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1. SPLOŠNI OPIS IN UVODNA POJASNILA 

1.1 Ozadje in obveznost postopka CPVO  

Pravna podlaga za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja GA-05 
Gabrovka je veljavna zakonodaja s področja urejanja prostora, to je Občinski prostorski načrt Občine 
Litija (OPN, Ur. l RS št. 58/10, 63/18). S Sklepom o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za EUP GA-05 IG (Ur. l. RS, št. 24/20) je občina v mesecu maju 2018 pristopila 
k aktivnostim za izdelavo navedenega OPPN. Sklep je bil oblikovan na podlagi izhodišč za pripravo  
OPPN za gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 Gabrovka (izdelal: Urbi d.o.o., št. proj. URBI-1940, 
marec 2020).  
 
Občina Litija je osnutek Odloka o OPPN pripravila v mesecu marcu 2020. Na podlagi osnutka Odloka 
so se pridobila prva mnenja nosilcev urejanja prostora. Za postopek priprave in sprejemanja Odloka 
o OPPN za EUP GA-05 Gabrovka je bila pridobljena odločba št. 35409-360/2019/16 z dne 23.6.2020 
iz katere izhaja, da je za OPPN potrebna celovita presoja vplivov na okolje. V sklopu izdelave in 
sprejema OPPN za EUP-GA 05 Gabrovka, se tako skladno z Zakonom o varstvu okolja (Ur. l. RS, 
št. RS, št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16) izdela tudi okoljsko 
poročilo.  
 
V Odločbi o potrebnosti izdelave CPVO je navedeno, da iz mnenja Nacionalnega laboratorija za 
zdravje, okolje in hrano (št. 212b-09/1649-19 / NP - 2298682 z dne 15. 1. 2020 in št. 212b-09/1649-
20 / NP -2298652-11 z dne 5. 6. 2020), ki je bilo posredovano preko mnenja Ministrstva za zdravje 
(št. 350-95/2019-4 z dne 16. 1. 2020 in št. 350- 92/2020-5 z dne 8. 6. 2020) izhaja, da je za OPPN za 
gospodarsko obrtno cono GA-05 IG Gabrovka v Občini Litija s stališča njihove pristojnosti varovanja 
zdravja ljudi pred vplivi iz okolja treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, saj lahko 
pričakujemo pomembne, daljinske, kumulativne in sinergijske vplive na okolje. Ostali nosilci 
urejanja prostora so z vidika njihove pristojnosti ugotovili, da za predmetni plan celovita presoja 
vplivov na okolje ni potrebna. Območje OPPN ne bo imelo verjetno pomembnejših vplivov na 
kulturno dediščino, ne bo verjetno pomembno vplivalo na okolje z vidika upravljanja voda ter da 
območje OPPN ne sega na območja naravnih vrednot ali drugih območij pomembnih za biotsko 
raznovrstnost ter ne bo imelo pomembnejših vplivov na območje gozdov in gozdnega prostora.  
 
Iz Odločbe izhaja, da za OPPN ni potrebno izvesti presojo sprejemljivosti izvedbe plana v naravo na 
varovana območja. Iz tega razloga Dodatek za presojo sprejemljivosti ni bil izdelan. 
 
Predmet postopka CPVO so prostorske ureditve znotraj območja OPPN, s katerim se načrtuje celovita 
ureditev območja za gospodarske dejavnosti z obstoječimi in načrtovanimi objekti, funkcionalnimi 
zemljišč in infrastrukturnimi ureditvami.  V območju EUP GA-05 je do nedavnega deloval proizvodni 
obrat Presad - proizvodnja pijač, kjer so v času polne proizvodnje letno proizvedli 7 milijonov litrov 
sokov, sirupov in alkoholnih pijač. Po letu 2001 je proizvodnja upadala, leta 2010 pa je proizvodnja 
na tej lokaciji prenehala. 
 

1.2 Namen okoljskega poročila 

Okoljsko poročilo je strokovno gradivo in sestavni del postopka CPVO. Izdela se na podlagi 41. člena 
ZVO-1 in na podlagi Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje 
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vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). Okoljsko poročilo je dokument, v katerem se 
opredelijo, opišejo in ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave, 
varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine ter možne alternative, ki upoštevajo okoljske cilje 
in značilnosti območja, na katerega se plan nanaša. Upošteva vsebino in natančnost plana ter obsega 
tekstualni in kartografski del, ki je prilagojen merilu prostorskega načrta.  
 
Namen okoljskega poročila je ugotoviti pričakovane vplive s planom načrtovanih prostorskih 
ureditev in opredelitev namenske rabe prostora, jih ovrednotiti glede na varstvene cilje ohranjanja 
kulturne dediščine, krajine, narave (biotska raznovrstnost in naravnih vrednot) in varstva človekovega 
zdravja v vplivnem območju plana. Okoljsko poročilo je usmerjeno v optimizacijo vseh načrtovanih 
prostorskih ureditev, pri čemer je za doseganje razvojnih ciljev potrebno upoštevati vse varstvene 
zahteve prostora. Za doseganje ustreznih prostorskih rešitev so podani omilitveni ukrepi. Slednji 
morajo biti vključeni v prostorski akt.       
 

1.3 Vsebina okoljskega poročila 

Vsebina okoljskega poročila je predpisana z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku 
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). V okoljskem poročilu so tako 
zajete naslednje vsebine: 

• osnovni podatki o planu 
• podatki o stanju okolja na območju izvajanja plana 
• podatki o okoljskih ciljih plana, merilih vrednotenja in metodah za ugotavljanje in 

vrednotenje vplivov plana 
• podatki o ugotovljenih vplivih plana in njihova presoja 
• predvideni načini spremljanja stanj v času izvedbe plana 
• poljuden povzetek okoljskega poročila z obrazložitvijo 

 
V okoljskem poročilu se obravnava sestavine okolja, na katere bi izvedba predmetnega plana 
potencialno lahko vplivala: 

1) Površinske vode 
2) Varovanje zdravja ljudi 

- obremenitve s hrupom 
- emisije v zrak 

 
Razlog za vrednotenje zgoraj navedenih sestavin okolja je obravnavan v poglavju 3.3 Opredelitev 
do pomembnih vplivov plana. 
 
Vse navedene obveznosti in dolžnosti so usklajene z Zakonom o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06, 
70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16) in se nanašajo neposredno na pripravljavca 
plana, občino Litija. 

1.4 Presoja vplivov izvedbe plana na okolje 

Presoja vplivov izvedbe plana na okolje se opredeli na podlagi 8. člena Uredbe o okoljskem poročilu 
in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). V 
okoljskem poročilu bodo predvidoma opredeljeni naslednji pomembni vpliv plana: neposredni, 
daljinski, kumulativni in sinergijski, začasni in/ali trajni, kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni. 
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Vrednotenje vplivov izvedbe plana se izvede na podlagi ugotovljenih posledic, ki bi jih plan lahko 
imel na izbrane okoljske cilje z merili vrednotenja, določenih za vsako okoljsko sestavino posebej.  
 
Neposredni vpliv izvedbe plana ima takojšnje in neposredne učinke na izbrana merila vrednotenja. 
 
Daljinski vpliv izvedbe plana je tisti, ki se kot posledica izvedbe plana zgodi oddaljeno od območja 
posega v okolje. 
 
Kumulativni vpliv se ugotavlja v primeru, če se s planom načrtuje poseg v okolje, ki zanemarljivo 
vpliva na izbrana merila vrednotenja, ima pa skupaj z obstoječimi posegi v okolje ali s posegi, ki so 
načrtovani ali se izvajajo na podlagi drugih planov, velik vpliv na izbrana merila vrednotenja, ali 
kadar ima več posameznih za okolje zanemarljivih vplivov istega posega ali več posegov istega plana 
vpliv, katerega učinki na izbrana merila vrednotenja niso zanemarljivi. 
 
Sinergijski vpliv izvedbe plana je tisti, ki je v celoti večji od vsote posameznih vplivov in se opredeli 
na podlagi skupnih posledic, ki jih lahko imajo neposredni, daljinski, začasni in kumulativnih vplivov 
plana na okolje. 
 
Tabela 1: Velikostni razredi vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresničevanje okoljskih ciljev 

OCENA OPISNA OCENA 
A ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv 
B vpliv je nebistven 
C vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov 
D vpliv je bistven 
E vpliv je uničujoč 
X ugotavljanje vpliva ni možno 

 
Velikostni razredi oziroma ocene vplivov izvedbe plana A, B in C pomenijo, da so vplivi izvedbe 
plana na uresničevanje izbranih okoljskih ciljev sprejemljivi. V primeru, da je ugotovljen velikostni 
razred C se podajo omilitveni ukrepi, ki se neposredno nanašajo na lastnosti plana in načrtovanih 
posegov v okolje in ob njihovem upoštevanju omogočajo, da vpliv izvedbe plana na okoljske cilje ni 
bistven. Ukrepi s katerimi se zmanjšuje vpliv izvedbe plana na posamezne sestavine okolja so v 
okoljskem poročilu razvrščeni v dve kategoriji in sicer:  
• omilitveni ukrepi, ki jih podaja izdelovalec okoljskega poročila dodatno, na podlagi strokovne 

presoje vpliva izvedbe plana in jih mora pripravljavec plana upoštevati zaradi strokovne presoje. 
V danem primeru se ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ocena vpliva izvedbe plana spremeni iz 
ocene D (bistven vpliv) v oceno C (nebistven vpliv, v kolikor so upoštevani omilitveni ukrepi). 

• splošne usmeritve, ki izhajajo iz zakonskih in podzakonskih določil in smernic oz. so splošne 
narave, ki izhajajo iz primerov dobre prakse. 

    
Ugotovljen vpliv izvedbe plana z velikostnim razredom D in E pomeni, da vplivi izvedbe plana za 
uresničevanje okoljskih ciljev niso sprejemljivi. 
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2. OPIS PLANA IN NJEGOVE GLAVNE ZNAČILNOSTI 

2.1 Ime, območje in obdobje izvajanja plana 

Ime presojanega plana: Občinski podrobni prostorski načrt za gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 
Gabrovka (OPPN EUP GA-05 Gabrovka). 
 
Območje plana: se nanaša na območje z oznako EUP GA-05 Gabrovka, ki je namenjeno trgovskim 
in storitvenim, poslovnim, obrtnim, proizvodnim, prometnim in skladiščnim dejavnostim (IG). 
Površina območja znaša okvirno 2,3 hektarje.  
 
Obdobje izvajanja plana: Realizacija posegov, kot so načrtovani s tem prostorskim aktom, bo izvajana 
v več etapah, ki so, razen ukrepov za zagotovitev ustrezne prometne in ostale komunalne javne 
infrastrukture, medsebojno neodvisne glede na časovno zaporedje. Plan velja do morebitnih novih 
sprememb OPPN. 

2.2 Izhodišča in cilji plana 

Izhodišča za urejanje območja izhajajo iz stanja in značilnosti prostorskega razvoja občine in so 
določeni z veljavnim prostorskim aktom Občinski prostorski načrt Občine Litija (OPN, Ur. l RS št. 
58/10, 63/18), kjer je v 108.členu določeno, da se območje EUP z oznako GA-05,  ureja z OPPN. 
 
Iz OPN občine Litija v zvezi z urejanjem območja EUP GA-05 izhajajo določila, kot je navedeno v 
nadaljevanju: 
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.  
 
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.  
 
27. člen 
- (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. 

 
V 24. členu sprememb in dopolnitev OPN občine Litije (Ur. l. RS, št. 63/18) je za namensko rabo IG-
gospodarske cone določa: 

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 123      trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti 
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Podrobnejša namenska raba IG 

Gospodarske cone 

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 Gospodarska 
cona 

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. 

 

 
Cilj plana je določiti prostorsko ureditev območja, pogoje za gradnjo novih objektov in dozidav k 
obstoječim objektom, skladno z določbami in usmeritvami OPN občine Litija, ter omogočiti pogoje 
za urejanje in gradnjo infrastrukture. Območje OPPN je bilo po prenehanju dejavnosti proizvodnega 
obrata Presad opuščeno in nedelujoče. Z OPPN se omogoča revitalizacija območja in ponovno 
vzpostavitev proizvodne rabe površin.   
 
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. 
 
Z OPPN je načrtovana celovita ureditev območja za gospodarske dejavnosti z obstoječimi in 
načrtovanimi objekti, funkcionalnimi zemljišči in infrastrukturnimi ureditvami. Z OPPN se načrtuje 
infrastrukturna ureditev območja: 
- ureditev internega prometnega omrežja in manipulativnih površin, 
- ureditve drugih omrežij in naprav komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture. 

2.3 Podatki o prostoru, ki ga plan zajema 

2.3.1 Splošno 

OPPN se načrtuje v naselju Gabrovka v občini Litija. Leži v osrednjem delu Slovenije, v celoti na 
območju Posavskega hribovja. Spada v Osrednjeslovensko statistično regijo. Meji na Mestno občino 
Ljubljana, občine Dol pri Ljubljani, Moravče, Zagorje ob Savi, Radeče, Sevnica, Trebnje, Šmartno 
pri Litiji in Šentrupert. Občina Litija v današnjem obsegu obstaja od leta 2002, ko se je od enotnega 
ozemlja bivše občine odcepila novo nastala Občina Šmartno pri Litiji. Občina Litija meri 227 km2 in 
jo sestavlja 107 naselij. Gostota poselitve v občini je 64,6  prebivalcev/km2, kar je močno pod  
slovenskim povprečjem (102,1 preb./km2). 
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Območje plana leži v južnem delu občine, na predelu, kjer prevladujejo razložena naselja. Na tem 
območju Gabrovka predstavlja večje naselje, ki ima tudi osnovno šolo z devetletnim programom. Za 
občino Litija 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. 
 
Skladno z OPN je naselje Gabrovke prepoznano kot pomembnejše za območje širitve oziroma 
zapolnitvijo poslovne cone in se zagotovi dodatne poslovne površine za nova delovna mesta v občini, 
za potrebe lokalnega podjetništva ter za dodatno rast gospodarstva v občini. 
  

 
Slika 1: Prikaz širšega območja v okolici OPPN 

V občini tako geografsko kot tudi funkcionalno dominira naselje Litija z okoliškimi vasmi, ki se 
nekatere že zlivajo skupaj. Na jugovzhodnem delu občine, kjer je nekoliko manj poselitve dominira 
naselje Gabrovka, ki je opremljeno s trgovino, pošto, vrtcem ter osnovno šolo. 
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Južno od območja OPPN poteka regionalna cesta R2-4326 Moravče-Tihaboj-Mirna. Na zahodno 
strani območja poteka javna pot JP709101. Južno od območja se nahaja tudi naselje Gabrovka, med 
tem ko je z ostalih smeri območje OPPN obdano s kmetijskimi površinami.   
 

 
Slika 2: Zazidalna situacija območja OPPN 

(vir: Urbi d.o.o., marec 2020) 
 
V bližini območja OPPN ni površinskih vodotokov. Najbližji vodotok je Gabrovščica, ki je od 
območja plana oddaljena ca. 200 m južneje. Prav tako se območje ne nahaja na vodovarstvenem 
območju ali poplavnem območju. 
 
Lokacija OPPN se ne nahaja v bližini zavarovanih območij, območij Natura 2000, ekološko 
pomembnih območij ali naravnih vrednot. Območju plana najbližja naravna vrednota (ID 4483), 
ekološko pomembno območje (65500) ter območje Natura 2000 (SI3000059) predstavlja vodotok 
Mirna, ki se nahaja približno 1.200 m zahodno. 

 
V naselju Gabrovka se nahaja enota kulturne dediščine Gabrovka - Cerkev Povišanja sv. Križa (EŠD 
2390) ter Gabrovka - Spominska plošča padlim v NOB (EŠD 28801), ki se nahaja v naselju na 
vzpetini. Zahodno od območja OPPN se v oddaljenosti 130 m nahaja enota stavbne dediščine 
Gabrovka - Domačija Gabrovka 6 in 7 (EŠD 24144).  
 
 

2.3.2 Opis obstoječih dejavnosti na območju OPPN 

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 je velikosti 2,3 ha.  
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Na območju OPPN se trenutno nahaja sedem objektov, dva večja in pet manjših. Prvi večji objekt je 
registriran kot skladišče, drugi večji objekt pa kot proizvodni objekt. Trije manjši objekti imajo značaj 
pomožnih objektov: vratarnica in nadstrešnica poleg vratarnice (verjetno kolesarnica), dva 
registrirana objekta sta transformatorski postaji. En objekt, ki je bil opredeljen kot pomožni objekt, 
je bil odstranjen v letu 2019. 
 
Lastništvo je razdeljeno med dva lastnika in sicer eden razpolaga z nepremičninami v zahodnem, 
drugi pa v vzhodnem delu območja urejanja. Objekti v zahodnem delu so namenjeni skladiščni 
dejavnosti, med tem ko objekti v vzhodnem delu služijo kogeneraciji, skladiščem ter proizvodni.   
 

  
Slika 3: Območje nekdanjega Presad-a, sedaj gospodarsko obrtna cona EUP GA-05 

(vir: Urbi d.o.o., marec 2020) 

2.4 Kratek opis nameravanih ureditev v okviru plana 

Z OPPN je načrtovana celovita ureditev območja za gospodarske dejavnosti, kar vključuje obstoječe 
in načrtovane objekte, funkcionalna zemljišča in infrastrukturne ureditve. 
 
