrukturnih sistemov naj se v čim večji meri ohranja obstoječe in omogoča nove poglede 
na kakovostne prostorske strukture. 

(9) Z načrtovanjem infrastrukturnih sistemov naj se prednostno zagotavlja ponovno uporabo opuščenih ali 
degradiranih območij. 

 
Utemeljitev: 
Načrtovana gospodarska javna infrastruktura in infrastrukturna ureditev območja GA05 je v 
skladu s pravili v tč. (1) in (4) 39. člena PRS. 
(Pojasnilo: območje GA05 ima že obstoječe priključke na GJI). 

 
 

100. člen 
(opremljanje zemljišč za gradnjo) 

(1) V postopku izdelave prostorskega akta oziroma ob njegovih spremembah in dopolnitvah se smotrnost 
načrtovane prostorske ureditve na posameznem območju presoja tudi z vidika opremljanja zemljišč za 
gradnjo. Podlaga za tako presojo so zlasti: 

1. ugotovitev obstoječega obsega že izgrajene komunalne infrastrukture; 

2. ugotovitev stopnje doseganja predpisanih oskrbovalnih standardov za posamezno vrsto komunalne 
infrastrukture; 

3. presoja tehnične ustreznosti obstoječih objektov in omrežij komunalne infrastrukture; 

4. presoja smotrnosti načrtovanih prostorskih ureditev glede na obstoječa in načrtovana omrežja 
komunalne infrastrukture; 

5. ugotovitev potrebnega nivoja opremljenosti zemljišč za gradnjo v skladu z namenom načrtovane 
prostorske ureditve in s tem povezanimi zahtevami; 

6. ugotovitev obsega dodatnega potrebnega opremljanja zemljišč za gradnjo. 

(2) V postopku priprave prostorskega akta in njegovih sprememb in dopolnitev se na območjih, ki so 
opredeljena na podlagi predpisov s področja varstva okolja, preveri stopnja doseganja predpisanih 
oskrbovalnih standardov oziroma stopnja doseganja zahtev in ciljev, ki so določeni z operativnimi programi 
s področja varstva okolja in skladnost operativnih programov s prostorskimi akti. 

 
Utemeljitev: 
Načrtovane gradnje in ureditve v GA05 so bile v postopku priprave prostorskega akta 
presojana v skladu s 100. členom pravil PRS. 
(pojasnilo: izdelan je elaborat ekonomike).  
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3.3.  SKLADNOST Z OPN OBČINE LITIJA 

OPN Občine Litija za EUP GA-05 v odloku in grafičnih prikazih določa:  
 namensko rabo prostora  IG - gospodarske cone 
 enoto urejanja prostora  EUP GA-05 
 način urejanja   OPPN  
 podrobnejše usmeritve za OPPN EUP GA-05 (priloga 2 k odloku). 

 
Načrtovanje OPPN za EUP GA-05 je v skladu z usmeritvami in določili OPN: 
(op.: v poševnem tisku so povzete določbe OPN, ki so merodajne za OPPN) 

 
7. člen 

(težnje dosedanjega prostorskega razvoja v občini) 
(2) Iz dosedanjega razvoja izhajajo naslednji problemi in težnje:  
1. velik primanjkljaj delovnih mest, kar povzroča velike delovne migracije predvsem v smeri Ljubljane;  
2. pomanjkanje razpoložljivih območij za obrtne in proizvodne dejavnosti, predvsem v naseljih, ki niso v 
dolini reke Save;  
3. zaradi dnevnih migracij večja prometna obremenitev skozi nekatera naselja predvsem v dolini reke Save;  
 
Utemeljitev: 
Ponovna oživitev gospodarskih dejavnosti (regeneracija) v EUP GA-05 je pozitiven razvojni moment, s 
katerim se bodo zmanjšali problemi in uresničevale težnje, zapisane v 7. členu odloka o OPN. 

 
9. člen 

(medsebojni vplivi in povezave s sosednjimi območji) 
(4) Za Litijo je ob dobri povezavi vzhod-zahod izrednega pomena izboljšanje prometne dostopnosti tudi sever-jug 
(Vače-Gabrovka) predvsem z navezavo na Dolenjsko, oziroma preko tretje razvojne osi ter do obstoječih 
sosednjih občinskih središč. 
 
Utemeljitev: 
Načrtovane gospodarske dejavnosti v EUP GA-05 bodo za tovorni promet uporabljale prometno 
povezavo iz Gabrovke proti vzhodu, to je proti AC Trebnje - Ljubljana in tako ne bodo dodatno 
obremenjevale prometnega koridorja Gabrovka - Litija. 

 
11. člen 

(prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti) 
(2) S širitvijo oziroma zapolnitvijo poslovnih con v Litiji, Kresnicah, Hotiču in Gabrovki se zagotovi dodatne 
poslovne površine za nova delovna mesta v občini, za potrebe lokalnega podjetništva ter za dodatno rast 
gospodarstva v občini. Občina še vnaprej nadaljuje s selitvijo motečih dejavnosti izven stanovanjskih območij v 
nove gospodarske cone, predvsem v poslovno cono Litija ter poslovne cone v Zgornjem Hotiču in Moravčah pri 
Gabrovki.  
 