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. 
 
Usmeritve za urbanistično oblikovanje 
Zahodni del območja obsega ureditvena enota A z obstoječimi objekti z oznako A1, A2, A3 in A4: 
• objekt A1 - obstoječ objekt (nekdanji upravni objekt Presada) 
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• objekt A2 - obstoječ objekt (nekdanji proizvodni objekt Presada), ki se stika z objektom A1 
• objekt A3 - obstoječ, prostostoječ skladiščni objekt 
• objekt A4 - obstoječ, prostostoječ objekt pomožnega značaja, v vzhodnem delu tega objekta je 

transformatorska postaja, ki je skupen elektro-energetski objekt za celotno gospodarsko cono 
 
Ob objektu A2 se z OPPN omogoča novogradnja skladiščnega objekta do predpisane gradbene meje.  
 
V ureditveni enoti A so načrtovane odstranitve 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). 
 
Na gradbeni parceli objektov B so obstoječi in načrtovani objekti: 
• objekt B1 - obstoječ enoetažen dvoranski objekt s prometnim koridorjem skozi objekt v vzdolžni 

smeri objekta 
• objekt B2 - obstoječ eno in dvo etažen dvoranski objekt 
• objekt B3 - obstoječ enoetažen dvoranski objekt in načrtovana novogradnja kot nadomestitev 

obstoječega objekta 
• objekt B4 - obstoječ enoetažen dvoranski objekt (nekdanja kotlovnica) 
• objekt B5 - obstoječ enoetažen vkopan objekt (nekdanja cisterna mazuta in vsipne rampe za sadje) 

z načrtovano novogradnjo fasadnega oboda zalogovnikov toplote v pritlični etaži 
• objekt B6 - načrtovan enoetažen skladiščni objekt 
• objekt B7 - dopustna novogradnja objekta do predpisane gradbene meje 
• objekt B8 - dopustna novogradnja objekta do predpisane gradbene meje. 
 
V območju C so načrtovane zelene rekreacijske površine, objekti visokogradnje tu niso načrtovani. 
Dopustna je nadaljnja raba kmetijskih površin. V primeru nadaljnjega razvoja gospodarske cone so 
dopustne ureditve za rekreacijo in sprostitev, dopustna je ureditev otroškega igrišča, igrišč za žogo in 
drugih športno rekreacijskih igrišč in površin. Do rekreacijskega območja je dopustna ureditev peš 
dostopa po južni strani objekta B6 in iz JZ strani območja OPPN. 
 
Osnovni prometni koridorji so namenjeni osnovnim prometnim potrebam in varnosti gospodarske 
cone. Na njih so dopustne samo gradnje prometne, komunalne, energetske infrastrukture in 
elektronskih komunikacij, podzemna infrastruktura in druge gradnje pod nivojem terena. 
 
Vsi novi objekti znotraj OPPN so predvideni kot enoetažni. Vsi obstoječi objekti, ki se ohranjajo, so 
pretežno enoetažni. Objekta A2 (nekdanji proizvodni objekt Presada) je troetažen, nekdanji upravni 
objekt Presada pa je dvoetažen. Nekateri izmed obstoječih objektov so delno dvoetažni.  
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Slika 4: Ureditvena situacija znotraj območja OPPN s prikazom obstoječih in načrtovanih objektov 

(vir: Urbi d.o.o., marec 2020) 
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Z OPPN dopustne vrste gradenj 
Z OPPN se določajo naslednje dopustne dejavnosti: 
• osnovne dejavnosti: trgovske, storitvene, poslovne, obrtne, proizvodne dejavnosti, promet in 

skladiščenje, 
• dovoz, skladiščenje, sortiranje, predelava, sežig nevarnih in nenevarnih odpadkov drugih ni 

dopustno, 
• spremljajoče dejavnosti: gostinstvo in turizem, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne 

dejavnosti. 
 
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 

 
 

 
Slika 5: Predvidena namembnost objektov znotraj OPPN 

(vir: Urbi d.o.o., marec 2020) 
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Usmeritve za krajinsko oblikovanje 
Načrtovana gradnja in ureditve v EUP GA-05 so v skladu z 21. členom Odloka o OPN, saj se z 
načrtovanjem ohranjajo merila dosedanje pozidave prostora in načrtuje sanacija razvrednotenih delov 
območja OPPN. Na lokaciji sicer ni varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave. 
 
Prometno priključevanje območja 
Pri ureditvi cestnega dostopa do območja cone se je upoštevalo določila veljavnega Odloka o OPN.  
Načrtovane gospodarske dejavnosti v območju urejanja 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.  
 
Gospodarska cona že ima priključek na državno cesto, ki ne ustreza več sedanjim predpisom. Tako 
je načrtovan nov priključek gospodarske cone na državno cesto in sicer na način, da se bo izboljšala 
kakovost in varnost priključevanja gospodarske cone in lokalne ceste na državno cesto. Priključek 
ni predmet urejanja z OPPN.  
 
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. Osnovni 
prometni koridor mora biti min. širine 4,50 m, prečni koridor pa širine min. 5,00.  
 
Za dejavnosti v ureditveni enoti B je treba, v skladu z OPN, zagotovi naslednje kapacitete parkirnih 
mest:  

- 1 PM za osebna vozila na 350 m2 bruto etažne površine 
- 1 PM za tovorna vozila na 2.000 m2 bruto etažne površine 

 
Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod 

Obstoječi objekti v ureditveni enoti B imajo že urejen sistem ločenega zbiranja in čiščenja odpadnih 
komunalnih vod. Slednje se prečistijo v mali čistilni napravi, ki je locirana v SZ delu ureditvene enote. 
Očiščena voda se skladno s pogoji DRSV odvaja na ponikanje v tla.  
Za obstoječe objekte v ureditveni enoti A se z OPPN določa, da se za čiščenje odpadnih komunalnih 
vod uredi mala čistilna naprava. Mala čistilna naprava se uredi v skladu z zahtevami upravljavca KSP 
Litija in predpisi o čiščenju in odvajanju voda. 
 
Meteorne vode z območja se trenutno odvajajo v strugo vodotoka, ki poteka na severni strani 
gospodarske cone.  
 
Oskrba s pitno vodo in hidratno omrežje 

Obstoječa objekta v gospodarski coni že imata vsak svoj priključek na javno vodovodno omrežje. 
Količine vodovodnih priključkov zadostujejo za načrtovane dejavnosti.  
 
Za zagotavljanje požarne varnosti se z OPPN zagotovijo rezervoarji za požarno vodo (severno od 
objekta A2 in v objektu B5). S planom sta načrtovana tudi dva zadrževalna bazena za odpadno 
požarno vodo in sicer severno od objekta A2 ter v SZ območju enote urejanja B. Lokacije so razvodne 
na spodnji sliki. 
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Za zagotavljanje neoviranih, varnih dovozov in dostopov se varujejo površine osnovnega prometnega 
koridorja.  
 
Dopustna je tudi gradnja hidrantnega omrežja ali druge tehnološko naprednejše rešitve. 
 

 
Slika 6: Prikaz lokacij načrtovanih rezervoarjev za požarno vodo in zadrževalnih bazenov za 

odpadno požarno vodo (označeno z modro barvo) 
(vir: Urbi d.o.o., marec 2020) 

 
Ogrevanje objektov  
Iz objekta B2 poteka obstoječi toplovod do objektov družbene infrastrukture v središču Gabrovke. 
Načrtovana je tudi trasa toplovoda proti zahodu.  
 

Oskrba z električno energijo 

Območje se z električno energijo napaja preko SN elektrovoda od TP Presad do objekta A in do 
objekta B. Nove trafo postaje zaradi izvedbe OPPN niso predvidene.   
 

2.5 Namenska raba prostora ter odnos do drugih planov 

Na obravnavanem območju velja: 
• Občinski prostorski načrt Občine Litija (OPN, Ur. l. RS št. 58/10, 63/18) 

 
Zgoraj naveden veljaven planski akt za območje opredeljuje namensko rabo stavbna zemljišča in pod 
podrobnejšo rabo: 

• površine gospodarskih con, ki so namenjen trgovskim, storitvenim, poslovnim, obrtnim, 
proizvodnim, prometnim dejavnostim in skladiščenju, (IG). 
 

Območje OPPN obsega naslednje površine: 
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• Površina namenske rabe in površina OPPN je 2,3 ha. 
Območje pod EUP GA-05 na južni strani meji na površine centralnih dejavnosti (GA-06 CU in GA-
08 CD), na severni strani pa meji na stanovanjsko območje SSe z oznako GA-04, ki je namenjeno 
območju stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš. Na vzhodni in zahodni strani 
območje OPPN meji na kmetijske površine.  
 
Dejanska raba znotraj območja OPPN je pretežno opredeljena kot pozidano ali sorodno zemljišče 
(oznaka 3000). V enoti urejanja z oznako C (vzhodni del območja) je dejanska raba opredeljena kot 
trajni travnik (1300), drevesa in grmičevje (1500) in neobdelano kmetijsko zemljišče (1600).  

2.5.1 DPN na območju urejanja 

Na območju urejanja ni veljavnih državnih prostorskih načrtov, niti niso načrtovani.  
 

2.6 Potrebe po naravnih virih 

Skladno s 3. členom Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. št. 39/06 (UPB), 70/08, 108/09, 48/12, 
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16) so naravni viri del okolja, kadar so predmet gospodarske rabe. 
 
S planom se ne določa nova namenska raba zemljišč. Gre za urejanje na območju površin za 
gospodarske cone - IG. Plan ne predvideva širitve na območje, kjer je dejanska raba trenutno 
opredeljena kot travniške površine in neobdelano kmetijsko zemljišče (enota urejanja C), zato ne bo 
prišlo tudi do pozidave in preureditve teh površin, ki predstavljajo naravni vir. Do potrebe po naravnih 
virih bo prišlo v primeru dozidav obstoječih objektov in urejanje komunalne infrastrukture. 
 
Izvedba plana bo zahtevala uporabo naslednjih naravnih virov: 

• zemeljski/izkopni material; pri ureditvi posameznih območij bo nastajal izkopni material, 
sestavljen iz rodovitnega sloja tal (zgolj na območju, kjer je dejanska raba kmetijsko 
zemljišče) ter zemeljskega izkopa, 

• mineralne surovine za gradnjo stavb in dodatne infrastrukture, 
• voda, se bo uporabila pri gradnji objektov in v tehnoloških procesih, ter kot sanitarna voda za 

zaposlene. 
 
Količina porabe naravnih virov v tej fazi še ni znana. 

2.7 Predvidene emisije, odpadki in ravnanje z njimi 

Pri ugotavljanju predvidenih emisij, odpadkov in ravnanje z njimi, izhajamo iz obstoječe namenske 
rabe prostora in ostalih ureditev v okviru plana. Na območju bodo še naprej delovala podjetja, ki so 
že sedaj prisotna in bodo nadaljevala z obstoječo gospodarsko dejavnostjo. Zaradi novogradenj ali 
dozidav objektov, lahko pričakujemo sorazmerno povečanje emisij, ki nastajajo že sedaj. V ureditveni 
enoti A je prisotna dejavnost skladiščenja, med tem ko v ureditveni enoti B poteka izdelava peletov 
in kogeneracija.   
 
Izvedba plana bo povzročala emisije snovi v zrak zaradi obstoječe dejavnosti (kogeneracija oziroma 
ogrevanje na lesno biomaso). Z izvedbo plana se sicer omogoča širitev proizvodnih objektov, a v njih 
ne bo potekala obstoječa dejavnost, pač pa so namenjena skladiščenju in manipulaciji. Manjše emisije 
v zrak lahko pričakujemo v času gradnje. V času obratovanja pa bodo nastale emisije zaradi 
proizvodne toplote s sežiganjem sekancev. Zaradi novih ureditev se promet ne bo bistveno povečal.  
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Emisije s hrupom bodo prav tako vezane na čas gradnje dozidav oz. novogradenj. V času obratovanja 
se zaradi izvedbe plana emisije s hrupom predvidoma ne bodo bistveno povečale, saj so le-te prisotne 
že sedaj. Morebitna širitev proizvodnih kapacitet se umešča v območju, kjer je že prisotna proizvodna 
dejavnost in skladiščenje. Ocenjujemo tudi, da bodo nove dejavnosti takšne, ki bodo zadostile 
določilom, ki jih določa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 43/18). 

Vpliva na obstoječe ravni hrupa, ki so posledica prometa ne pričakujemo. 
 
Emisije komunalnih odpadnih vod, ki že sedaj nastajajo na območju OPPN, so v enoti urejanja B 
preko male čistilne naprave, kapacitete 5 PE, speljane na ponikanje v tla. Z OPPN se določa ureditev 
tudi male MKČN za odvajanje odpadnih komunalnih vod iz objektov enote urejanja A. Odpadne 
industrijske vode v območju OPPN ne bodo nastajale. Emisije v vode se lahko pojavijo zaradi 
nastajanja padavinskih odpadnih vod na območju obstoječih objektov in njihovih razširitev.  
  
Emisije v tla so možne predvsem v času gradnje dozidav oz. novogradenj ter ureditvijo teh območij, 
vendar je ob upoštevanju aktualne gradbene zakonodaje takšna verjetnost majhna. 
  
Emisije svetlobnega onesnaženja se ne pričakuje. Območje je minimalno osvetljeno (zgolj zunanjost 
nekaterih obstoječih objektov), dodatnih osvetlitev pa se z OPPN ne načrtuje. Osvetljevanje bo 
omejeno zgolj na manipulativne površine. Osvetljevanja fasad in reklamnih teles že zdaj na območju 
ni. 
 
Emisije elektromagnetnega sevanja na območju občine so prisotne zaradi obstoječe transformatorske 
postaje (TP) v južnem delu enote urejanja A, ki je skupna postaja za napajanje z električno energijo 
celotne cone. Transformatorske postaje so vir nizkofrekvenčnega sevanja. Z OPPN se nove TP ne 
načrtuje.  
  
Izvedba plana bo povzročila nastanek odpadkov, kamor lahko prištevamo odpadke, nastale zaradi 
gradnje novih objektov kot tudi zaradi morebitnega povečanja kapacitet v proizvodnji.  
 
Odpadki nastajajo tudi na obstoječih lovilnikih olj, ki so vgrajeni na povoznih površinah oz. na treh 
obstoječih parkiriščih. Poleg komunalnih odpadkov, ki bodo nastajali zaradi obratovanja cone, bodo 
pri sežigu peletov nastajal tudi pepel. Vsi nastali odpadki se oddajo pooblaščenim organizacijam v 
nadaljnje ravnanje in se ne predelujejo na območju.  
 

2.8 Alternative za doseganje okoljskih ciljev 

Alternativne variante za plan niso bile predlagane, zato jih tudi pri izvedbi okoljske presoje v 
okoljskem poročilu ni bilo možno obravnavati. Ureditve plana ne vsebujejo spremembe namenske 
rabe in upoštevajo obstoječe ureditve in poselitve v ožjem in širšem prostoru območja OPPN, na kar 
se izvedbe plana tudi ozirajo in jih upoštevajo. Lokacija OPPN je na mestu bivšega proizvodnega 
obrata Presad in se z novimi dejavnostmi revitalizira.  
 
V primeru ničelne variante, to je, če se ureditve plana ne izvedejo, bi bili pričakovani vplivi na okolje 
z vidika povečanja verjetno manjši. Kljub temu, pa ureditve plana stremijo k temu, da se ureditve 
izvedejo s čim manj vplivi na okolje oz. da se že obstoječi vplivi na okolje z novimi ureditvami 
zmanjšujejo. 
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3. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OKOLJSKEGA POROČILA 

3.1 Zakonske in strokovne podlage 

Okoljsko poročilo se je izdelalo na podlagi naslednjih zakonskih predpisov: 
• Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/20, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 93/13, 56/15, 102/15, 

30/16, 61/17 – GZ), 
• Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17), 
• Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2) (Ur. l. RS, št. 96/04, 46/14, 31/18), 
• Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe 

planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). 
 
Poleg zakonskih in podzakonskih predpisov, ki so podrobneje navedeni pri obravnavi posameznih 
sestavin okolja, se je pri pripravi okoljskega poročila upoštevalo tudi v nadaljevanju navedene 
strokovne podlage: 

• Izhodišča za pripravo OPPN za gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 Gabrovka, Urbi d.o.o., 
marec 2020  

• Občinski podrobni prostorski načrt za gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 IG Gabrovka - 
dopolnjen osnutek Odloka, Urbi d.o.o., OPPN ID 1602, julij 2020 

• Elaborat erozivnosti za gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 GABROVKA, GEOFORMA 
d.o.o., št. načrta GG-29-2020, maj 2020 

• Hidrološko hidravlična študija za območje OPPN GA-05 Gabrovka, URBIKOM, Matej 
Hozjan s.p., št. H4-5-2020, maj 2020 

• Strokovna ocena vplivov emisije snovi v zrak za naprave, NLZOH, september 2020 
• Izračun višine odvodnika na lokaciji OPPN Gabrovka, NLZOH, avgust 2020, dopolnjeno 

september 2020 
• Ocena obremenjenosti okolja s hrupom za objekt DO OVE in TPP Gabrovka (SiEKO d.o.o., 

št. EKO-18-432a, julij 2020) 
 

3.2 Smernice nosilcev urejanja prostora 

V fazi priprave OPPN GA-05 Gabrovka so bile na podlagi izdelanega osnutka plana izdana prva 
mnenja nosilcev urejanja prostora s stališča njihove pristojnosti, skladno z Zakonom o urejanju 
prostora. Ugotovitve analize prvih mnenj se upošteva pri pripravi dopolnjenega osnutka OPPN. V 
nadaljevanju navajamo za okoljsko poročilo pomembnejše smernice nosilcev urejanja prostora, ki so 
bile izdane na podlagi osnutka plana. 
 
Tabela 2: Seznam pomembnejših smernic nosilcev urejanja prostora za pripravo OPPN 

 NOSILCI UREJANJA 
PROSTORA 

ŠT. IN DATUM IZDANE 
SMERNICE 

OPOMBE 

1. 
Direkcija RS za vode 

št. 35020-41/2020-9  
z dne 23.09.2020 

Za predmetni osnutek OPPN je podano 
pozitivno mnenje. 

Povzeto v poročilu.  
2. 

Zavod RS za varstvo narave 
št. 3-III-1404/4-O-20/AG 

z dne 23.04.2020 

Izdaja konkretnih naravovarstvenih 
smernic in izdaja mnenja k osnutku 

prostorskega akta ni potrebna oziroma 
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je izvedba OPPN z vidika varstva 
narave sprejemljiva. 

3. 

Ministrstvo za kulturo 
 št. 35012-188/2019/8,  

z dne 5. 5. 2020 

OPPN ne bo imel verjetno 
pomembnejših vplivov na kulturno 
dediščino, konkretne smernice za 

načrtovanje niso potrebne. 
4. 

Ministrstvo za kmetijsko, 
gozdarstvo in prehrano 

št. 3504-26/2020/2 
z dne 20.4.2020 in 

št. 3401-48/2006/31  
z dne 18.5.2020 

Ministrstvo se do predlaganih ureditev 
ne opredeljuje, saj ne posegajo na 

območja kmetijskih in gozdnih 
zemljišč. 

5. 
Občina Litija  

št. 371-1/2020-52 
z dne 6.5.2020 

Povzeto spodaj. 

6. 
Komunalno stanovanjsko 
podjetje Litija d.o.o.  

št. MN-0053-2020-118 
z dne 18. 5. 2020 

Povzeto spodaj. 

7. 

Ministrstvo za zdravje, NLZOH 

št. 212b-09/1649-20/NP-
2298652-1 

z dne 30.4.2020 ter 
212b-09/1649-20 / NP – 

2298652-11 
z dne 5.6.2020 

Povzeto spodaj. 

 
1. Občina Litija (povzeto) 
Od regionalne ceste R2 417 do križišča z nekategorizirano cesto pare. št. 834/4 k.o. Vodice se uredi 
cesta za dvosmerni promet, uredi se odvodnjavanje cestišča, gradnja kamnitih zložb/opornega zidu 
ob potoku. Na delu cestišča, kjer se bo uredil dvosmerni promet, investitor cesto v celoti tudi na novo 
asfaltira.  
Na križišču JP 709101 in nekategorizirane ceste pare. št. 834/4 k.o. Vodice, se zaradi odvodnega 
kanala predvidi gradnja novega mostu. 
 
Dovoljuje se gradnja dveh novih priključkov. Meteorne in druge odpadne vode iz priključkov ne 
smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste. Na priključku z javno potjo je potrebno 
predvideti ureditev odvodnjavanja (na dovozu vgraditi ustrezno LTŽ rešetko), pri čemer mora 
odvodnjavanje meteorne vode potekati po parceli investitorja. Pred samim priključkom na 
investitorjevi parceli se uredi linijska talna rešetka, ki se spelje v ponikovalnico na investitorjevi 
parceli.  
 
V območju priključkov na občinsko cesto ni dovoljeno saditi dreves, grmovja in drugih visokih 
poljskih kultur ali storiti karkoli drugega, kar bi oviralo oziroma zmanjševalo preglednost pri 
vključevanju na občinsko cesto. Za prometno povezavo do območja gospodarske obrtne cone EUP 
GA-05 Gabrovka je nujno potrebno predvideti novo ustrezno križišče/krožišče in pri gradnji 
upoštevati pogoje DRSI.  
 
V OPPN-ju je potrebno določiti obveznost, da se sanira oziroma povrne v prvotno stanje javna pot 
JP 709101 in nekategorizirana cesta, ki poteka po zemljišču s pare. št. 834/4 in 835/2 obe k.o. Vodice 
in ostale površine v času gradnje objektov. To se izvaja vse do rekonstrukcije javne poti JP 7091010 
v dvosmerni promet. 
 
Prevoze ni dovoljeno opravljati v času vikenda (sobote in nedelje) in prometnih konic ter v nočnem 
času. Prevozi se lahko izvajajo samo v suhem vremenu in po suhi podlagi in ne v času odjuge. Da je 
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podlaga suha se šteje, da pred začetkom izvajanja prevozov ni bilo padavin najmanj 3 dni. Pri 
izvajanju prevozov se upoštevajo vsa veljavna splošna navodila za urejanje cestnega prometa in 
postavljena prometna signalizacija. 
 
V OPPN-ju določiti obveznost, da se predvidi ukrepe za takojšne odpravljanje poškodb na voziščih 
in ostalih površin (bankine, mulde, čiščenje blata, pranje ceste, pometanje ceste, krpanje udarnih jam, 
polivanje ceste zaradi prašenja) na javni poti JP 709101 (Moravška Gora) in nekategorizirani cesti, 
ki poteka po zemljišču s pare. št. 834/4 in 835/2 obe k.o. Vodice. 
 
Upoštevanje smernic: Smernice so bile upoštevane v OP. Ureditev regionalne ceste R2 417 do 
križišča z nekategorizirano cesto je predmet ločenega projekta in ni del urejanja z OPPN. V OP so 
bili podani omilitveni ukrepi za zmanjšanje obremenitve s hrupom in zraka.  
 
2. Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. 
Oskrba s pitno vodo 
- Za zagotavljanje požarne varnosti se lahko zagotovi interno hidrantno omrežje oz. drugi načini, 

skladno s tehničnimi smernicami za požarno varnost v stavbah. 
 
Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode 
- Ureditveno območje leži v aglomeraciji GABROVKA, ID 7352, kjer se predvideva odvajanje 

odpadne komunalne vode v javno kanalizacijo. Javna kanalizacija ni zgrajena. Po izgradnji javne 
kanalizacije bo za vse objekte, v katerih se odvaja komunalna odpadna voda obvezna priključitev 
in uporaba javne kanalizacije v skladu s soglasjem upravljavca; greznico oz. malo komunalno 
čistilno napravo pa bo potrebno izločitvi iz uporabe. 

- Opremljanje z malo komunalno čistilno napravo, z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE (za 
posamezen objekt ali posamezno skupino objektov v aglomeraciji), z doseganjem učinkov 
čiščenja v skladu s četrtim odstavkom 19. člena Uredbe se lahko zagotovi, če gre za začasno 
rešitev do izgradnje javne kanalizacije, opremljanje zemljišča z javno kanalizacijo pa ne poteka 
sočasno z gradnjo objekta (6. odstavek, 19. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne vode, Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19). 

- Skladno s 17. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo je potrebno zagotoviti ukrepe za padavinsko odpadno vodo. 

- Padavinsko odpadno vodo, ki odteka z utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih 
površin objektov in vsebuje usedljive snovi, mora upravljavec teh objektov zajeti in mehansko 
obdelati v usedalniku in lovilniku olj ali čistilni napravi padavinske odpadne vode, če padavinsko 
odpadno vodo odvaja neposredno ali posredno v vode ter gre za: 

- površine na območju naprave, vključno s funkcionalnimi prometnimi površinami, ki so namenjene 
prometu ali parkiranju ali skladiščenju motornih vozil; 

- površine, vključno s funkcionalnimi prometnimi površinami ob objektih, ki so namenjene prometu 
ali parkiranju ali skladiščenju motornih vozil z maso, enako ali manjšo od 7,5 t, katerih skupna 
površina je enaka ali večja od 1 ha, razen na vodovarstvenih območjih, če predpisi, ki urejajo 
vodovarstveni režim na teh območjih, določajo drugače; 

- površine, vključno s funkcionalnimi prometnimi površinami ob objektih, ki so namenjene prometu 
ali parkiranju ali skladiščenju motornih vozil z maso, večjo od 7,5 t, katerih skupna površina je 
enaka ali večja od 0,6 ha, razen na vodovarstvenih območjih, če predpisi, ki urejajo vodovarstveni 
režim na teh območjih, določajo drugače. 

- Padavinska voda, ki odteka s strehe stavbe, se odvaja neposredno v vode ali posredno v podzemne 
vode, kadar je to tehnično izvedljivo 
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Ravnanje z odpadki 
Skladno s 14. in 10. členom Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija (Uradni list 
RS št. 2/02, 55/11, 30/17) je potrebno zagotoviti: 
- Povsod, kjer je primerno naj bosta zbirno in odjemno mesto na istem prostoru razen v primerih 

kjer to onemogočajo tehnični in drugi razlogi in kolikor to ni javna površina. 
- Zbirna in odjemna mesta za odpadke morajo ustrezati funkcionalnim, estetskim, higiensko-

tehničnim in požarnovarstvenim pogojem in ne smejo ovirati ali ogrožati prometa na javnih 
prometnih površinah. 

 
Upoštevanje smernic: Smernice so bile upoštevane v dopolnjenem osnutku OPPN kot tudi v OP. 
 
3. Ministrstvo za zdravje, NLZOH 
• Kljub temu, da je umeščanje gospodarske cone predvideno v obstoječo gospodarsko cono 

menimo, da umeščanje PNRP za gospodarske dejavnosti (IG) med območja namenjena izgradnji 
stanovanjskih objektov (SS) in območja centralnih dejavnosti (CU), kjer se po navedbah v 
Mnenju CIG nahajajo tudi objekti za vzgojo in izobraževanje (osnovna šola in vrtec) ni dopustno, 
saj s stališča VZL predstavljajo konfliktno območje. V skladu s petim (5) odstavkom 117. člena 
Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17) se lahko z OPPN spremeni NRP in PIP brez 
spremembe OPN če gre za spremembo iz bolj v manj intenzivne NRP, zato predlagamo, da se za 
območje opredeli ustreznejša PNRP tj. območje za centralne dejavnosti ali stanovanjsko območje; 

• Na območju OPPN predvidene tudi dejavnosti, kot so sežig nevarnih in nenevarnih odpadkov 
drugih dejavnosti ali virov, predelava lesa in izgradnja kotlovnice na lesne sekance z električno 
močjo 1 MW in toplotne moči kotla do 5 MW s soproizvodnjo električne energije oz. 
kogeneracija, kar lahko dodatno poveča negativne vplive na območja namenjena bivanju ljudi in 
območja za vzgojo in izobraževanje ter posledično na VZL in po naši oceni tudi ni skladno z 
OPN, ki izključuje dejavnosti izhajajoče iz kmetijstva in gozdarstva; 

• Mnenje GIC navaja tudi, da je DRSI izdala negativno mnenje za dovoz do OPPN, kar v izhodiščih 
tudi ni obravnavano. Povečan dovoz s težkimi tovornimi vozili neposredno ob območjih namenih 
bivanju ljudi ter vzgoji in izobraževanju po neustrezni dovozni cesti pa lahko ima pomembne 
negativne vplive na okolje s stališča hrupa in kakovosti zunanjega zraka ter posledično na VZL. 

 
Na podlagi pregledane dokumentacije ocenjujemo, da je za OPPN za gospodarsko obrtno cono Ga-
05 IG Gabrovka v Občini Litija s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja 
treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, saj lahko pričakujemo pomembne, daljinske, 
kumulativne in sinergijske vplive na okolje zaradi kakovosti zunanjega zraka, obremenitvijo okolja s 
hrupom in svetlobnega onesnaženja. 
Pri vrednotenju je treba s stališča VZL preučiti alternativno možnost umeščanja predvidenih 
dejavnosti na drugi lokaciji, kot je to bilo zapisano v Mnenju MZ na izhodišča, za obravnavni OPPN 
pa opredeliti ustreznejšo PNRP na primer območje za centralne dejavnosti in zelene površine ali celo 
mešano stanovanjsko območje. Okoli 1 km JZ od območja OPPN se v EUP MO-05 nahaja območje 
za proizvodne dejavnosti s PNRP IG, ki še ni v celoti zapolnjeno, obdajajo pa ga kmetijske in gozdne 
površine brez stavb z varovanimi prostori, in je bolj primerno za umeščanje objektov, ki so vir emisij 
v okolje, po potrebi pa se lahko tudi brez pomembnih negativnih vplivov na VZL razširi. 
 
Upoštevanje smernic: Smernice so v OPPN in v OP upoštevane v največji možni meri. Gospodarska 
cona Gabrovka je bila z namensko rabo IG – gospodarske cone, opredeljena z OPN, ki je bil sprejet 
leta 2010. Skladno z odločbo MOP za prostorski akt ni bilo treba izvesti celovite presoje vplivov na 
okolje.    
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3.3 Opredelitev do pomembnih vplivov plana 

V nadaljevanju je prikazana opredelitev do načrtovanih ureditev v okviru predmetnega plana z vidika 
pomembnosti vplivov na posamezne sestavine okolja.  
 
V kolikor je ugotovljeno, da imajo načrtovane pobude za spremembo namembnosti vpliv na 
posamezno sestavino okolja, smo vplive razdelili skladno z določili Uredbe na neposredne (N), trajne 
(T), daljinske (D), kumulativne (K) in sinergijske (S). V primeru, da katera izmed sestavin okolja v 
okoljskem poročilu ni obravnavana, je podana obrazložitev zakaj.   
 
Tabela 3: Opredelitev do pomembnih vplivov izvedbe plana 

SESTAVINA 
OKOLJA 

OPREDELITEV VPLIVA Z OBRAZLOŽITVIJO MOŽNI VPLIVIV PLANA 

Tla in relief Glede na to, da gre v obstoječem primeru za že pozidano 
območje, razen v manjšem delu, kjer so v dejanski rabi še 
kmetijska zemljišča, vpliv plana ne bo imel vpliva na obstoječo 
kakovost tal. V območju urejanja C so z 10. členom 
dopolnjenega osnutka Odloka načrtovane zelene rekreacijske 
površine, objekti visokogradnje tu niso načrtovani, dopustna je 
nadaljnja raba kmetijskih površin. Iz geološkega poročila 
(GEOFORMA d.o.o.) izhaja, da se območje OPPN nahaja v 
erozivnem in plazovitem območju, kjer so zahtevani običajni 
zaščitni ukrepi, kjer so podani tudi ukrepi za zmanjšanje 
možnosti nastanja erozije in plazljivosti tal. Ti ukrepi so 
vključeni v 26. člen dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN.  
Izvedba OPPN ne bo imela vpliva na kakovost tal, saj je bilo 
območje že v preteklosti izvedeno. Z OPPN se načrtuje 
postavitev največ 4 nove objekte, kar pa ne predstavlja bistvenih 
posegov v tla. Ob uporabi tehnično brezhibne gradbene 
mehanizacije, vplivov na kakovost tal ne pričakujemo. Poglavje 
ni vključeno v nadaljnjo presojo.   

Izvedba posega ne bo 
pomembno vplivala na izbrana 
cilja: Ohranjanje obstoječe 

stabilnosti tal; 

Ohranjanje obstoječe kakovosti 

tal. 

 
Poglavje ni vključeno v 
nadaljnjo presojo. 

Vode Z ureditvami OPPN se ne spreminja namenska raba, so pa 
predvidene širitve pozidanega območja, delno na zemljišča. 
Zaradi zastajanja vode na območju gradbišča in kasneje 
načrtovanih novih utrjenih površin in objektov lahko prihaja do 
odtekanja padavinske vode neposredno v površinske vode, kar 
ima lahko neposreden vpliv na kakovost vodotokov. 
Na območju OPPN je odvodnjavanje padavinskih voda 
predvideno na ponikanje, kar bi ob neustrezni ureditvi lahko 
imelo vpliv na kakovost tal in podzemne vode. Na parkirnih in 
manipulativnih površinah bodo vgrajeni lovilci olj, vode pa se 
bodo odvajale na ponikanje. 
Odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih vod je z območja 
urejanja B urejeno preko MKČN kapacitete 5 PE, na območju 
urejanja A pa se z OPPN načrtuje postavitev še druge MKČN. 
Na območju OPPN ne nastajajo industrijske odpadne vode. 
Območje OPPN ne posega na poplavno ogrožena območja, zato 
ni vpliva na poplavne razmere območja.  
Na obravnavanem območju poteka vodotok brez imena (severno 
od industrijske cone), ki ima dva desna pritoka. Omenjeni 
vodotok je reguliran, poteka v betonskem koritu. Omenjeni 
vodotok je levi pritok Mirne. Na podlagi poplavne študije  je 
bilo ugotovljeno, da vodotok v primeru poplavnih vod Q100 
prelije območje OPPN na treh mestih.  
 
Območje OPPN ne posega na vodovarstvena območja. 