Utemeljitev: 
Oživitev gospodarskih dejavnosti v EUP GA-05 pomeni nova delovna mesta in izpolnjevanje usmeritev 
iz 11. člena odloka o OPN. 
 

26. člen 
(6) Gradnja za potrebe poslovno proizvodnih dejavnosti se usmerja v gospodarske cone predvsem že 
vzpostavljeno cono na vzhodu mesta Litije - Zagorica in v Kresnice ter v poslovne cone v Zgornjem Hotiču in 
Moravčah pri Gabrovki. 
 
Utemeljitev: 
Načrtovane rekonstrukcije, nadomestitve in novogradnje objektov za gospodarske dejavnosti v 
obstoječi gospodarski coni EUP GA-05 so v skladu z usmeritvami v 26. členu Odloka o OPN. 
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27. člen 

(notranji razvoj naselij) 
(8) Proizvodne dejavnosti se umešča v gospodarske cone. V taka območja se lahko umeščajo tudi obrtne in 
storitvene dejavnosti, če niso konfliktne s proizvodnimi dejavnostmi.  
 
Utemeljitev: 
Oživitev gospodarskih dejavnosti in gradnje se načrtujejo v skladu z namensko rabo prostora, 
določeno v OPN in v skladu z drugimi usmeritvami OPN, tako tudi z usmeritvami 27. člena odloka o 
OPN. 
 

grafični prikazi OPN 
OPN v grafičnih prikazih prostorsko določa: 

 namensko rabo prostora v EUP GA-05, to je IG - gospodarske cone 
 enoto urejanja prostora EUP GA-05,  
 način urejanja z OPPN.  

 
Utemeljitev: 
Predlagana priprava in sprejem OPPN se načrtuje za prostorsko določeno območje EUP GA-05 in v 
skladu z določbami OPN za namensko rabo prostora IG - gospodarske cone ter podrobnejšimi 
usmeritvami. 
 
Skupna utemeljitev: 
Predlagana priprava in sprejem OPPN se načrtuje za enoto urejanja prostora EUP-GA-05 in v skladu z 
določbami OPN za namensko rabo prostora IG - gospodarske cone ter podrobnejšimi usmeritvami 
OPN za EUP GA-05. 
 
 

3.4.  SKLADNOST S SPLOŠNIMI SMERNICAMI NOSILCEV UREJANJA 
PROSTORA 

Ohranjanje narave 
Na območju OPPN ni območij ohranjanja narave. 

 
Varstvo kulturne dediščine 

Na območju OPPN ni območij varstva kulturne dediščine. 
 
Varstvo vodnih virov, podtalnice in voda 

Na območju OPPN ni območij varstva vodnih virov, podtalnice in voda. 
 
Poplavna ogroženost 

Na zahodnem delu OPPN je območje majhne poplavne nevarnosti. 
 
Varstveni pas državne ceste 
Del EUP GA_05 je v območju križišča z lokalno cesto delno v varstvenem pasu državne ceste. 
Načrtovanje priključka gospodarske cone bo potekalo v skladu s predpisi z vključevanjem 
DRSI.  
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4.  OPIS IN GRAFIČNI PRIKAZI OBMOČJA S PRIKAZOM ZASNOV 
UMESTITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN DRUGIH POSEGOV 
V PROSTOR 

4.1.  OBSTOJEČE STANJE NA OBMOČJU OPPN 
 
Zemljišča 
 
Območje OPPN zajema zemljišča s parcelnimi številkami 823/3, 825/2, 831/2, 834/2, 834/5, 
834/6, 834/7, 835/3, 859, 860/3, 861, 862, 919/1, 919/2, 919/3, 919/4, 919/5, 919/6, 
920/2, 920/3, 920/9, 920/10, 920/7, 920/8, 921/2, 937/7, 1839/3, 1839/4, 1839/5, 1839/6, 
1839/7, 1839/8, 1839/9, 1857/1, 1857/2, 1864/3 vse k.o. Vodice (1844). 
 

Območje urejanja z OPPN meri 2,3 ha. 
 
Obstoječi objekti (stanje 2018) 
 
V območju je sedem objektov, dva večja in pet manjših. 
V evidenci GURS so v registru nepremičnin registrirani naslednji objekti: 
ID 1844 489 dejanska raba: 12 71 401 drug kmetijski del stavbe 
ID 1844 490 dejanska raba: 12 71 401 drug kmetijski del stavbe 
ID 1844 492 dejanska raba: 12 52 002 skladišča 
ID 1844 497 dejanska raba: 12 74 006 transformator, transformatorska postaja 
ID 1844 582 dejanska raba: 12 51 001 industrijski del stavbe 
ID 1844 583 dejanska raba: 12 71 401 drug kmetijski del stavbe  
ID 1844 743 dejanska raba: 12 74 006 transformator, transformatorska postaja 
 

  
Prvi večji objekt v gospodarski coni GA-05, ID 1844 492, objekt je registriran kot skladišče 
(GURS REN). V OPPN je označen s črko A. 
 