Izvedba posega lahko 
pomembno vpliva na izbrana 
cilja: 
Ohranjanje in doseganje 

dobrega kakovostnega stanja 

površinskih voda 

Preprečevanje nastajanja 

poplavne in erozijske nevarnosti 

 
Pričakovani vplivi: N, D, T 
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SESTAVINA 
OKOLJA 

OPREDELITEV VPLIVA Z OBRAZLOŽITVIJO MOŽNI VPLIVIV PLANA 

 
Poglavje je vključeno v nadaljnjo presojo zaradi možnih emisij 
snovi v vode ter povečanja poplavne in erozijske nevarnosti. 
Vpliv na podzemne vode ni vključen v presojo, saj se poseg ne 
nahaja znotraj vodovarstvenih območij. Z OPPN se ne načrtuje 
posegov v tla, ki bi lahko imeli vpliv na kakovost podzemnih 
voda. 

Kmetijske 
površine 

Območje plana je opredeljeno kot stavbno zemljišče (kot 
površine za industrijo IG), ki je pretežno že pozidano. Po planski 
rabi znotraj območja OPPN tako ni kmetijskih zemljišč. 
Vzhodni del območja OPPN se ohranja v kmetijski rabi. V 
kolikor se ga bo urejalo, se lahko uredijo le zelene površine. 
Dejanska raba znotraj območja OPPN je pretežno prav tako 
opredeljena kot pozidano ali sorodno zemljišče, v vzhodnem 
delu pa je dejnska raba opredeljena kot trajni travniki (1300), 
drevesa in grmičevje (1500) ter neobdelano kmetijsko zemljišče 
(1600). Glede na to, da je območje OPPN po veljavni planski 
rabi opredeljeno kot stavbno zemljišče, v dejanski rabi pa v 
večini prevladuje pozidano in sorodno zemljišče, vpliv na 
kmetijska zemljišča ni vključen v presojo. 

Izvedba posega ne bo 
pomembno vplivala na izbrani 
cilj: Ohranjanje bilance 

kmetijskih zemljišč 
 
 
 
Poglavje ni vključeno v 
nadaljnjo presojo. 

Gozd  S planom se ne posega na gozdna zemljišča, niti jih ni v 
neposredni bližini območja, zato ureditve ne bodo vplivale na 
gozdne funkcije in zato poglavje ni vključeno v nadaljnjo 
presojo. 

Izvedba plana ne bo imela 
vpliva na cilje ohranjanja 
sklenjenosti gozdnih površin, 
varovalnih gozdov in gozdov s 
posebnim pomenom. 
 
Poglavje ni vključeno v 
nadaljnjo presojo. 

Narava Zavod za varstvo narave je podal mnenje, da OPPN za 
gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 IG Gabrovka ne bo imel 
vpliva na območja naravnih vrednot in biotsko raznovrstnost. V 
neposredni bližini urejanja ni naravovarstveno pomembnih 
območij, zato vsebina ni vključena v presojo.  
 

Izvedba plana ne bo imela 
vpliva na cilje ohranjanja 
narave. 
 
Poglavje ni vključeno v 
nadaljnjo presojo. 

Kulturna 
dediščina 

Iz smernic Ministrstva za kulturo izhaja, da OPPN ne bo imel 
pomembnejših vplivov na kulturno dediščino, konkretne 
smernice za načrtovanje niso potrebne. Na območju urejanja ni 
enot kulturne dediščine, zato vpliva nanje ne bo.  

Izvedba posega ne bo imela 
vpliva na izbrani cilj: 
Ohranjenost lastnosti in 

varovanih elementov 

objektov in območij 

kulturne dediščine  

 
Poglavje ni vključeno v 
nadaljnjo presojo. 

Krajina S planom se ne spreminja namenske rabe prostora. Vse ureditve 
povezane s planom se nahajajo znotraj obstoječe gospodarske 
cone Gabrovka. Gre za prostor, kjer je bila proizvodna dejavnost 
prisotna do leta 2010. Od takrat naprej je cona opuščena. Z 
OPPN se je pristopilo k urejanju te cone, ki bo zadostilo 
današnjim okoljskim standardom. Vsi novi objekti bodo imeli 
enake višinske gabarite, kot obstoječi. V enoti urejanja B se 
načrtuje tudi odvodnik za odvajanje izpustov, ki nastanejo pri 
sežigu peletov, višine XX metrov. Omenjena višina je bila 
določena na podlagi strokovne ocene potrebne višine odvodnika. 
Glede na relativno višino objekt ne bo predstavljal dominante, 
saj je cerkev Povišanja sv. Križa na višji nadmorski višini, kot 
znaša najvišja točka predvidenega odvodnika. Slednje pomeni, 

Izvedba plana ne bo imela 
vpliva na cilje ohranjanja 
krajinskih značilnosti in 
kakovostne krajinske slike. 
 
Poglavje ni vključeno v 
nadaljnjo presojo. 
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SESTAVINA 
OKOLJA 

OPREDELITEV VPLIVA Z OBRAZLOŽITVIJO MOŽNI VPLIVIV PLANA 

da cerkev ostaja dominanta v prostoru. Ocenjujemo, da plan ne 
bo imel vpliva na krajino, zato poglavje ni vključeno v presojo. 

Ravnanje z 
odpadki 

Na območju OPPN so predvidene dejavnosti, kjer bodo nastajali  
odpadki. Pretežno bodo nastajali komunalni odpadki, ki se jih 
ločuje na mestu nastanka. Znotraj ureditvene enote B bo v 
procesu izgorevanja sekancev nastajal pepel (št. odpadka 10 01 
01). Prevzemal ga bo pooblaščeni zbiralec nenevarnih 
odpadkov. Ocenjena količina pepela, ki bo nastala v enem letu, 
je 20 – 30 ton, odvisno od kakovosti goriva. Drugi odpadki, ki bi 
bili posledica dejavnosti znotraj območja OPPN, ne bodo 
nastajali. 
 
Zagotavlja se reden odvoz odpadkov in vodi evidenca o vrstah 
in količinah. Odpadkov se ne predeluje, ampak se jih predaja v 
obdelavo pooblaščenim organizacijam. S planom se ne 
predvideva sprememb ravnanja z odpadki. Z morebitnimi 
gradbenimi odpadki, ki bodo nastali v času gradnje objektov je 
potrebno ravnati skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki 

nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08). V času 
gradnje lahko nastajajo tudi morebitni viški izkopnega materiala, 
s katerim je potrebno ravnati v skladu z veljavno zakonodajo.  
 
Izvedba plana ne bo imela vpliva na obstoječ sistem ravnanja z 
odpadki, zato poglavje ni vključeno v nadaljnjo presojo.   

Izvedba plana ne vpliva na 
okoljske cilje glede ravnanja z 
odpadki. 
 
 
Poglavje ni vključeno v 
nadaljnjo presojo. 

VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI 
Kakovost 
zunanjega 
zraka  

Izvedba plana v prostor umešča dejavnosti, ki bi lahko dodatno 
povečale emisije snovi v ozračje. To je sežig sekancev v 
objektih znotraj ureditvenega območja B. Emisije snovi v zrak 
bodo nastajale zaradi delovanja kurilnih naprav, posledica česar 
bo postavitev odvodnika za odvajanje plinov v ozračje.   
Poglavje je vključeno v nadaljnjo presojo zaradi morebitnih 
dodatnih vplivov na kakovost zunanjega zraka zaradi povečanja 
emisij v zrak iz kurilnih naprav.  

Izvedba posega lahko 
pomembno vpliva na izbrane 
cilje: Ohranjanje in izboljšanje 

kakovosti zunanjega zraka 
 
 
Pričakovani vplivi: N, T, D 

Obremenitev s 
hrupom 

Izvedba plana bi lahko zaradi novih ureditev v območju urejanja 
vplivala na obremenjenost okolja s hrupom, saj se v neposredni 
bližini nahajajo stanovanjski objekti. Po podatkih veljavnega 
OPN občine Litija je območje OPPN na podlagi 98. člena ter na 
podlagi namenske rabe prostora opredeljeno kot območje IV. 
stopnje varstva pred hrupom. OPPN na severu meji na 
stanovanjsko območje SSe GA-04, na jugu pa na območji 
centralnih dejavnosti CU GA-06 in CD GA-08. Obe območju 
sta na podlagi 98. člena Odloka OPN opredeljeni kot območji 
III. stopnje varstva pred hrupom. Iz tega izhaja, da ne gre za 
konfliktno rabo glede na opredeljene stopnje varstva pred 
hrupom. Za območje urejanja B znotraj OPPN je bila opravljena 
ocena obremenjenosti okolja s hrupom. Za območje urejanja A 
to ni bilo storjeno, ker se tam odvija zgolj skladiščna dejavnost. 
Iz ocene obremenjenosti izhaja, da z vidika obremenitev okolja s 
hrupom obratovanje objektov v ureditveni enoti B ne bo 
bistveno spremenilo obstoječega stanja obremenjenost s 
hrupom. Mejne vrednosti zunaj parcele niso presežene za III. in 
II. stopnjo varstva pred hrupom, vplivno območje ne doseže 
bližnjih stanovanjskih objektov. Kljub temu je bilo poglavje 
vključeno v presojo. 

Izvedba posega lahko 
pomembno vpliva na izbrane 
cilje:  
Ohranjanje in zmanjšanje 

obremenitve prebivalcev s 

hrupom 

 
Pričakovani vplivi: N, D 

Svetlobno 
onesnaževanje 

S planom se omogoča umestitev novih objektov, kar pa ne bo 
predstavljalo dodatnega osvetljevanja območja plana. Zunanje 

Izvedba plana ne vpliva na 
okoljske cilje glede svetlobnega 
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SESTAVINA 
OKOLJA 

OPREDELITEV VPLIVA Z OBRAZLOŽITVIJO MOŽNI VPLIVIV PLANA 

manipulativne površine niso in tudi ne bodo osvetljene. Svetila 
se nahajajo le nad vhodi v posamezne objekte in na nakladalni 
rampi objekta B1, ki pa je pod nadstreškom. Tako ne bo 
prihajalo do sevanja svetlobe v okolje. Ocenjujemo, da izvedba 
plana ne bo pomembneje vplivala na zdravje in počutje ljudi 
zaradi svetlobnega onesnaževanja. V neposredni bližini območja 
OPPN so posamezni stanovanjski objekti, ki pa ležijo na 
nekoliko višji nadmorski višini in tako ne bo prihajalo do 
neposrednega sevanja svetlobe. Iz navedenih razlogov vsebina 
ni bila vključena v nadaljnjo obravnavo.    

onesnaževanja. 
 
 
 
Poglavje ni vključeno v 
nadaljnjo presojo. 

Elektromagnet
no sevanje, 
ionizirajoče 
sevanje 

Na območju urejanja OPPN se nahaja obstoječa 
transformatorska postaja, ki se jo tudi z izvedbo plana ohranja. 
Novih transformatorskih postaj se ne predvideva. Ocenjujemo, 
da plan ne bo imel vpliva na povečano elektromagnetno sevanje 
v okolje. Ionizirajočega sevanja izvedba plana ne bo povzročila. 
Poglavje tako ni vključeno v presojo.  
 

Izvedba plana ne bo vplivala na 
okoljske cilje varovanja 
prebivalcev pred 
elektromagnetnim sevanjem. 
 
Poglavje ni vključeno v 
nadaljnjo presojo. 

Oskrba s pitno 
vodo 

Območje plana  ne leži na vodovarstvenem območju in tako ne 
bo imelo vpliva na kakovost pitne vode ter oskrbo prebivalcev.  
Obstoječa objekta v gospodarski coni že imata vsak svoj 
priključek na javno vodovodno omrežje. Količine vodovodnih 
priključkov zadostujejo za načrtovane dejavnosti. Izvedba plana 
ne bo vplivala na kakovost vodooskrbe prebivalcev in kvaliteto 
pitne vode, zato poglavje ni vključeno v nadaljnjo obravnavo.     

Izvedba plana ne vpliva na 
okoljske cilje oskrbe s pitno 
vodo. 
 
Poglavje ni vključeno v 
nadaljnjo presojo. 
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4. OPIS STANJA OKOLJA 

4.1  VODE 

4.1.1 Hidrološke in hidrogeološke razmere 

Iz Elaborata erozivnosti (GEOFORMA d.o.o.) izhaja, da je obravnavano območje del podzemnega 
vodnega telesa imenovanega Cerkljansko, Škofjeloško in Polhograjsko hribovje. Na tem delu glede 
na Atlas okolja (2020) ločimo tri vodonosnike: 
• Razpoklinski / kraški, malo skraseli - obširni in visoko do srednje izdatni vodonosniki, v 

apnenčastih kamninah predvsem nizke izdatnosti, v mešani seriji kamnin lokalni vodonosniki 
nizke do srednje 

• Medzrnski ali razpoklinski - Manjši vodonosniki z lokalnimi in omejenimi viri podzemne vode 
• Razpoklinski - Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obširni vendar nizko do srednje 

izdatni vodonosniki 
 
Spada k hidrografskemu območju 3. nivoja Mirna in 4. nivoja Povirje Mirne od izvira do sotočja z 
Vejarjem. Zaledje gradijo srednje do dobro prepustne apnenčaste in klastične kamnine. Vodonosnik 
je odprt in ima prosto gladino. Napajanje podzemne vode se vrši z infiltracijo padavinske vode. 
 

4.1.2 Geološka zgradba in erozivnost terena 

V okviru Elaborata erozivnosti (GEOFORMA d.o.o.) so bile opravljene terenske raziskave, ki so 
obsega geološko kartiranje in popis sondažnega razkopa. Iz sondažnega razkopa izhaja, da  
industrijsko cono gradijo pretežno aluvijalni nanosi, medtem ko matična kamnina apnenec ni bila 
dosežena.  
Obravnavana lokacija leži v dolini na ozemlju, kjer izdanjajo predvsem srednje triasne karbonatne 
kamnine, prekriva pa jih njihova preperina (meljna glina) in deluvialni sedimenti (prod pomešan z 
meljno glino). Na pobočju severno od obravnavanega območja se pojavljajo posamični karbonatni 
balvani dimenzij od 0,5 m do 1 m. Južno pobočje je urbanizirano. Glede na geološko sestavo tal to 
območje obravnavno območje uvrščamo med trdne kamnine in polhribine. Nakloni se od kamnine 
do kamnine med seboj razlikujejo, saj so trde kamnine odporne proti eroziji in plazenju do precej 
večjih naklonov, mehkejše kamnine pa imajo posledično nižje mejne vrednosti. 
 
Na podlagi terenski raziskav je bilo ugotovljeno, da območje OPPN gradijo sledeče geološke enote: 

• Aluvialni in deluvialni nanosi 
• Apnenčasta podlaga 

Po geološki sestavi tal obravnavano območje glede na strukturo tal uvrščamo med zemljine (Ribičič, 
1997). Podlago tvori apnenec. 
 
Na podlagi terenskega ogleda v okviru izdelave Elaborata erozivnosti ni bilo opaženo nikakršnih 
deformacij, ki bi kazale na znake plazovitosti in erozivnosti. Mestoma je na višjih delih opaženo 
premikanje terena kot posledica erozivnosti in ponekod manjše usade, ki pa ne sežejo znotraj 
obravnavanega območja. Na podlagi navedenega se lahko ugotovi, da je območje OPPN trenutno 
lokalno in globalno stabilno.  
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4.1.3 Kakovostno stanje površinskih voda 

Stanje površinskih voda je opredeljeno s kemijskim in ekološkim stanjem površinskih voda. 
Kemijsko stanje se ugotavlja na podlagi okoljskih standardov kakovosti za prednostne in prednostne 
nevarne snovi ter nekatera druga onesnaževala. Kemijsko stanje vodnih teles površinskih voda je 
lahko dobro ali slabo. Ekološko stanje površinskih voda se ugotavlja na podlagi bioloških, splošnih 
fizikalno-kemijskih in hidromorfoloških elementov ter posebnih onesnaževal. Vodna telesa 
površinskih voda se na podlagi vrednotenja bioloških in splošnih fizikalno-kemijskih elementov 
ekološkega stanja ter posebnih onesnaževal razvrsti v pet razredov: zelo dobro, dobro, zmerno, slabo 
ali zelo slabo ekološko stanje. Razvrstitev v zelo dobro ekološko stanje se preveri tudi glede na 
hidromorfološke elemente ekološkega stanja. 
 
Neimenovani vodotok, ki teče severno od industrijske cone, ni v mreži vzorčnih točk monitoringa 
kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji. Izliva se kot levi pritok v vodotok Gabrovščica, slednji 
pa se izliva v vodotok Mirna kot levi pritok. Vodotok Mirna je vključen v mrežo vzorčnih točk 
monitoringa  kakovosti površinskih vodotokov. Merilni mesti se nahajata pod naseljem Mirna in v 
Dolenjem Boštanju in sta preveč oddaljeni od območja OPPN, da bi lahko sklepali o kakovostnem 
stanju vodotokov v bližini naselja Gabrovka. Iz poročila o oceni stanja vodotokov v letu 2019 – 
kemijski parametri (ARSO, 2020) izhaja, da je bilo ugotovljeno dobro kemijsko stanje vodotoka 
Mirna na obeh merilnih mestih. Ocena ekološkega stanja za posebna onesnaževala je bila za merilno 
mesto pod Mirno ugotovljeno kot zelo dobro stanje, na merilnem mestu Dolenji Boštanj pa kot dobro.  
 

4.1.4 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju OPPN 

Območje OPPN nima zgrajenega kanalizacijskega omrežja za odvajanje odpadne komunalne vode. 
Trenutno je za potrebe objektov znotraj ureditvene enote B urejeno odvodnjavanje odpadne 
komunalne vode na MKČN kapacitete 5 PE. MČN je v evidenci Komunalnega stanovanjskega 
podjetja Litija. V čistilno napravo se stekajo samo odpadne komunalne vode iz sanitarij.  
 
Iz objektov znotraj ureditvene enote A se odpadne komunalne vode trenutno stekajo v nepretočno 
greznico, ki jo skladno z načrtom redno prazni javno komunalno podjetje. 
 
Industrijska odpadna voda v objektih znotraj OPPN ne nastaja.    
 
Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode 
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh objektov je urejeno tako, da je voda speljana preko 
ponikovalnic in peskolovov ob objektih v tla.  
 
Trenutno so zunanje manipulativne površine nasute z gramozom. Odvajanje padavinskih vod s teh 
površin je speljano na ponikanje. Kanalizacija za odvajanje meteornih voda je zgrajena, vgrajeni so 
tudi lovilci olj, a kanalizacija ni v funkciji, saj so odtočni jaški dvignjeni,  ker površine še niso utrjene 
(asfaltirane). 
 
Znotraj območja gospodarske cone je zgrajen bazen za požarno vodo. Hidrantno omrežje v coni 
trenutno ni zgrajeno, ker je kapaciteta javnega vodovoda premajhna za napajanje hidrantnega 
omrežja.    
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4.1.5 Poplavne razmere 

Severno od območja OPPN poteka vodotok brez imena, ki ima dva desna pritoka. Izvir obeh pritokov 
je približno 500 m severno, prispevna površina omenjenega vodotoka s pritokoma je približno 1,5 
km2. Omenjeni vodotok je reguliran, poteka v betonskem koritu škatlaste oblike, povprečna širina 
dna korita je 1,2 metra. Struga je pogosto suha, ni vzdrževana, deloma je zaraščena. Dol vodno (na 
zahodni strani industrijske cone) vodotok poteka pod javno cesto v škatlastem prepustu. Omenjeni 
vodotok je levi pritok Mirne. 
 

  

Slika 7: Vodotok, ki poteka po deloma ne vzdrževanem betonskem koritu 
(vir: HHŠ, Urbikom, Matej Hozjan s.p., maj 2020) 

 

 
Slika 8: Škatlast prepust pod javno cesto 

(vir: HHŠ, Urbikom, Matej Hozjan s.p., maj 2020) 

 
V Hidrološko hidravlični študiji za območje OPPN GA-05 Gabrovka (Urbikom, Matej Hozjan s.p., 
maj 2020) je bilo ugotovljeno stanje poplavnih razmer v okolici območja urejanja. Hidravlična 
presoja je pokazala, da na obravnavano območje na vzhodnem delu iz vodotoka steče nekaj poplavnih 
vod že pri Q10, toda v zanemarljivem delu. V tem delu se z OPPN načrtuje ohranitev kmetije rabe 
ali ureditev zelenih površin. Drugje vodotok pri Q10 ne poplavlja. Pri Q100 vodotok prelije brežine 
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na treh mestih in sicer na vzhodnem, severnem in zahodnem delu OPPN, a povsod v manjšem delu. 
Vodotok na vzhodnem delu pri Q100 in Q500 ne doseže nobenega objekta, se pa zelo približa objektu 
A1. Kota Q100 poplavne vode v bližini objekta A1 je 365,4 m n. v. Pri Q100 in Q500 poplavne vode 
poplavijo obstoječo greznico, ki se jo bo odstranilo. Poplavi tudi obstoječo cesto in del predvidene 
interne ceste. 
 
Na spodnji sliki so prikazane globine poplavne vode pri Q100. Območje OPPN je označeno z rdečo 
barvo, območje veljavnosti HHŠ pa z modro črto.  
 

 
Slika 9: Globine poplavne vode pri Q100 

(vir: HHŠ, Urbikom, Matej Hozjan s.p., maj 2020) 

 

4.2 VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI 

4.2.1 Kakovost zunanjega zraka  

Na kakovost zraka v ožji in širši okolici obravnavanega plana vplivajo predvsem: 
- promet po regionalnih cestah v okolici plana, 
- proizvodni objekti z napravami, kot vir emisij,  
- kurilne naprave v proizvodnih in stanovanjskih objektih. 

 
Onesnaženost zraka pomeni prisotnost snovi v zunanjem zraku, ki škodljivo vplivajo na zdravje ljudi 
in živali, povzročajo škodo na materialih in moteče delujejo na ljudi. Najbolj pogoste emisije snovi v 
zraku so žveplov dioksid (SO2), dušikov oksid (NOx), hlapne organske snovi (HOS), ozon (O3) ter 
delci (PM10). V Sloveniji se kot največja onesnaževalca v zadnjem času kažeta predvsem ozon in 
PM10 delci. Ozon nastaja zaradi emisij iz prometa, kjer blizu cestišč potekajo reakcije med ozonom 
in dušikovim monoksidom. Meritve ozona na območju občine Litija ne potekajo.  
 
PM10 delci na območju plana ne predstavljajo pomembnih emisij v zrak, saj gre za podeželsko 
območje, kjer ni pomembnejših virov PM10. Delci so naravnega izvora (cvetni prah, vegetacija, 
morska sol, dim gozdnih požarov, meteorski prah, vulkanski pepel) ali antropogenega izvora – vpliv 
človeške aktivnosti (energetski objekti, industrija, promet, poljedelstvo, individualna kurišča). Na 
območju naselja Gabrovka so prisotna predvsem individualna kurišča, drugih virov PM10 ni. Nižje 
koncentracije delcev PM10 se pojavljajo poleti in višje pozimi, saj se pozimi zaradi stabilnejše 
atmosfere in šibkejših vetrov onesnažen zrak zadržuje v bližini cestišč, ki so izvor emisije. Emisija iz 
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prometa je sicer skozi vse leto skoraj enaka. Do povišanih koncentracij delcev prihaja v zimskem 
času zaradi prispevka emisij iz individualnih kurišč.  
 
Območje občine Litija je skladno z Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11, 8/15, 

66/18) razporejeno na območje z oznako SIC (Celinsko območje). Območje občine Litija ni v državni 
mreži spremljanja kakovosti zraka z merilnim mestom za merjenje delcev PM10. Vsekakor je stanje 
zraka posledica emisij zaradi cestnega prometa, ogrevanja objektov ter v manjši meri obrtnih in 
industrijskih dejavnosti. Kakovost zraka je odvisna tudi od dotoka onesnaženih mas iz drugih smeri 
ter same vremenske situacije (inverzija, smer in jakost vetrov..). 
 
Na območju OPPN površine za proizvodne dejavnosti lahko zaradi proizvodnih obratov, ki se 
nahajajo znotraj njih, uvrstimo med točkovne vire emisij. Z vidika emisij onesnaževal v ozračje so z 
s stališča varovanja zdravja ljudi ključne tiste površine oziroma proizvodna območja, kjer se nahajajo 
obrati, ki so zavezanci za izvajanje obratovalnega monitoringa snovi v zrak. Na območju OPPN GA-
05 trenutno ni takšnih obratov.  

4.2.2 Emisije snovi v zrak 

V obstoječem stanju glavni vir emisij v zrak predstavlja obratovanje skladiščne dejavnosti na 
območju enote urejanja A, med tem ko v objektih enote urejanja B ne poteka nobena dejavnost. 
Posledično ne nastajajo emisije snovi v zrak.  
 
Vir hrupa predstavlja tudi odsek regionalne ceste R2-417/4326 Moravče-Tihaboj-Mirna. Omenjeni 
odsek ni vključen v štetje prometa, ki ga izvaja Direkcija RS za infrastrukturo. Podatek o povprečnem 
letnem dnevnem prometu (PLDP) je bil pridobljen iz strokovne podlage Smernice za ureditev 
priključevanja gospodarske cone GA-05 Gabrovka na regionalno cesto R2-417/4326 Moravče-
Tihaboj-Mirna (PRO-MP, Miha Podgoršek s.p., št. proj. 69/2019-PR, november 2019). Izvedeno je 
bilo štetje prometa v križišču regionalne ceste R2-417/4326 in JP 709101. Ugotovljeno je bilo, da je 
na regionalni cesti PLDP 1.000–1.100 vozil/dan, javna pot in dostopna cesta pa ima približno 100 
vozil/dan. Na podlagi tega je ugotovljeno, da obe cesti izpolnjujeta pogoj za maloprometno cesto 
(PLDP<500 vozil/dan).  
 

4.2.3 Obremenjenost okolja s hrupom 

Na in ob območju OPPN glavne vire hrupa v naravnem okolju predstavljajo cestni promet ter 
obratovanje obstoječe cone Gabrovka (obstoječe skladiščne dejavnosti). Obremenjenost s hrupom 
smo predstavili kot stopnje varstva pred hrupom na območju OPPN in sosednjih območjih. Slednje 
izhaja iz dokumenta Ocena obremenjenosti okolja s hrupom za objekt DO OVE in TPP Gabrovka 
(SiEKO d.o.o., št. EKO-18-432a, julij 2020). Predmet ocene sta tako objekta za soproizvodnjo toplote 
in elektrike in Tovarna proizvodnje peletov. V nadaljevanju povzemamo stanje obremenitve s hrupom 
iz omenjene Ocene (SiEKO d.o.o.,). 

4.2.3.1 Stopnje varstva pred hrupom 

Stopnje varstva okolja pred hrupom (SVPH) so določene za podrobnejšo namensko rabo in so v OPN 
opredeljene v 98. členu Odloka o OPN občine Litija. Skladno s podrobnejšo namensko rabo na 
območju OPPN gre za IG – gospodarske cone, se območje OPPN uvršča v IV. območje varstva pred 
hrupom. Enako velja tudi za regionalno cesti, ki poteka južno do OPPN in je v podrobnejši namenski 
rabi opredeljena kot površine cest (PC). Območje GA-05 meji na sosednja območja poselitve z 
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namensko rabo SSe - stanovanjske površine (enodružinska gradnja), CU - osrednja območja 
centralnih dejavnosti, CD - druga območja centralnih dejavnosti ter na kmetijska zemljišča. Navedene 
površine stanovanjskih in centralnih dejavnosti so na podlagi Odloka o OPN uvrščene v območja III. 
stopnje varstva pred hrupom.  
 
Stopnje varstva pred hrupom glede na podrobnejšo namensko rabo v 4. členu opredeljuje tudi Uredba 

o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 43/18, 59/19). Na podlagi določil 
omenjenega člena so območja stanovanjskih površin (SS) lahko uvrščena v območje II. ali III stopnje 
varstva pred hrupom. V območje II. stopnje varstva pred hrupom so lahko uvrščena, v kolikor 
izpolnjujejo pogoje za to.    
 
Dovoljene mejne vrednosti kazalnikov hrupa za III. in IV. stopnjo varstva pred hrupom so navedene 
v spodnji tabeli, določene pa so z Uredbo o mejnih vrednostih kazalnikov hrupa v okolju (Ur. l. RS 

št. 43/18). 
 
Tabela 4: Mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom Lnoč in Ldvn za 
posamezna območja varstva pred hrupom 

Območje varstva pred hrupom Lnoč (dBA) Ldvn (dBA) 

IV.območje 65 75 
III.območje 50 60 
II.območje 45 55 

 
Tabela 5: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lvečer, Lnoč, in Ldvn, ki ga povzročajo naprava, obrat, 
industrijski kompleks, letališče, ki ni večje letališče, heliport, objekt za pretovor blaga ali odprto 
parkirišče 

Območje varstva pred hrupom Ldan (dBA) Lvečer (dBA) Lnoč (dBA) Ldvn (dBA) 

IV.območje 73 68 63 73 
III.območje 58 53 48 58 
II.območje 52 47 42 52 

 
Objekti na naslovu Gabrovka 11 se nahajajo na parcelah št. 920/2, 920/3, 920/7, 919/1 do 
919/6,834/2, 834/5, 1839/3 vse k.o. 1844 Vodice (Litija). Objekti se nahajajo na območju bivšega 
Presada v dolini naselja Gabrovka. Skoncentrirano naselje se nahaja na brežini, južno od postrojenja. 
Na večji oddaljenosti na brežinah severovzhodno in severozahodno so posamezne hiše. 
 
Najbližji stanovanjski objekt je od meje OPPN oddaljen ca. 20 m južno. 
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Slika 10: Prikaz značilnosti pozidave in poselitve v okolici lokacije vira hrupa 

(vir: Ocena obremenjenosti s hrupom, SiEKO d.o.o., julija 2020) 

4.2.3.2 Ravni hrupa na mestih ocenjevanja hrupa pri najbližjih stanovanjskih objektih 

Na območju postrojenja so se za potrebe poročila izvedle meritve dne 12.09.2018 na platoju, zahodno 
od objektov na lokaciji GKXY 499275, 95249. V času meritev na območju ni bilo značilnih virov 
hrupa.  
 
Na lokaciji je bil izmerjen nizek hrup ozadja, ker drugih virov hrupa v času meritev ni bilo. 
 
Merilno 
mesto 

Vrednosti kazalcev hrupa (dBA) Vrednosti konične ravni hrupa 
L1 (dBA) 

 Ldan Lvečer Lnoč Ldvn Ldvn - 
letni 

L1, dan L1, večer L1, noč 

MM1 34 34 34 40 40 44 44 44 
MV 73 68 63 73 73 90 90 90 

Legenda: 
MV…mejna vrednost za vir za IV. območje varstva pred hrupom 
 
Za dnevni hrup se je upoštevala prisotnost virov 12 ur za dnevni čas. Za večerni in nočni čas se je 
uporabila vrednost dnevnih meritev za določitev Ldvn. 
 
Ldvn letni je izračunan za prisotnost vira 360 dni v letu. 
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Slika 11: Prikaz lokacije merilnega mesta (rdeč krog) 

(vir: Ocena obremenjenosti s hrupom, SiEKO d.o.o., julija 2020) 
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5. UGOTAVLJANJE, VREDNOTENJE TER OCENA 
PREDVIDENIH VPLIVOV NA OKOLJE 

5.1 POVRŠINSKE VODE 

5.1.1 Okoljski cilji in kazalci na področju varstva površinskih voda 

Za določitev okoljskih ciljev plana so uporabljeni zakonski in podzakonski akti, ki opredeljujejo 
kemijsko in morfološko stanje površinskih voda ter poplavno nevarnost in ogroženost območja občin, 
skladno z Zakonom o vodah (ZV-1) (Ur. l. RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15).  
 
Pri določitvi okoljskih ciljev so upoštevane tudi usmeritve Resolucije o Nacionalnem programu 
varstva okolja 2005 - 2012 (Ur. l. RS, št. 2/06) ter Vodno direktivo (direktiva 2000/60/ES), v kateri 
so opredeljeni okoljski cilji evropske vodne politike za površinske vode. Okoljski cilji varstva 
površinskih voda so usmerjeni predvsem v zmanjševanje in preprečevanje onesnaževanja površinskih 
voda oziroma v izboljšanje stanja vseh teles površinskih voda. Ključni cilji Vodne direktive pri 
ohranjanju površinskih voda so zagotavljanje njihovega dobrega kemijskega, ekološkega in 
količinskega stanja.  
Načrt upravljanja z vodami na VO Donava (NUV II) (oktober 2016)  prav tako povzema okoljske 
cilje, ki izhajajo iz vodne direktive. Pri izbiri okoljskih ciljev, ki izhajajo iz NUV II in so relevantni 
pri določanju vplivov obravnavanega plana, smo izbrali cilj, ki izhaja iz ciljev varstva voda.  
 
Okoljski cilj plana 

1. Doseganje dobrega kemijskega in ekološkega stanja površinskih voda 
2. Preprečevanje poplavne in erozijske nevarnosti 

 
Kazalci vrednotenja 

1. Stanje kakovosti površinskih voda glede na merjene parametre kemijskega in ekološkega 
stanja 

2. Stopnja poplavne ogroženosti 

5.1.2 Zakonodaja na področju varstva površinskih voda 

Pri podajanju ocene vplivov izvedbe plana na vode so bili upoštevani sledeči predpisi: 
• Zakon o vodah (ZV-1) (Ur. l. RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15) 
• Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 

ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 
89/08, 49/20) 

• Uredba o stanju površinskih voda (Ur. l. RS, št. 14/09, 98/10, 96/13, 24/16) 
• Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 

(Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15) 
• Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Ur. l. RS, št. 91/13) 
• Uredba o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega 

pretoka (Uradni list RS, št. 97/09) 
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5.1.3 Merila vrednotenja in metode ugotavljanja vplivov plana 

Pri ocenjevanju vplivov izvedbe plana na stanje onesnaženosti površinskih voda se upošteva 
parametre kemijskega stanja in elemente kakovosti ekološkega stanja površinskih voda. Uporabilo se 
je javno dostopne podatke, s katerimi razpolaga MOP-ARSO. Ocena vplivov izvedbe OPPN na 
omenjeno kemijsko in ekološko stanje površinskih voda se je ocenilo na podlagi načrtovanih ureditev  
v neimenovanega vodotoka. Relevantni so podatki o kakovosti vodotoka dolvodno od območja s 
planom načrtovanih ureditev.    
 
Vpliv na kazalec vrednotenja na področju poplavne varnosti je ocenjen na osnovi obstoječega stanja 
poplavne ogroženosti ter predvidenega novega stanja na območju plana. Pri tem se je upoštevalo 
hidrološko-hidravlično študijo za OPPN.  
 