  
Drugi večji objekt v gospodarski coni GA-05, ID 1844 582. Objekt je registriran kot 
industrijski objekt (GURS REN). V OPPN je označen s črko B. 
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Trije manjši objekti imajo značaj pomožnih objektov: vratarnica (ID 1844 489, ID 1844 490) 
in nadstrešnica poleg vratarnice (verjetno kolesarnica) (ID 1844 583). Pomožni objekt (ID 
1844 583) je bil odstranjen v 2019. 
 

  
Dva registrirana objekta sta transformatorska postaja (slika desno). V OPPN je objekt s 
transformatorsko postajo označen s črko TP. 
 

 
Območje nekdanjega Presad-a, sedaj gospodarsko obrtna cona EUP GA-05 (DOF; GURS). 
Črki A in B sta oznaki objektov v OPPN. 
 

                          B  
 
A 
TP  
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Druga zemljišča v območju OPPN 
Vzhodni del OPPN so trenutno še kmetijska zemljišča brez objektov. Vzhodni del je niveletno 
višji od platoja gospodarske cone (nekdanji Presad). 
 
 
Lastništvo nepremičnin 
 
Sedaj (2019) sta v območju EUP GA-05 na delu nekdanjega Presada dva lastnika 
nepremičnin:  

 zahodni del območja EUP GA-05: lastnik Z 
 vzhodni del območja EUP GA-05: lastnik V. 

Na vzhodnem delu območja OPPN (obstoječa kmetijska zemljišča) so še drugi zasebni 
lastniki. 
 
 
Gradbena in uporabna dovoljenja za obstoječe objekte 
 
Obstoječi objekti v vzhodnem delu EUP GA-05 (parcele 919 in 920 k.o. Vodice) so zgrajeni 
z gradbenimi dovoljenji in imajo uporabno dovoljenje: 

 Gradbeno dovoljenje št. 351-5/71, ki ga je izdala Občina Litija dne 11.7.1972 za 
gradnjo skladiščnih prostorov na zemljiških parcelah št. 920 in 919 k.o. Vodice. 

 Gradbeno dovoljenje št. 351-255/79-4/4, ki ga je izdala Občina Litija dne 12.10.1981 
za gradnjo skladišča z nakladalno rampo na zemljiških parcelah št. 919 in 920 k.o. 
Vodice. 

 Uporabno dovoljenje št. 351-225/79 z dne 24.5.1988 je izdala Občina Litija za 
skladišče z nakladalno rampo na zemljiških parcelah št. 919 in 920 k.o. Vodice.  

 
Obstoječi objekti v zahodnem delu EUP GA-05 (parcele 920, 921/3 in 921/1 k.o. Vodice) so 
zgrajeni z gradbenimi dovoljenji in imajo uporabna dovoljenja: 

 Gradbeno dovoljenje št. 351-5/71, ki ga je izdala Občina Litija dne 10.5.1971 za 
gradnjo stanovanjskega objekta na zemljiških parcelah št. 920, 921/3 in 922/1 k.o. 
Vodice. 

 Uporabno dovoljenje št. 351-5/71-4/4, ki ga je izdala Občina Litija dne 11.12.1972, je 
bilo izdano za industrijsko halo na zemljiških parcelah št. 920, 921/3 in 921/1 k.o. 
Vodice. 

 Gradbeno dovoljenje št. 351-269/85 z dne 6.8.1986 je izdala Občina Litija za 
skladišče embalaže pridelkov in izdelkov na zemljiških parcelah št. 920 in 921/1 k.o. 
Vodice. 

 Uporabno dovoljenje št. 351-269/85 z dne 27.1.1987 je izdala Občina Litija za 
skladišče embalaže pridelkov in izdelkov na zemljiških parcelah št. 920 in 921/1 k.o. 
Vodice. 

 Gradbeno dovoljenje št. 351-242/91, ki ga je izdala Upravna enota Litija dne 
20.6.1995 za gradnjo cestne tehtnice na zemljiški parceli št. 920 k.o. Vodice. 

 
V območju ni izvedenih in potrjenih drugih lokacijskih preveritev. 
 
 
Prometna urejenost območja 
 
Gospodarska cona že ima priključek na regionalno cesto, ki pa ne ustreza več sedanjim 
predpisom. Na isti lokaciji kot je uvoz in izvod v Presad oz. gospodarsko cono je tudi križišče 
lokalne ceste.  
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Regionalna cesta se od obravnavanega križišča vzpenja proti središču Gabrovke. Na tem 
odseku ni pločnikov, horizontalne signalizacije in ne javne razsvetljave. 
 