Vpliv izvedbe plana na površinske vodotoke se kaže predvsem na podlagi: 

• kakovost vodotoka na podlagi vrednotenja ekološkega stanja površinskih voda s programom 
monitoringa stanja površinskih voda in na podlagi  

• ohranjanje razlivnih površin vodotoka in preprečevanje povečanja poplavne ogroženosti 
 
Tabela 6: Metodologija vrednotenja vpliva izvedbe plana na površinske vode 

Razred 
učinka 

Opredelitev razreda 
učinka 

Metodologija vrednotenja 

Stanje kakovosti površinskih voda glede na merjene parametre kemijskega in ekološkega stanja 

A ni vpliva/pozitiven vpliv Kakovost vodotokov bo zaradi izvedbe plana ostala nespremenjena ali se 
bo izboljšala.  

B vpliv je nebistven Kakovost vodotokov (merjeni parametri) se zaradi izvedbe plana ne bo 
bistveno spremenila.  

C vpliv je nebistven zaradi 
izvedbe omilitvenih 

ukrepov 

Merjeni parametri kakovosti vodotoka se lahko poslabšajo, vendar je 
možno z omilitvenimi ukrepi doseči enako kakovostno stanje vodotokov, 
kot pred posegom. 

D vpliv je bistven Merjeni parametri kakovosti vodotokov se bodo poslabšali za en 
kakovostni razred. 

E uničujoč vpliv Merjeni parametri kakovosti vodotokov se bodo poslabšali za več kot en 
kakovostni razred. Učinkoviti omilitveni ukrepi niso možni.  
Stopnja poplavne ogroženosti 

A ni vpliva/pozitiven vpliv Izvedba plana ne bo povečala stopnje poplavne ogroženosti oziroma se bo 
zmanjšala. 

B vpliv je nebistven Izvedba plana ne bo bistveno povečala stopnje poplavne ogroženosti. 
Specifični ukrepi niso predvideni. 

C vpliv je nebistven zaradi 
izvedbe omilitvenih 

ukrepov 

Stopnja poplavne ogroženosti se bo povečala, a so možni omilitveni ukrepi. 
Omilitvene ukrepe je potrebno načrtovati v sklopu OPPN. Po izvedbi plana 
bo stopnja ogroženosti enaka, manjša ali pa nebistveno večja kot pred 
posegom. 

D vpliv je bistven Stopnja poplavne ogroženosti se bo bistveno povečala. Omilitveni ukrepi 
so možni vendar je gradnja, skladno z Uredbo (UL RS 89/2008), 
prepovedana. 

E uničujoč vpliv Stopnjo poplavne ogroženosti bo izvedba plana bistveno povečala. 
Omilitveni ukrepi niso možni. 

 

5.1.4 Vplivi plana na okolje 

Vpliv na kakovost površinskih vodotokov 
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S planom so predvidene ureditve, ki obsegajo rekonstrukcije obstoječih objektov, novogradnjo 
objektov ter ureditev komunalne infrastrukture, kar bi potencialno lahko imelo vpliv na kakovost 
neimenovanega vodotoka neposredno ob coni. Posegi, ki bi lahko imeli vpliv na kakovost vodotoka 
so gradnja novih objektov in način odvodnjavanja padavinske odpadne in industrijske odpadne vode.  
 
Že sedaj na območju proizvodne cone nastajajo padavinske in komunalne odpadne vode. Ureditve 
OPPN predvidevajo ureditev komunalne infrastrukture znotraj območja. Odvajanje in čiščenje 
komunalne odpadne vode iz objektov ureditvene enote B poteka preko MKČN kapacitete 5 PE. 
Odvajanje te vode poteka na ponikanje. Z OPPN se načrtuje umestitev MKČN enake kapacitete tudi 
za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod iz objektov ureditvene enote A.  
 
Padavinske odpadne vode se bodo pri predvidenih novogradnjah in s streh obstoječih objektov uredile 
tako, da bo odvajanje speljano preko peskolovov v ponikanje znotraj območja OPPN. Trenutno 
zunanje manipulativne površine niso utrjene, temveč nasute z gramozom. Z OPPN se bo zunanje 
manipulativne površine utrdilo in asfaltiralo. Odvajanje padavinske odpadne vode z utrjenih zunanjih 
površin bo tako rešeno s ponikanjem preko usedalnikov in lovilnikov olj. Lovilniki olj so na območju 
OPPN že vgrajeni, a trenutno zaradi neutrjenega terena niso v funkciji. Vpliv načrtovanih ureditev, 
glede na sedanje stanje, ocenjujemo kot pozitiven. Ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih 
komunalnih in padavinskih vod je opredeljeno v 18. členu Odloka OPPN. Podani so omilitveni 
ukrepi, zaradi ustreznega ravnanja z lovilniki olj, saj so le ti pomemben člen čiščenja pri odvajanju 
padavinskih odpadnih voda z manipulativnih površin in parkirišč, kjer se nahajajo tovorna vozila. 
Tudi ob večjih nalivih, v nobenem primeru ne sme padavinska odpadna voda iz območja OPPN 
pritekati na javno cesto, zato smo podali omilitveni ukrep.  
 
Možnost ponikanja meteornih voda je bilo preverjeno v Elaboratu erozivnosti (GEOFORMA d.o.o., 
maj 2020). Ugotovljeno je bilo, da območje OPPN pretežno gradijo aluvialni nanosi in karbonatne 
kamnine. Aluvialni nanosi so dobro prepustni in so na delih, kjer se nahajajo, primerni za ponikanje 
meteorne vode. Karbonatne kamnine so slabše prepustne. Njihova prepustnost variira od tektonske 
pretrtosti. V Elaboratu so bile določene dimenzije ponikalnic za odtok meteorne vode iz strešnih 
površin, prometnih in utrjenih površin. Določeno je, da se pri vsakem od 13 objektov znotraj območja 
OPPN predvidi 2 ponikalnici s kapaciteto ponikanja 1,17 m3. Ugotovljeno je tudi, da je možno 
narediti tudi več ponikalnic z manjšim premerom. Lokacija ponikalnice ni določena in se jo umesti, 
kjer bo prostorsko možno, saj po celotni gospodarski coni nastopa enaka prepustna geološka plast 
(aluvijalni peščeni prodniki). Manjše ponikalnice se lahko tudi združuje v večje.  
 
Z OPPN (29. člen) se ureja tudi ravnanje s požarno vodo in odpadno požarno vodo. Za zagotavljanje 
požarne varnosti se uredijo rezervoarji za požarno vodo severno od objekta A2 in v objektu B5. Za 
zadrževanje odpadne požarne vode v primeru nastanka požara se predvidi vgradnje dveh požarnih 
bazenov severno od objekta A2 ter v SZ območju enote urejanja B. Predvidena ureditev bo imela 
pozitiven vpliv na kakovost površinske vode v neimenovanem vodotoku, saj se bodo v primeru 
onesnaženja vode le-ta ostala znotraj območja urejanja. Tako ne bo moglo priti do onesnaženja s 
strani odpadnih požarnih vod. Zato ocenjujemo vpliv izvedbe OPPN kot nebistven.  
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Na podlagi obstoječih in predvidenih ureditvah odvajanja odpadne komunalne vode in padavinske 
odpadne vode  ocenjujemo, da je vpliv izvedbe OPPN na kakovost površinskih vodotokov nebistven. 
 
Vpliv na poplavne razmere v območju OPPN 

 
Za določitev poplavnih razmer na območju OPPN je bila izvedena hidravlično hidrološka študija 
(URBIKOM, Matej Hozjan s.p., maj 2020). Določeni so bili razredi poplavne nevarnosti za obstoječe 
stanje in predvideno stanje, ob upoštevanju izvedbe OPPN.  
 
Karte poplavne nevarnosti za obravnavano območje so narejene na podlagi rezultatov hidravličnega 
modela in skladno z metodologijo, določeno v Pravilniku o metodologiji za določanje območij, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja 
zemljišč v razrede ogroženosti (Ur. l. RS, št. 60/07).  
 
Obravnavano območje se večinoma nahaja izven območja poplavne nevarnosti. Na zahodnem delu 
se deloma v razredu preostale in majhne poplavne nevarnosti nahaja del trase ceste in del površin 
okoli objektov (pristopi do objektov, funkcionalne prometne površine ob objektih).  
 
Na vzhodnem delu se delom v razredu preostale, majhne in srednje poplavne nevarnosti nahajajo 
površine, ki jih OPPN določa za zelene površine, na katerih je dopustna nadaljnja raba kmetijskih 
zemljišč. V kasnejši fazi razvoja gospodarske cone se to območje namenja rekreaciji. 
 

    
Slika 12: Karta razredov poplavne nevarnosti za predvideno stanje 

 
V skladu s prilogo 1 Uredbe (Ur. l. RS, št. 89/08, 49/20) v razredu preostale poplavne nevarnosti ni 
navedenih nobenih pogojev in omejitev za katerikoli objekt, kar pomeni, da so načrtovani objekti 
znotraj OPPN dovoljeni. Za nekategorizirane ceste (CC-SI 21121) Priloga 1 omenjene Uredbe 
določa, da je tovrsten poseg v razredu majhne poplavne nevarnosti dovoljen, z upoštevanjem vodnega 
soglasja. Za objekte za šport, rekreacijo in druge objekte za prosti čas (CC-SI 2411) skladno s Prilogo 
1 Uredbe velja, da so posegi v razredu majhne, srednje in velike poplavne nevarnosti dovoljeni 
(oznaka »+«), z upoštevanjem pogojev iz vodnega soglasja. 
 
Z OPPN se z načrtovanimi objekti ne bo posegalo v priobalni pas vodotoka. Izjema je ureditev 
dostopne ceste, ki bo grajena z obtežbo TGM. V OPPN se v priobalnem pasu predvideva ureditev 
zelenega pasu za vegetacijo. Dostop do vodotoka bo omogočen preko zelenega pasu.  
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Predvideni posegi, z upoštevanjem varovalnih in varnostnih ukrepov ne bodo imeli bistvenega vpliva 
na tok poplavnih voda, na zmanjšanje poplavnih površin, na volumen odtoka ali na spremembo 
odtoka zaradi pokrovnosti tal. Predvideni posegi ne bodo imeli bistvenega vpliva na poplavno 
nevarnost, na vodni režim in na stanje voda.  
 
Tabela 7: Ocena vplivov na kakovost površinskih vodotokov 

Kakovost površinskih vodotokov Neposredni vpliv Daljinski vpliv 

Stanje kakovosti površinskih voda 
glede na merjene parametre 
kemijskega in ekološkega stanja 

C - vpliv je nebistven zaradi 
izvedbe omilitvenih ukrepov 

C - vpliv je nebistven zaradi 
izvedbe omilitvenih ukrepov 

Stopnja poplavne ogroženosti 
C - vpliv je nebistven zaradi 
izvedbe omilitvenih ukrepov 

C - vpliv je nebistven zaradi 
izvedbe omilitvenih ukrepov 

SKUPNA OCENA VPLIVA NA 
OKOLJSKE CILJE 

C - vpliv je nebistven zaradi 
izvedbe omilitvenih ukrepov 

C - vpliv je nebistven zaradi 
izvedbe omilitvenih ukrepov 

 

5.1.5 Omilitveni ukrepi 

Opis vpliva Omilitveni ukrep Možnost omilitve 
škodljivih vplivov 

Izvajanje 

Odvajanje 
padavinske 
odpadne 
vode, vpliv 
na obstoječo 
kakovost 
vodotoka 

1. Ponikovalnice padavinskih vod morajo biti locirane izven 
vpliva povoznih in manipulativnih površin. Padavinske vode iz 
utrjenih površin se očisti na lovilnikih olj in šele nato ponika. 

 

Ukrep je usmerjen 
v zmanjšanje 
možnosti 
onesnaženja 
kakovosti 
površinskih vod.  

Za izvedbo 
je odgovoren 
investitor in 
izvajalec 
del. 
 

Pritekanje 
padavinske 
vode ob 
večjih nalivih 
na območje 
javne ceste 

2. 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). 
 

Ukrep je usmerjen 
v zmanjšanje 
možnosti 
odtekanja 
padavinske vode 
na neurejen način 

Za izvedbo 
je odgovoren 
investitor in 
izvajalec 
del. 
 

Zagotavljanje 
poplavne 
varnosti v 
območju 
ureditvene 
enote A  

3. Izvede se naj dvig pritličja objekta A1 in A3 na koto vsaj Q100 
+ 0,50 m, to je 365,9 m n.v. 

4. 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. Začasna skladišča gradbenih odpadkov v času gradnje se uredi 
izven poplavnega območja tako, da jih ne ogroža erozija in da 
ni oviran dotok zalednih voda. 

6. Vse razgaljene površine se čim prej sanira in prepreči nastanek 
površinske erozije.   

Ukrepi izhajajo iz 
HHŠ in so 
usmerjeni v 
zmanjšanje 
tveganja za 
nastanek poplavne 
ogroženosti 
objektov. 

Za izvedbo 
je odgovoren 
investitor in 
izvajalec 
del. 
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5.1.6 Spremljanje stanja okolja 

Kazalec Spremljanje in način spremljanja Nosilec Obdobje izvajanja 
Stanje kakovosti 
površinskih voda 
glede na merjene 
parametre 
kemijskega in 
ekološkega stanja 

Spremljanje stanja se izvaja v okviru državnega 
monitoringa 

/ / 

Stopnja poplavne 
ogroženosti 

Spremljanje stanja se izvaja preko evidentiranja nastanka 
poplavnih dogodkov ter povzročene škode. 

/ / 

 

5.1.7 Viri 

• Atlas voda, Agencijo RS za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, september 2020 
(evode.gov.si) 

• ARSO, Poročilo o oceni stanja vodotokov v letu 2019 – kemijski parametri, (ARSO, 2020) 
• Hidrološko hidravlična študija za območje OPPN GA-05 Gabrovka, URBIKOM, Matej Hozjan 

s.p., št. H4-5-2020, maj 2020 
• Elaborat erozivnosti za gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 GABROVKA, GEOFORMA 

d.o.o., št. načrta GG-29-2020, maj 2020 
• Občinski podrobni prostorski načrt za gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 IG Gabrovka - 

dopolnjen osnutek Odloka, Urbi d.o.o., OPPN ID 1602, julij 2020 
• Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Litija (Ur. l. RS, št. 58/10, 63/18) 
• Občinski podrobni prostorski načrt za gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 IG Gabrovka - 

dopolnjen osnutek Odloka, Urbi d.o.o., OPPN ID 1602, julij 2020 
    

5.2 VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI 

5.2.1 Kakovost zunanjega zraka 

5.2.1.1 Okoljski cilji in kazalci za varstvo kakovosti zunanjega zraka  

Za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka si je potrebno prizadevati k čim manjšim 
emisijam onesnaževal, ki imajo lahko negativen vpliv na kakovost zunanjega zraka. Podlaga za to 
leži v različnih dokumentih od Nacionalnega programa varstva okolja do ustrezne področne 
zakonodaje. Okoljski cilji so bili zbrani na podlagi lastnosti plana, ki se tiče proizvodne cone in med 
drugim umešča nove dejavnosti v proizvodno območje, kjer je bila proizvodna dejavnost v preteklosti 
že prisotna. Ob izvedbi OPPN lahko pride do povečanja emisij onesnaževal, s čimer se lahko zmanjša 
obstoječa kakovost zraka na območju občine.    
 
Okoljski cilj 

1. Ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka 
 
Kazalci vrednotenja 

Neposredni kazalec za doseganje okoljskega cilja ohranjanja in izboljšanja kakovosti zraka, to je 
koncentracija onesnaževal v zraku, kot so delci PM10 in emisije snovi, ki nastanejo kot posledica 
obratovanja nepremičnih virov oziroma naprav v proizvodnih obratih (CO, NOx, SO2, HOS, TOC). 
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Obstoječa kakovost zunanjega zraka na splošno na območju občine Litija je bila ocenjena na podlagi 
javno dostopnih evidenc o kakovosti zraka na območju občine, na kar vplivajo emisije snovi v zrak 
iz nepremičnih virov onesnaževanja, proizvodna območja ter emisije iz prometa.  
Za kazalec vrednotenja vplivov plana na okoljske cilje smo izbrali neposredni kazalec emisije 

onesnaževal iz proizvodnih dejavnosti in izhajajo iz obstoječega stanja ter morebitnega predvidenega 
stanja glede na možnost razširitve proizvodnih objektov in umestitve novih proizvodnih dejavnosti.  
 

- Emisije onesnaževal iz proizvodnih dejavnosti 

5.2.1.2 Zakonodaja na področju kakovosti zunanjega zraka  

Za določitev okoljskih ciljev plana za kakovost zraka na območju plana so bili uporabljeni sledeči 
predpisi: 

• Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11, 8/15, 66/18) 
• Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 48/18) 
• Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/07, 70/08, 

61/09, 50/13) 
• Uredba o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih 

motorjev (Ur. l. RS, št. 17/18, 59/18). 
• Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 46/19)  
• Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11, 6/15, 5/17) 
• Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih 

virov onesnaževanja in o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/08) 
• Sklep o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 

29/17) 
• Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaženjem s PM10, Vlada RS št. 35405-

4/2009/9, november 2009 
• Operativni program zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, Vlada RS št. 35405-

1/2014/8, december 2014. 
 

5.2.1.3 Merila vrednotenja in metode ugotavljanja vplivov plana 

Merila vrednotenja izhajajo iz izbranih kazalnikov vrednotenja in so prilagojena lastnostim plana, ob 
upoštevanju obstoječega stanja okolja za izbrane kazalce vrednotenja.  Lestvica velikostnih razredov 
z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresničevanje okoljskih ciljev glede na pričakovane 
spremembe kazalcev stanja okolja: 
 

Razred 
učinka 

Opredelitev razreda 
učinka 

Metodologija vrednotenja 

Emisije onesnaževal iz proizvodnih dejavnosti 
A ni vpliva/pozitiven 

vpliv 
S planom se emisije onesnaževal iz proizvodnih dejavnosti na območju plana 
ne povečuje oziroma se ne zmanjšuje. Vpliva na zdravje prebivalstva ne bo.  

B vpliv je nebistven S planom se emisije onesnaževal iz proizvodnih dejavnosti na območju plana 
delno povečuje, vendar pa to povečanje na zdravje prebivalstva ne bo imelo 
vpliva.  

C vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

S planom se emisije onesnaževal iz proizvodnih dejavnosti na območju plana 
povečuje, vendar pa to povečanje na zdravje prebivalstva ne bo imelo vpliva, 
ob upoštevanju predlaganih omilitvenih ukrepov.  
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Razred 
učinka 

Opredelitev razreda 
učinka 

Metodologija vrednotenja 

D vpliv je bistven S planom se emisije onesnaževal iz proizvodnih dejavnosti na območju plana 
bistveno povečuje, kar lahko privede do bistvenega povečanja vplivov na 
zdravje prebivalstva.   

E uničujoč vpliv S planom se emisije onesnaževal iz proizvodnih dejavnosti na območju plana 
povečuje do te mere, da lahko privede do uničujočih vplivov na zdravje 
prebivalstva. 

X ugotavljanje vpliva ni 
možno  

Zaradi pomanjkanja vseh podatkov za oceno vpliva izvedbe plana na emisije 
onesnaževal v zrak, vpliva na kakovost zraka ni možno podati.  

 

5.2.1.4 Vplivi plana na okolje 

Emisije onesnaževal iz proizvodnih dejavnosti 

 
Znotraj območja gospodarske cone se v objektih ureditvene enote A trenutno odvija dejavnost 
skladiščenja blaga, kar povzroča zanemarljive emisije snovi v ozračje. Tudi izvedba OPPN emisij v 
tem delu ne bo povečala, saj se skladiščna dejavnost ohranja.    
 
V enoti urejanja B se v obstoječih objektih načrtuje umestitev postrojenja za kogeneracijo za 
pridobivanje toplote in energije in sušilnica peletov. Pri tem bodo nastajale emisije snovi v zrak skozi 
odvodnik iz kurilne naprave za kogeneracijo ter odvodnih iz sušilnice peletov. V napravi bo potekalo 
pridobivanje toplote in soproizvodnja elektrike v procesu sežiga lesne biomase. Toplota, proizvedena 
v kurilni napravi, se preko toplotnega izmenjevalca vodi v sušilnico lesnih sekancev.  
 
Za ugotovitev vplivov izvedbe plana na kakovost zraka in povečane emisije v zrak sta bili izdelani 
dve strokovni podlagi in sicer: 
- Strokovna ocena vplivov emisije snovi v zrak na naprave za poseg v okolje zaradi novogradnje: 

naprava za soproizvodnjo toplote in elektrike na lesno biomaso in sušilnice lesnih sekancev 
(NLZOH, september 2020) 

- Izračun višine odvodnikov na lokaciji OPPN Gabrovka (NLZOH, avgust 2020, dopolnitev 
september 2020) 

 
Iz Strokovne ocene izhaja, da bo za potrebe kogeneracije vgrajena kurilna naprava nazivne moči 3,9, 
MW in bo za svoje obratovanje porabljala naravni, samo mehansko obdelani les (lesna biomasa). 
Naprava bo proizvajala toploto za potrebe daljinskega ogrevanja in soproizvajala elektriko s pomočjo 
ORC turbine. Naprava bo imela na izpustu nameščeno čistilno napravo – ciklon. Obratovala bo v 
režimu 24/7, 330 dni v letu. Predvidena kapaciteta ventilatorja bo 24.840 m3/h, temperatura zraka 
odpadnih plinov pri 100 % obremenitvi kotla bo 200 ̊C, notranji premer odvodnika pa 800 mm. 
 
Po določilih Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/ 07, 
70/08, 61/09, 50/13 – splošna emisijska uredba) se načrtovana naprava – kogeneracija na lesno 
biomaso uvršča v točko 1.2a 2. stolpca priloge 4. te uredbe in v Uredbo o emisiji snovi v zrak iz 
srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Ur. l. RS, št. 17/18, 59/18). Glede 
na nazivno moč obravnavane naprave 3,91 kW Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba 
izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20) naprave ne uvršča med 
naprave iz priloge 1 te Uredbe, zato za obravnavano napravo ni potrebno izvesti presoje vplivov na 
okolje. Zato glede emisije snovi v zrak za to napravo ni potrebno pridobiti okoljevarstvenega 
dovoljenja po 6. členu Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.  
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Sušilnica lesnih sekancev bo delovala tako, da bo vroča voda segrevala zrak iz okolice, ki bo vstopal 
v sušilnico preko radiatorjev. Ventilatorji bodo potiskali zrak pod transportni sistem (mreža), na 
katerem so lesni sekanci. Vroč zrak bo prehajal skozi plast sekancev in jim pri tem odvzemal vlago. 
Vlažen zrak se bo preko ciklonov vodil v zunanji zrak. Naprava bo imela nameščena dva ventilatorja 
s kapaciteto po 24.840 m3/h, odpadni zrak bo izhajal iz vsakega ventilatorja v po dva ciklona, ki bodo 
očistili celotni prah iz odpadnega zraka. Predvidena temperatura zraka odpadnih plinov bo 55 ̊C, 
notranji premer odvodnika pa 1.300 mm 
 
Po določilih Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/07, 
70/08, 61/09, 50/13) načrtovano napravo – sušilnica lesnih sekancev, uvrščamo v drugi stolpec točke 
11.1 priloge 4. naprave, ki niso zajete v točkah od 1 do 10 te preglednice, če njihov največji masni 
pretok za katerokoli snov iz te uredbe presega mejni masni pretok te snovi. Glede na kapaciteto 
obravnavane naprave Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na 
okolje (Ur. l. RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20) naprave ne uvršča med naprave iz priloge 1 te 
Uredbe, zato za obravnavano napravo ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje. Zato glede 
emisije snovi v zrak za to napravo ni potrebno pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja po 6. členu 
Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. 
 
Zaradi obratovanja naprav bo prihajalo do emisije snovi v zrak, ki nastajajo pri prepihovanju oziroma 
sušenju trdih goriv-sekancev in pri obratovanju kurilne naprave. 
 
V skladu s 7. odstavkom 6.člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja 
(Ur. l. RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13), mora zavezanec pred izvedbo prvih meritev zagotoviti 
izdelavo programa monitoringa. 
 
Odpadni plini naprave za soproizvodnjo toplote in elektrike na lesno biomaso so zajeti in odvajani 
skozi odvodnik, definiran v 40. točki 2. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov 
onesnaževanja. Na izpustu je potrebno izvesti prve meritve in izvajati obratovalni monitoring 
emisije snovi v zrak, kot je določeno v citirani Uredbi in na način, kot je predpisan s 
Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz 
nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/08). Za 
tovrstne naprave veljajo mejne vrednosti iz Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, 
plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Ur. l. RS, št. 17/18, 59/18) za naslednje parametre: 
- skupni prah z mejno koncentracijo 50 mg/m3 

- ogljikov monoksid (izražen kot CO) z mejno koncentracijo 225 mg/m3, 
- dušikovi oksidi (NOX, izraženi kot NO2) z mejno koncentracijo 500 mg/m3, 
- žveplov dioksid (izražen kot SO2) z mejno koncentracijo 400 mg/m3, 
- celotni organski ogljik (razen organskih delcev, izražen kot TOC) z mejno koncentracijo 15 

mg/m3. 
 
Računska vsebnost kisika je 6 vol.% 
 
Odpadni plini iz sušilnice lesnih sekancev so zajeti in odvajani skozi odvodnik, definiran v 40. točki 
2. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur.l. RS, št. 31/2007, 
70/2008, 61/2009, 50/2013). Na izpustu je potrebno izvesti prve meritve in izvajati obratovalni 
monitoring emisije snovi v zrak, kot je določeno v citirani uredbi in na način, kot je predpisan 
s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz 
nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/2008). 
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Za tovrstne naprave veljajo mejne vrednosti iz Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov 
onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13) določena mejna vrednost za naslednji 
parameter:  
- mejna koncentracija celotnega prahu je 20 mg/m3 pri masnem pretoku celotnega prahu, ki presega 

mejno vrednost masnega pretoka celotnega prahu 0,2 kg/,  
- če je masni pretok celotnega prahu enak ali manjši od mejnega masnega pretoka celotnega prahu 

iz prejšnjega odstavka, je mejna koncentracija celotnega prahu enaka 150 mg/m3. 
 
Kot je bilo omenjeno na začetku poglavja, bodo emisije snovi v zrak nastajale iz objektov 
kogeneracije in sušilnice peletov. Emisije bodo prehajale v ozračje preko odvodnikov iz kurilne 
naprave (rdeč krog) ter iz sušilnice peletov (moder krog). Lokacije odvodnikov so prikazane na 
spodnji sliki. 
 

 
Slika 13: Prikaz objektov na območju predvidenih odvodnikov in v njegovi okolici 

(vir: NLZOH) 

 
Zaradi bližine stanovanjskih objektov je potrebno odvodnike, skozi katere se bodo odvajali dimni 
plini, dimenzionirati na dovoljšni višini, da ne bo prihajalo do neposredne izpostavljenosti emitiranim 
snovem pri najbližjih stanovanjskih objektih. 
 
Najmanjša višina odvodnika mora biti določena v skladu s prilogo 3 splošne emisijske uredbe in je 
10 m, merjeno od ravni tal. Pri izračunu višine odvodnika je bil upoštevan največji normni 
prostorninski pretok ventilatorja 24.840 m3/h, temperaturo odpadnih plinov 200°C in notranji premer 
odvodnika 0,80 m. 
Iz strokovne podlage (NLZOH, avgust 2020, dopolnitev september 2020) izhaja, da  največja masna 
pretoka celotnega prahu in dušikovih oksidov presegata 10 % najmanjše vrednosti za urni masni 
pretok snovi v odpadnih plinih iz priloge 5 splošne emisijske uredbe. Ogljikovega monoksida in 
organskih snovi, izraženih kot celotni ogljik, v prilogi 5 ni. Kljub temu pa zahteva za določitev višine 
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odvodnika na podlagi metodologije iz priloge 3 vključuje tudi ti onesnaževali. To pomeni, da je 
izpolnjen pogoj za določitev najmanjše višine odvodnika.   
 
Rezultat izračuna pokaže višino odvodnika za kurilno napravo H' = 20,68 m, ki presega najmanjšo 
višino odvodnika 10 m. Višina je v tem primeru določena v primeru nastanka emisij zakonodajno 
predpisane mejne koncentracije 500 mg/m3 NOx. Vgrajena naprava Uniconfort, GLOBAL/G, z 
nazivno močjo kotla 4.065 kW je projektirana na mejno emisijsko koncentracijo za dušikove okside 
250 mg/m3. V kolikor se upošteva predvideno dejansko vgrajeno kurilno napravo, rezultat izračuna 
višine odvodnika pokaže H' = 11,89 m, ki presega najmanjšo višino odvodnika 10 m. Največji masni 
pretok iz naprave bo v tem primeru 6,2 kg/h.   
 
Pri višino odvodnika sušilnice peletov  je bil upoštevan največji normni prostorninski pretok 
posameznega ventilatorja 24.840 m3/h, v posamezni ciklon pa gre polovična količina te vrednosti, 
temperaturo odpadnih plinov 55°C in notranji premer odvodnika 1,30 m. Izračun velja za vsakega od 
štirih ciklonov, saj so vsi enake velikosti in skozi njih izhaja enaka količina odpadnega zraka. Rezultat 
izračuna pokaže višino odvodnika H' = 2,82 m. Ker ta ne presega najmanjše višine odvodnika 10 m, 
bi jo bilo treba dodatno povečati vsaj na to višino, v kolikor ne bo še dodatnih zahtev. 
 
V Prilogi 3 splošne emisijske uredbe je zahtevano, da je izračunano višino odvodnika treba povečati 
za dodatno višino, če je več kakor 5 % površine na območju vrednotenja, določenega za napravo, 
pokrito z gozdom ali gosto poselitvijo stavb ali je taka gosta poselitev predvidena s prostorskim 
planom. Na podlagi podatkov pokrovnosti tal (CLC 2018) ter na podlagi veljavne namenske rabe 
občine Litija je bilo ugotovljeno, da so znotraj območja vrednotenja kurilne naprave površine gozda, 
ki presegajo 5 % površine območja vrednotenja ter znotraj območja vrednotenja sušilnice peletov 
površine stanovanjske gradnje, ki presegajo 5 % površine območja vrednotenja. Iz navedenih 
razlogov je potrebno na podlagi slike 2 Priloge 3 splošne emisijske uredbe določiti dodatno višino 
odvodnikov J. 

 
Slika 14: Diagram za izračun dodatne višine odvodnika iz splošne emisijske uredbe 
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Povprečna višina gozda J' je ocenjena na 10 m, vrednost razmerja J'/H' je za odvodnik kurilne naprave 
0,48. V kolikor je J'/H' več kot 0,3, je J/J' enako 1 oziroma je J enak 10 m in je torej treba višino 
odvodnika H' kurilne naprave povečati za 10 m. 
Povprečna višina stanovanjskih objektov je ocenjena prav tako na 10 m. Zato je tudi posamezni 
odvodnik sušilnice peletov treba povečati za 10 m. 
 
Najmanjša višina odvodnika iz kurilne naprave (H = H' + J) pri mejni koncentraciji za NOx 
500 mg/m3 je 20,68 + 10,00 m = 30,68 m. 
Najmanjša višina odvodnika iz kurilne naprave (H = H' + J) pri mejni koncentraciji za NOx 
250 mg/m3 (dejansko dosežene emisijske koncentracije kurilne naprave) je 11,89 + 10,00 m = 
21,89 m.  
Najmanjša višina posameznega odvodnika iz sušilnice peletov (H = H' + J) je 2,82 + 10,00 m = 
12,82 m.  
 
Izpust posameznega odvodnika mora biti po določilih splošne emisijske uredbe najmanj 3 m nad 
streho stavbe, na kateri je lociran odvodnik, ali najmanj 3 m od slemen streh sosednjih stavb, ki so 
bliže odvodniku, kakor je njegova višina. 
 
Višina objekta, v katerem je kurilna naprava in v katerem bo nameščen odvodnik kurilne naprave, je 
7,2 m (v slemenu), kar je precej nižje od predvidene minimalne višine odvodnika, ki ostaja 30,68 m 
oziroma 21,89 m. Višina objekta, v katerem je sušilnica peletov in ob katerem bo nameščen odvodnik 
kurilne naprave, je 7,2 m (v slemenu), kar je nižje od predvidene višine odvodnika, zato ostaja 
najmanjša višina odvodnika iz sušilnice peletov 12,82 m. 
 
Iz strokovne podlage izhaja, da bo izpust odvodnika kurilne naprave oddaljen okoli 50 m, izpusti 
odvodnikov iz sušilnice peletov pa prav toliko, vse od slemena strehe najbližje sosednje stavbe. To 
pomeni, da nobena stanovanjska stavba ni bližje odvodnikom, kot je njihova višina. Izračunanih višin 
odvodnikov iz tega razloga ni treba povečati. 
 
Večina individualnih ogrevalnih sistemov na lesno biomaso v Sloveniji ni optimalnih, saj imajo 
zaradi dotrajanosti slabe izkoristke (zaradi predelav starih kurišč na kurilno olje ali ureditvijo 
kombiniranih kurišč). Oboja imajo zaradi neoptimalnega zgorevanja lahko bistveno večje izpuste 
škodljivih snovi (trdni delci PM 2,5 in PM 10, ogljikov monoksid itd.) kot najsodobnejši kotli na 
lesno biomaso. Trdni delci (ogljik v obliki prahu) v izpustih kotlov na lesno biomaso so najbolj 
problematični v urbanih okoljih, zato so takšna kurišča sprejemljivejša na podeželju ali obrobju mest.  
 
Najboljši način za uporabo lesne biomase so sistemi za daljinsko ogrevanje. Optimalnejši izkoristek 
in manjši vpliv na okolje dosegajo na različnih ravneh: z ustreznim gorivom (sekanci), filtracijo 
dimnih plinov in strokovnim upravljanjem, ki se s prilagodljivo regulacijo moči odziva na 
spremenljive potrebe po odjemu. V teh sistemih ogrevanja se na strokoven način nadzira kakovost 
goriva in režim delovanja kotla, kar ključno vpliva na zmanjšanje izpustov. S tovrstnimi sistemi se 
lahko bistveno zmanjšajo emisije PM10 delcev v zrak iz individualnih kurišč, kar pripomore k 
manjšim emisijam v zrak.   
 