 
Križišče lokalne ceste (levo) in regionalne ceste (desno) ter uvoz v območje Presad oz. sedaj 
EUP GA-05 (stanje avg. 2019). 
 

  
Lokalna cesta v smeri Moravške gore, desno od ceste vratarnica in kolesarnica Presada, na 
levi strani lokalne ceste je vodotok hudourniškega značaja. 
 

 
Interna cesta (pogled proti vzhodu), leva trasa interne ceste poteka med poslovnim 
objektom Presada in transformatorsko postajo (v sredini slike s stebrom VN elektro 
priključka), desna trasa poteka po višjem nivoju preko tehtnice vozil, skrajno desno pa 
regionalna cesta, ki se vzpenja proti središču Gabrovke. 
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4.2.  PODROBNEJŠA NAMENSKA RABA PROSTORA NA OBMOČJU OPPN 
OPN Občine Litija za gospodarsko cono določa:  

 EUP z oznako GA-05 
 namensko rabo prostora IG 
 predpisan je način urejanja z OPPN.  

 

 
Izsek iz OPN Občine Litija za EUP GA-05, namenska raba prostora. 
 
OPN (UL RS 63-2018) v 24. členu za namensko rabo IG-gospodarske cone določa dopustne 
namembnosti: 
 
Podrobnejša namenska 
raba 

IG  
Gospodarske cone 

Osnovna dejavnost trgovske in storitvene, poslovne, obrtne, proizvodne, promet in skladiščenje, 

Spremljajoče dejavnosti gostinstvo in turizem, javna uprava, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti, 

Izključujoče dejavnosti bivanje, proizvodne dejavnosti izhajajoče iz kmetijstva in gozdarstva 

Vrsta objektov, zahtevnih 
in manj zahtevnih 

123  trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti  
124  postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij  
125  industrijske stavbe  
12420  garažne stavbe (za potrebe cone)  
24203  objekti za ravnanje z odpadki samo zbiralnica za nevarne in nenevarne odpadke in 

zbirni center za komunalne odpadke,  
1274  druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (od tega pomožne stavbe, nadstreški in 

nadstrešnice ter gasilski domovi in policijske postaje) 

 
Dodatno OPN določa še usmeritve za pripravo OPPN za EUP GA-05 (priloga 2 k odloku): 
 

Naselje 
Enota 
urejanja 

Podrobna 
namenska 
raba PIA FZ FI 

Višina 
objektov Usmeritve za OPPN 

Posebni 
PIP 

GABROVKA GA-05 IG Gospodarske 
cone 

OPPN    Predviden OPPN za gospodarsko 
obrtno cono. Celotno območje se 
preuredi, predvsem prometno, da ga bo 
možno v celoti izkoristiti. Pred 
pričetkom gradenj na tem območju se 
predvidi končna prometna in komunalna 

. 
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Naselje 
Enota 
urejanja 

Podrobna 
namenska 
raba PIA FZ FI 

Višina 
objektov Usmeritve za OPPN 

Posebni 
PIP 

ureditev, ter izvede parcelacija. 
Oblikovanje objektov naj sledi kvalitetni 
arhitekturni dediščini na tem območju 

 
 
 
4.3.  NAČRTOVANE GRADNJE IN UREDITVE 

4.3.1.  Dejavnosti in vrste gradenj 
(1) Z OPPN se določajo naslednje dopustne dejavnosti: 
– osnovne dejavnosti: trgovske, storitvene, poslovne, obrtne, proizvodne dejavnosti, 

promet in skladiščenje, 
– dovoz, skladiščenje, sortiranje, predelava,  
– spremljajoče dejavnosti: gostinstvo in turizem, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in 

športne dejavnosti. 
Sežig nevarnih in nenevarnih odpadkov ni dopusten. 
 
(2) Za navedene osnovne dejavnosti so dopustni objekti glede na namen uporabe: 

121  gostinske stavbe 
126  stavbe splošnega družbenega pomena in  
123  trgovske in stavbe za storitvene dejavnosti 
124  stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij 
12420  garažne stavbe samo za potrebe cone 
125  industrijske in skladiščne stavbe (v okviru dopustnih dejavnosti) 
1274  druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo pomožne stavbe, nadstreški in 

nadstrešnice, gasilski domovi in policijske postaje) 
241  Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 
23020  Elektrarne in drugi energetski objekti - le gradnja elektrarn na obnovljive vire 

energije (sonce, veter, biomasa) električne moči do 1 MW in toplotne moči kotla 
do 5 MW 

 
(3) Dopustne so naslednje namembnosti oz. dejavnosti (po SKD 2008): 

– proizvodne dejavnosti: 
o C 10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov 
o C 11.010 Proizvodnja žganih pijač 
o C 11.020 Proizvodnja pijač iz grozdja 
o C 11.050 Proizvodnja piva 
o C 11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod 
o C 16.240 Proizvodnja lesene embalaže 
o C 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja 
o C 35.119 Druga proizvodnja električne energije, 
o C 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo, 

– promet in skladiščenje 
o H 52.100 Skladiščenje 
o H 52.240 Pretovarjanje 
o H 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti 
o H 53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost 

– obrtne dejavnosti 
o C 32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo 

– trgovina in storitve 
o G 45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili 
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o G 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil 
o G 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili 

– poslovne dejavnosti 
o L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo in po pogodbi 

Dopustne so še spremljajoče dejavnosti: 
– gostinstvo in turizem 

o I 56.101 Restavracije in gostilne 
o I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati 
o I 56.103 Slaščičarne in kavarne 
o I 56.104 Začasni gostinski obrati 
o I 56.290 Druga oskrba z jedmi 

– kulturne in razvedrilne dejavnosti  
o R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 

– šport in rekreacija 
o R 93.110 Obratovanje športnih objektov 
o R 93.120 Dejavnost športnih klubov 
o R 93.130 Obratovanje fitnes objektov 
o R 93.190 Druge športne dejavnosti. 

 
(4) V območju OPPN je dopustna gradnja gospodarskih infrastrukturnih objektov in naprav, 
ki so v javnem lokalnem interesu (GJI) in priključki na GJI ter interna infrastrukturna 
ureditev: 

 vodooskrba 
 odvajanje odpadnih in meteornih vod 
 oskrba z električno energijo 
 oskrba s plinom 
 javna razsvetljava 
 digitalno komunikacijsko omrežje. 

 
Dopustni so objekti glede na namen uporabe: 
21121  lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste 
222 lokalni cevovodi, lokalni distribucijski elektroenergetski vodi in lokalna dostopovna 

komunikacijska omrežja 
22222  Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak – le gradnja toplovoda za 

ogrevanje drugih objektov, katerih skupna maksimalna toplotna moč toplotnih 
postaj je manjša od 1 MW (oz. 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo po SKD) 

24205  drugi gradbenoinženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (ograje, oporni zidovi) 
3  drugi gradbeni posegi. 

 
(5) V območju so dopustne gradnje: 

 vzdrževanje, rekonstrukcija, nadomestitve in odstranitve obstoječih objektov 
 novogradnje objektov.  

 

4.3.2.  Načrtovane gradnje in ureditve v gospodarski coni 
Z OPPN je načrtovana celovita ureditev območja za gospodarske dejavnosti z obstoječimi in 
načrtovanimi objekti, funkcionalnimi zemljišči in infrastrukturnimi ureditvami. 
 
Načrtovana je večinoma rekonstrukcija ali nadomestitev obstoječih objektov, novogradnje 
objektov predstavljajo manjši obseg gradenj. Obstoječi objekti se bodo obnovili ali 
rekonstruirali predvsem v smislu konstrukcijske izboljšave in energetske sanacije. 
 
V območju OPPN so načrtovane gradnje: 
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 novogradnja objektov in infrastrukture, enostavnih in nezahtevnih objektov, 
 odstranitve objektov,  
 novogradnje kot nadomestitve obstoječih objektov, 
 rekonstrukcije,  
 vzdrževalna dela,  
 spremembe namembnosti objektov ali delov objektov v skladu z dopustnimi 

dejavnostmi in vrstami objektov.  
 
 
Z OPPN se načrtuje infrastrukturna ureditev območja:  

o ureditev internega prometnega omrežja in manipulativnih površin, 
o ureditev priključka gospodarske cone na državno cesto, tako da bo težji tovorni 

promet potekal samo v smeri JZ proti AC Ljubljana-Trebnje, 
o ureditve drugih omrežij in naprav komunalne, energetske in telekomunikacijske 

infrastrukture. 
 
Z OPPN se načrtuje odstranitev objektov: vratarnica, kolesarnica, zahodni dodatek objekta 
A1 (nizek, delno vkopan, enoetažen objekt), tehtnica za vozila in nadstrešnica ob tehtnici, 
temeljna plošča nekdanjih rezervoarjev (severno od objekta A3). 
 
Vzhodno od obstoječega objekta B (ID 1844 582) je načrtovana novogradnja nadstrešnice za 
skladiščenja peletov.  
Za oba obstoječa objekta A in B so določene tudi površine za možne širitve - novogradnje 
objektov, ki so prostorsko določene z gradbenimi mejami. 
 
V vzhodnem delu območja gospodarske cone se načrtuje ureditev zelenih površin z 
rekreacijskimi ureditvami. 
 
V območju OPPN so tri značilna funkcionalna območja: 

 območje objektov A (zahodni del nekdanjega Presada) 
 območje objektov B (vzhodni del nekdanjega Presada) 
 območje zelenih površin (vzhodni del OPPN). 

 
 
Gradbena parcela 
 
Z OPPN sta določeni gradbeni parceli za skupno objektov A in za skupino objektov B. Skupne 
prometne površine gospodarske cone niso vključene v gradbenih parcelah. 
 
Gradbena parcela A   4.706 m2 
Gradbena parcela B  10.615 m2 
Gradbena parcela TP  29 m2 
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Gradbene parcele in oznake obektov. 
 
Objekti - zazidana površina  
 
gradbena parcela A m2 gradbena parcela B m2 
obstoječi objekti  1.395 obstoječi objekti  3.909 
  načrtovani objekt (B6) 318 
možna širitev do GM (A5) 493 možna širitev do GM 

B7 ... 294 m2 
B8 ... 352 m2 

646 

skupaj zazidana površina 1.888 skupaj zazidana površina 4.873 
 
 
Objekti - bruto etažna površina (BEP) 
 
gradbena parcela A m2 gradbena parcela B m2 
obstoječi objekti BEP 
A1: 2 etaži 360 x 2 = 720 m2 
A2: 3 etaže 530 x 3 = 1590 m2 
A2: 1 etaža 265 x 1 = 265 m2 
A3: 1 etaža 53 x 1 = 53 m2 
A4: 1 etaža 80 x 1 = 80 m2 

2.708 obstoječi objekti BEP 
B1: 2 etaži 1219+60 = 1279 m2 
B2: 1 etaža 1.765 m2  
B3: 1 etaža 513 m2  
B4: 1 etaža 148 m2 
B5: 1 etaža 260 m2  

3.965 

  načrtovani objekt (B6) 318 
možna širitev do GM (A5) 
ena etaža BEP 

490 možna širitev do GM BEP 
B7 BEP.... 294 m2 
B8 BEP.....352 m2 

646 

skupaj BEP površina 3.198 skupaj BEP površina 4.929 
 
 
Faktor zazidanosti 
 
V OPN je za namensko rabo IG - gospodarske cone določen največji faktor zazidanosti 65 %. 
 

gradbena parcela A gradbena parcela B 
gradbena parcela 4.706 m2 gradbena parcela  10.615 m2 
objekti skupaj *1 1.395 m2 objekti skupaj *1 4.227 m2 
faktor zazidanosti *1 29 % faktor zazidanosti *1 39 % 
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objekti skupaj *2 1.888 m2 objekti skupaj *2 4.873 m2 
faktor zazidanosti *2 40 % faktor zazidanosti *2 46 % 

*1 - prva faza urejanja (obstoječi in načrtovani objekti) 
*2 - kasnejša faza urejanja (obstoječi in načrtovani objekti ter možne širitve) 
 
 
4.3.3.  Priključevanje na GJI in infrastrukturna ureditev območja 
Načrtovana je naslednja infrastrukturna ureditev območja: 
 
prometna ureditev - rekonstrukcija križišča na regionalni cesti in odseka lokalne 
ceste 
Gospodarska cona že ima priključek na regionalno cesto, ki pa ne ustreza več sedanjim 
predpisom. Načrtovan je priključek gospodarske cone na regionalno cesto. Priključek je 
načrtovan tako, da se bo izboljšala kakovost in varnost priključevanja gospodarske cone in 
lokalne ceste na regionalno cesto. Načrtovanje priključka lokalne ceste in gospodarske cone 
na regionalno cesto poteka po postopkih, predpisanih za priključke na državne ceste. 
 
Rekonstrukcija križišča na regionalni cesti in odseka lokalne ceste ni v območju OPPN in ni 
predmet OPPN. Idejna zasnova rekonstrukcije križišča na regionalni cesti in odseka lokalne 
ceste (CGP Novo mesto, december 2019) je tudi strokovna podlaga za OPPN. 
 
Priključek na državno cesto z vso drugo gospodarsko javno infrastrukturo v cesti, mora biti 
izveden (rekonstruiran) pred izdajo uporabnega dovoljenja novo zgrajenim objektom v 
območju OPPN. 

 
Idejna zasnova rekonstrukcije križišča na regionalni cesti in odseka lokalne ceste (CGP Novo 
mesto, december 2019). 
 
notranja prometna ureditev 
V sami gospodarski coni bo preurejena zunanja ureditev tako, da se bodo uredile racionalne 
transportne povezave in manipulacija za vse uporabnike v gospodarski coni. Osnovni 
transportni koridor v gospodarski coni bo potekal po obodu gospodarske cone in enkrat v 
prečni smeri.  
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Idejna zasnova notranje prometne ureditve in priključevanja na lokalno ter regionalno cesto. 
 
 
oskrba z vodo 
Obstoječa objekta v gospodarski coni že imata vsak svoj priključek na javno vodovodno 
omrežje. Količine sedanjih vodovodnih priključkov zadostujejo za trenutno načrtovane 
dejavnosti v OPPN.  
 
odvajanje odpadnih vod 
Obstoječi objekt A - ID 1844 582 ima že urejen sistem ločenega zbiranja in čiščenja fekalnih 
vod. Fekalne vode se prečistijo v mali čistilni napravi, prečiščena voda pa se odvaja v 
ponikovalnico. 
Za obstoječi objekt B - ID 1844 492 je za čiščenje fekalnih vod načrtovana mala čistilna 
naprava z odvajanjem prečiščenih vod v ponikovalnico. 
Mala čistilna naprava naj se postavi v skladu z zahtevami upravljavca KSP Litija in predpisi o 
čiščenju in odvajanju voda. 
 
Padavinske vode iz streh objektov se preko peskolovov odvajajo v načrtovane ponikovalnice. 
Padavinske odpadne vode iz utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površin, ki 
vsebujejo usedljive snovi je treba zajeti in mehansko obdelati v usedalniku in lovilniku olj ali 
čistilni napravi padavinske odpadne vode. Tako očiščene padavinske vode se odvede v 
načrtovane ponikovalnice. 
Ponikovalnice padavinskih vod morajo biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih 
površin. 
Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je potrebno predvideti na tak način, 
da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z utrjenih površin, kar 
pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske 
odvodnike (zatravitev, travne plošče in podobno). 
 
oskrba z električno energijo 
Gospodarska cona ima obstoječ SN 20kv priključek z lastno transformatorsko postajo 
(TP Presad 1983).  
Obstoječa objekta imata izvedene priključke na TP, ki se bodo po potrebi obnovili. 
 
javna razsvetljava 
V območju OPPN ni načrtovana javna razsvetljava. Svetilke za osvetljevanje prometnih in 
manipulacijskih površin za zagotavljanje varnosti in dela se bodo pritrjevale na objekte. 
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toplovod 
Iz kogeneracije (v objektu B2) je načrtovan toplovod do objektov družbenih dejavnosti v 
središču Gabrovke. 
Varovan je tudi koridor za toplovod v smeri zahoda za možno navezavo drugih objektov, ki 
ležijo na zahodni strani OPPN. 
 
elektronske komunikacije 
Kabel elektronskih komunikacij je v dospodarski coni že obstoječ in izveden do jaška v bližini 
nekdanje kolesarnice.  
Obstoječi objekt ID 1844 582 ima že izveden priključek na elektronske komunikacije. 
Za obstoječi objekt ID 1844 492 je načrtovan priključek na elektronske komunikacije. 
Širitev omrežja elektronskih komunikacij ni potrebna. 
V nadaljnje faze OPPN se vključijo posredovani pogoji Telekoma Slovenije glede priključitev 
objektov na javno elektronsko komunikacijo. 
 
odstranjevanje odpadkov 
Odstranjevanje odpadkov bo izvajalo pooblaščeno podjetje za odvoz trajnih odpadkov. 
Skladiščenje pepela naj se izvaja v standardiziranih zabojnikih, primernih za transport. 
V gospodarski coni so načrtovani ekološki otoki za zbiranje odpadkov iz dejavnosti v 
gospodarski coni. 
 
 
4.3.4.  Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, ohranjanje narave in trajnostno rabo 
naravnih dobrin 
V primeru, da obstoječi vodotok ne prevaja pretokov s stoletno povratno dobo (na podlagi 
hidrološko hidravlične študije) se v OPPN določijo omilitveni ukrepi (v skladu s predpisi za 
urejanje voda). 
Na podlagi veljavnih predpisov naj se za OPPN, v skladu z oznako G.I.1.1. Priloge 1 Uredbe o 
posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 
57/15, 26/17), izvede predhodni postopek ali je za posege treba izdelati Poročilo o vplivih na 
okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. 
 
Na podlagi odločbe MOP (35409-360/2019/16 z dne 23. 6. 2020), da je v postopku priprave 
in sprejema OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je bilo izdelano okoljsko 
poročilo (izdelal IPSUM d.o.o., sept. 2020).  
MOP – Direktorat za okolje je podal pozitivno mnenje o ustreznosti okoljskega poročila (št. 
35409/360/2019/25 z dne 9.12.2020). 
 
 
4.3.5.  Rešitve in ukrepi za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter varstvo pred požarom 
Požarno vodo za požarno varnost v območju OPPN se zagotavlja iz bazenov požarne vode. 
Dopustna je tudi gradnja hidrantnega omrežja ali druge tehnološko naprednejše rešitve. 
 
Severozahodni del območja urejanja je v območju majhne poplavne nevarnosti. Pri 
nadaljnjem načrtovanju je treba upoštevati rezultate Hidrološko hidravlične študije za 
območje OPPN GA-05 Gabrovka, Urbikom, Hidrološko hidravlične študije, Matej Hozjan s.p., 
Logatec, maj 2020. 
Za zagotavljanje poplavne varnosti v ureditveni enoti A je treba zagotoviti: 

Izvede se naj dvig pritličja objekta A1 in A3 na koto vsaj Q100 + 0,50 m, to je 365,9 m 
n.v. 
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Na vstopnih inštalacijah v objekte naj se vgradijo protipovratni ventili, vsi preboji skozi 
temeljno ploščo naj  bodo 100 % zatesnjeni. Inštalacije naj bodo vgrajene nad koto 
pritličja objektov. 

 
 

5.  POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO 
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO TER DRUŽBENO 
INFRASTRUKTURO  

5.1.  POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO 
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO 

Načrtovana je naslednja infrastrukturna ureditev območja: 
 
prometna ureditev 
Načrtovan je priključek gospodarske cone in lokalne ceste na državno cesto. Način 
financiranja izvedbe križišča na državno cesto bo predmet dogovora na podlagi potrjene 
projektne rešitve na DRSI.  
Rekonstrukcija križišča in dela lokalne ceste ni predmet urejanja z OPPN.  
Investicije v javno prometno omrežje v okviru OPPN niso potrebne. 
 
oskrba z vodo 
Obstoječa objekta v gospodarski coni že imata priključek na javno vodovodno omrežje. 
Investicije v javno vodovodno omrežje niso potrebne. 
 
odvajanje odpadnih vod 
Obstoječi objekt ID 1844 582 ima že urejen sistem ločenega zbiranja in čiščenja fekalnih 
vod. Za obstoječi objekt ID 1844 492 se za čiščenja fekalnih vod načrtuje mala čistilna 
naprava. 
Meteorne vode se odvajajo v ponikovalnice.  
 
Gradnja javne odpadne in meteorne kanalizacije za gospodarsko cono ni potrebna. 
 
oskrba z električno energijo 
V gospodarski coni je obstoječa TP s priključkom na 20 SN omrežje. Investicije v TP in SN 
priključek niso potrebne. 
 
Gradnja javnega elektro omrežja za gospodarsko cono ni potrebna. 
 
toplovod 
Iz kogeneracije (v objektu B2) je načrtovan toplovod do objektov družbenih dejavnosti v 
središču Gabrovke. Toplovod v območju gospodarske cone ne sodi med infrastrukturo, s 
katero naj bi se EUP GA-05 opremljala oz. bi bila ta pogoj za delovanje gospodarske cone.  
 
Gradnja javnega toplovodnega omrežja ni predmet OPPN. 
 
elektronske komunikacije 
Obstoječi objekt ID 1844 582 ima že izveden priključek na elektronske komunikacije. 
Obstoječi objekt ID 1844 492 ima priključek na elektronske komunikacije (preko nekdankje 
vratarnice). 



Obrazložitev OPPN za gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 IG Gabrovka - dopolnjeni osnutek 
URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, januar 2021 

 

30 

Širitev omrežja elektronskih komunikacij ni potrebna in tako tudi niso potrebna vlaganja v 
omrežje elektronskih komunikacij. 
 
odstranjevanje odpadkov 
Odstranjevanje odpadkov bo izvajalo pooblaščeno podjetje za odvoz trajnih odpadkov. 
Investicije v javno odlagališče odpadkov ali načina odvoza niso potrebne. 
 
 
Povzetek: 
Z načrtovano oživitvijo gospodarskih dejavnosti se načrtuje ureditev križišča lokalne ceste in 
gospodarske cone na državno cesto. Način financiranja izvedbe križišča na državno cesti bo 
predmet dogovora na podlagi potrjene projektne rešitve na DRSI.  
Investicija v javno prometno omrežje ni predmet OPPN. 
 
Druge investicije v gospodarsko javno infrastrukturo, na podlagi pojasnil v gornjih odstavkih, 
niso potrebne. 
 
 
5.2.  POTREBNE INVESTICIJE V DRUŽBENO INFRASTRUKTURO 

Z načrtovano oživitvijo gospodarskih dejavnosti se pričakuje do 30 zaposlenih. 
Načrtovano urejanje gospodarske cone ne vpliva na družbeno infrastrukturo in ne zahteva 
povečevanje dosedanje opremljenosti z družbeno infrastrukturo. Investicije v družbeno 
infrastrukturo niso potrebne. 
 
 

6.  PODATKI O POVRŠINAH V OBMOČJU OPPN  

objekt/površina m2 
območje OPPN   21.425 

objekti A1-4 obstoječi - lastnik V 3.909 
objekt A5 načrtovani - lastnik V 964 
objekti B1-5 obstoječi - lastnik Z 1.395 
objekti B6-8 načrtovani - lasrnik Z 493 
prometne in manipulativne površine skupne 1.007 
prometne in manipulativne površine – lastnik V 2.971 
prometne in manipulativne površine - lastnik Z 549 
utrjene površine - lastnik V 876 
utrjene površine 50:50 - lastnik Z  2.146 
funkcionalne zelene površine   1.765 
druge zelene in rekreacijske površine 4.587 
zeleni pas ob vodotoku 724 
vodotok   39 
   skupaj 21.425 
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