Vrednost izbranega kazalca vrednotenja se z izvedbo plana ne bo bistveno spremenila. Kljub temu 
podajamo omilitveni ukrep, ki se tehnične narave. Tako ocenjujemo, da je vpliv plana na izbrani 
okoljski cilj nebistven, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov.      
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Tabela 8: Ocena vplivov na kakovost zunanjega zraka  
Kakovost zunanjega zraka Neposredni vpliv Trajni vpliv Daljinski vpliv 

Emisije onesnaževal iz 
proizvodnih dejavnosti 

C - vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

C - vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

C - vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

SKUPNA OCENA VPLIVA 
NA OKOLJSKE CILJE 

C - vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

C - vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

C - vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

 
 

5.2.1.5 Omilitveni ukrepi 

Opis vpliva Omilitveni ukrep Možnost omilitve 
škodljivih vplivov 

Izvajanje 

Umestitev novih 
virov emisij v 
zrak bi imelo 
lahko negativen 
vpliv na zdravje 
ljudi pri 
najbližjih 
stanovanjskih 
objektih 

Z strokovno podlago »Izračun višine odvodnikov na lokaciji 
OPPN Gabrovka« določeno najmanjšo višino odvodnikov, mora 
znašati projektirana višina odvodnika iz kurilne naprave 
(kogeneracija) najmanj 21,89 metra. Najmanjša višina 
odvodnika iz sušilnice peletov pa mora znašati najmanj 12,89 m. 

Ukrep je usmerjen 
v zmanjšanje 
možnosti 
neposredne 
izpostavljenosti 
ljudi emisijam iz 
kurilne naprave in 
sušilnice peletov..  

Za izvedbo 
je odgovoren 
investitor in 
izvajalec 
del. 
 

 

5.2.1.6 Spremljanje stanja okolja 

KAZALCI ZA SPREMLJANJE STANJA SPREMLJANJE STANJA 

Emisije onesnaževal iz proizvodnih 
dejavnosti 

V skladu z 7 odstavkom 6.člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz 
nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 
50/13), mora zavezanec pred izvedbo prvih meritev zagotoviti 
izdelavo programa monitoringa. 
Na obeh izpustih je potrebno izvesti prve meritve in izvajati 
obratovalni monitoring emisije snovi v zrak, kot je določeno v zgoraj 
citirani Uredbi in na način, kot je predpisan s Pravilnikom o prvih 
meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz 
nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje 
(Ur. l. RS, št. 105/08). 

5.2.1.7 Viri 

• Strokovna ocena vplivov emisije snovi v zrak na naprave za poseg v okolje zaradi novogradnje: 
naprava za soproizvodnjo toplote in elektrike na lesno biomaso in sušilnice lesnih sekancev 
(NLZOH, september 2020) 

• Izračun višine odvodnikov na lokaciji OPPN Gabrovka (NLZOH, avgust 2020, dopolnitev 
september 2020) 

• Smernice za ureditev priključevanja gospodarske cone GA-05 Gabrovka na regionalno cesto R2-
417/4326 Moravče-Tihaboj-Mirna (PRO-MP, Miha Podgoršek s.p., št. proj. 69/2019-PR, 
november 2019) 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Litija (Ur. l. RS, št. 58/10, 63/18) 
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• Občinski podrobni prostorski načrt za gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 IG Gabrovka - 
dopolnjen osnutek Odloka, Urbi d.o.o., OPPN ID 1602, julij 2020 

• Atlas okolja, avgust, september 2020. 
 

5.2.2 Obremenjenost okolja s hrupom 

5.2.2.1 Okoljski cilji in kazalci na področju obremenjenosti okolja s hrupom 

Okoljski cilj plana, v skladu z zakonodajnimi izhodišči s področja varstva okolja pred hrupom, 
zagotavlja ustrezno kakovost bivalnega okolja oziroma dopustno obremenjenost življenjskega okolja 
okolja in prebivalstva s hrupom.  
 
Okoljski cilji plana 

1. Obremenjenost okolja s hrupom v okviru zakonsko dopustnih vrednosti 
 
Kazalci vrednotenja 

Za vrednotenje vplivov izvedbe plana na okoljski cilj smo uporabili neposredni kazalec  Ravni 

hrupa na mestih ocenjevanja hrupa pri najbližjih stanovanjskih objekti, ki izhaja iz podatkov rednega 
obratovalnega monitoringa hrupa za območje cone ter dodatno opravljenih meritev. Drugi izbrani 
kazalec vrednotenja, stopnje varstva pred hrupom, je bil izbran na podlagi določil, ki izhajajo iz 
veljavnega OPN občine Litija in Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 

43/18), ob upoštevanju določil  Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 43/18). 
Pri vrednotenju se je upoštevalo stopnje varstva pred hrupom (SVPH) glede na namensko rabo, kot 
so določene v OPN in kot jih opredeljuje Uredba. 
 

- Stopnje varstva pred hrupom 
- Ravni hrupa na mestih ocenjevanja hrupa pri najbližjih stanovanjskih objektih 

 

5.2.2.2 Zakonodaja na področju varstva pred hrupom 

• Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/04, 59/19)) 
• Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 43/18, 59/19) 
• Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za 

njegovo izvajanje (Ur. l. RS št. 105/08) 
• Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur. l. RS, št. 10/12) 

 

5.2.2.3 Merila vrednotenja in metode ugotavljanja vplivov plana 

Merilo za vrednotenje obremenjenosti okolja s hrupom in ukrepanje v konkretnih primerih so mejne 
vrednosti kazalcev hrupa, ki jih določajo predpisi na državni ravni. Mejne in kritične vrednosti hrupa 
v Sloveniji določa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 43/18). Uredba 
predpisuje različne mejne vrednosti za območja različne namenske rabe prostora, pri tem pa upošteva 
njihovo občutljivost za obremenjevanje s hrupom. Glede na občutljivost so območja različne 
namenske rabe razvrščena v štiri stopnje varstva pred hrupom. 
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Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresničevanje 
okoljskih ciljev glede na pričakovane spremembe kazalcev stanja okolja: 
 

Razred 
učinka 

Opredelitev 
razreda učinka 

Metodologija vrednotenja 

Stopnje varstva pred hrupom  
A ni 

vpliva/pozitiven 
vpliv 

Stopnja varstva pred hrupom, glede na opredeljeno podrobnejšo namensko rabo, se bo 
zaradi izvedbe plana povečala. Plan bo imel pozitiven vpliv na zdravje ljudi.   

B vpliv je nebistven Stopnja varstva pred hrupom, glede na opredeljeno podrobnejšo namensko rabo, se  
zaradi izvedbe plana ne bo spremenila. Plan bo imel enak vpliv na zdravje ljudi, kot je 
sedaj. 

C vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 

omilitvenih 
ukrepov 

Stopnja varstva pred hrupom glede na opredeljeno podrobnejšo namensko rabo,  se ne 
bo spremenila ali se bo celo povečala, zaradi izvedbe predlaganih omilitvenih ukrepov. 
Plan bo imel enak ali pozitiven vpliv na zdravje ljudi.  

D vpliv je bistven Stopnja varstva pred hrupom, glede na opredeljeno podrobnejšo namensko rabo, se bo  
zaradi izvedbe plana znižala. Plan bo imel bistven vpliv na zdravje ljudi. 

E uničujoč vpliv Stopnja varstva pred hrupom, glede na opredeljeno podrobnejšo namensko rabo, se bo  
zaradi izvedbe plana znižala za dve stopnji. Plan bo imel uničujoč vpliv na zdravje 
ljudi. 

X ugotavljanje 
vpliva ni možno 

Zaradi pomanjkanja vseh podatkov za oceno vpliva izvedbe plana na stopnje varstva 
pred hrupom, vpliva obremenjenosti okolja s hrupom ni možno podati.  

Ravni hrupa na mestih ocenjevanja hrupa pri najbližjih stanovanjskih objektih 
A ni 

vpliva/pozitiven 
vpliv 

Ravni hrupa na mestih ocenjevanja hrupa pri najbližjih stanovanjskih objektih, se bodo 
zmanjšale. Plan bo imel pozitiven vpliv na zdravje ljudi.   

B vpliv je nebistven S planom se načrtujejo posegi, ki ne bodo viri hrupa oz. ne bodo vplivali na ravni hrupa 
na mestih ocenjevanja hrupa pri najbližjih stanovanjskih objektih, tako da bi 
prekoračili mejne vrednosti za III. območje stopnje varstva pred hrupom. Plan bo imel 
enak vpliv na zdravje ljudi, kot je sedaj. 

C vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 

omilitvenih 
ukrepov 

S planom se načrtujejo posegi, ki bodo vir hrupa, vendar pa ne bodo vplivali na ravni 
hrupa na mestih ocenjevanja hrupa pri najbližjih stanovanjskih objektih, ob 
upoštevanju omilitvenih ukrepov in ne bodo prekoračili mejne vrednosti za III. 
območje stopnje varstva pred hrupom.  

D vpliv je bistven S planom se načrtujejo posegi, ki bodo vir hrupa, in bodo presegale ravni hrupa na 
mestih ocenjevanja hrupa pri najbližjih stanovanjskih objektih, kljub upoštevanju 
omilitvenih ukrepov za mejne vrednosti za III. območje stopnje varstva pred hrupom. 
Plan bo imel bistven vpliv na zdravje ljudi. 

E uničujoč vpliv S planom se načrtujejo posegi, ki bodo vir hrupa, in bodo presegale ravni hrupa na 
mestih ocenjevanja hrupa pri najbližjih stanovanjskih objektih, kljub upoštevanju 
omilitvenih ukrepov, čezmerno za mejne vrednosti za III. območje stopnje varstva pred 
hrupom. Plan bo imel uničujoč vpliv na zdravje ljudi. 

X 
ugotavljanje 

vpliva ni možno  

Zaradi pomanjkanja vseh podatkov za oceno ravni hrupa na mestih ocenjevanja hrupa, 
vpliva izvedbe plana na obremenitev s hrupom najbližjih stanovanjskih objektov, ni 
možno podati.  

 

5.2.2.4 Vplivi plana na okolje 

Stopnje varstva pred hrupom 

 

Ureditve plana ne predvidevajo spremembe namenske rabe. Obravnavano območje OPPN spada po 
stopnjah varstva pred hrupom (SVPH) v IV. območje, saj gre za površine namenjene proizvodni 
dejavnosti. Območje OPPN se na severni strani stika s površinami EUP GA-04 podrobnejše 



Okoljsko poročilo za območje urejanja OPPN GA-05 Gabrovka 

Pobudnik: Labeks skupina d.o.o.                           52 
 

namenske rabe SSe (območje stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš), ki je 
po veljavnem OPN občine Litija, opredeljeno kot III. območje SVPH. V južnem delu območje OPPN 
meji na podrobnejšo namensko rabo osrednja območja centralnih dejavnosti (CU) z oznako EUP GA-
06. Med območjem OPPN ter CU se nahaja regionalna cesta Moravče-Tihaboj-Mirna. V 
jugovzhodnem delu OPPN meji na površine drugih območij centralnih dejavnosti (CD) z oznako EUP 
GA-08. Ta del površin CD ni pozidan z objekti, pač pa se ob meji OPPN nahaja športno igrišče. 
Znotraj območja OPPN se na tem delu ne načrtuje nobene dejavnosti. Kmetijska raba se ohranja, 
možna je umestitev le zelenih površin. Tudi površini z namensko rabo CU in CD sta po veljavnem 
OPN občine Litije (98. člen) opredeljeni kot območje III. SVPH.  
 
Na podlagi zgoraj navedenih dejstev lahko zaključimo, da v OPN opredeljeni in veljavni namenski 
rabi ne prihaja do konfliktne rabe, saj ne prihaja do stika med območji II. in IV. stopnje varstva pred 
hrupom. Enako velja tudi ob upoštevanju določil 4. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa 
v okolju (Ur. l. RS, št. 43/18, 59/19), saj so stanovanjske površine lahko razvrščene v območje II. ali 
III. stopnja varstva pred hrupom. Glede na to, da stanovanjske površine EUP GA-04 mejijo na 
območje OPPN z namensko rabo IG, ki je na podlagi 4. člena Uredbe razvrščeno v območje IV. 
SVPH, lahko stanovanjsko območje uvrstimo v III. SVPH.  Pri tem ne prihaja do konfliktne namenske 
rabe, saj se II. in IV. območje ne smeta stikati neposredno.   
 
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa namreč v 3.odstavku 4. člena določa, da mora biti na meji 
med II. in IV. območjem varstva pred hrupom območje, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom 
v širini z vodoravno projekcijo 1.000 metrov in na katerem veljajo pogoji varstva pred hrupom za III. 
območje varstva pred hrupom. Širina III. območja varstva pred hrupom, ki obkroža IV. območje 
varstva pred hrupom, je lahko manjša od 1.000 metrov, če zaradi naravnih ovir širjenja hrupa ali 
ukrepov varstva pred hrupom ali zaradi drugih razlogov na I. oziroma na II. območju varstva pred 
hrupom niso presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa, določene za to območje. Navedenih zahtev 
Uredbe območje EUP GA-04 SSe ne dosega niti jih glede na dane prostorske možnosti ni možno 
doseči. Glede na navedena dejstva ugotavljamo, da območje EUP GA-04 izpolnjuje kriterije za III. 
SVPH, kot je to že določeno z veljavnim OPN občine Litija.  
Iz zgornjih ugotovitev lahko zaključimo, da na podlagi veljavne podrobnejše namenske rabe ter 
obstoječih virov hrupa, stanovanjsko območje EUP GA-04 ne more biti opredeljeno kot II., temveč 
III. območje SVPH.  
 
V kolikor upoštevamo ugotovitve Ocena obremenjenosti okolja s hrupom za objekt DO OVE in TPP 
Gabrovka (SiEKO d.o.o., št. EKO-18-432a, julij 2020) bi območje GA-04 glede na ovrednotene 
vrednosti hrupa na merilnem mestu MO1 (stanovanjski objekt na naslovu Moravška gora 67 v 
območju GA-04), ki je najbližje pomembnejšim predvidenim virom hrupa v ureditveni enoti B 
(kogeneracija, izdelava peletov), vsaj deloma lahko uvrstili v območje II. stopnje varstva pred 
hrupom. Slednje pomeni, da dejavnosti znotraj gospodarske cone ne bodo imele bistvenega vpliva na 
obremenjenost s hrupom v območju GA-04, ki je opredeljeno kot stanovanjske površine.  
 
S planom se načrtuje izvedba nekaterih ureditev, ki vodijo v izboljšane obremenjenosti okolja v ožji 
okolici. Načrtovane so ureditve notranjih prometnih površin tako, da bodo vse zunanje povozne 
površine asfaltirane, kar pripomore k zmanjšanju hrupne obremenitve okolja.   
 
Vpliv izvedbe plana ocenjujemo kot nebistven.  
 

Ravni hrupa na mestih ocenjevanja hrupa pri najbližjih stanovanjskih objektih  
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Ocena ravni hrupa je bila podana v dokumentu Ocena obremenjenosti okolja s hrupom (SiEKO d.o.o., 
št. EKO-18-432a, julij 2020). Ocena obremenjenosti s hrupom je narejena za objekte znotraj 
ureditvene enote B, saj se v ureditveni enoti A gradnje ne načrtuje. V času gradnje pa bo v ureditveni 
enoti A potekala zgolj skladiščna in trgovska dejavnost, kar pa ne predstavlja pomembnega vira 
hrupa.   
 
Ocenjevanje hrupa je bilo opravljeno za najbližje stanovanjske objekte v okolici območja OPPN in 
sicer za območje ureditvene enote B. Obravnavane stavbe z varovanimi prostori (naslov, številka 
stavbe iz registra nepremičnin) so razvidni iz tabele. Ocenjevanje se je izvajalo za delovanje objekta 
v maksimalnem možnem režimu za celoten čas dneva in večera in noči. Upoštevala se je stalna 
prisotnost vseh virov. Tudi sam transport na dovozu je samo delež dejanskega transporta. Za gradnjo 
se je vrednotil samo dnevni čas. 
 
Tabela 9: Izbrana mesta ocenjevanja hrupa 

MO Y X višina(m) naslov št. stavbe 
1 95,2968 499,2635 4 MORAVŠKA GORA 67 202 
2 95,2081 499,3652 4 GABROVKA 18 86 
3 95,2027 499,3851 4 GABROVKA 19 87 
4 95,1683 499,3181 4 GABROVKA 17A 84 

 
 

 
Slika 15: Prikaz izbranih mest ocenjevanja hrupa v okolici OPPN 
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Vir hrupa predstavljajo objekti v ureditveni enoti B, kjer investitor načrtuje rekonstrukcijo objektov 
nekdanje tovarne Presad v objekt za soproizvodnjo toplote in elektrike ter proizvodnjo peletov, saj se 
v ureditveni enoti A gradbenih del ne načrtuje. Pri tem nameravajo rekonstruirati obstoječ dostop na 
zahodu, asfaltirati do zadnje-vzhodne ploščadi in umestiti tudi skladišče sekancev za potrebe 
proizvodnje. Gradbena dela se bodo izvajala v dnevnem času med 6h in 18h. V času gradnje oz. 
rušitev bo na gradbišču prisotnih do 6 strojev (kamion, nakladač, bager) z zvočno močjo 96 dBA. 
Stroji istočasno obratujejo največ 6 ur na dan v dnevnem času. 
 
Območje obremenitve v času gradnje se je vrednotilo s kazalcem hrupa Ldan in Ldvn, saj viri hrupa 
delujejo samo v dnevnem času. Območje je določeno za polno delovanje strojev. Mejne vrednosti so 
določene za gradbišče. Rezultati ocenjevanja hrupa so podani v obliki vrednosti ustreznih kazalcev 
hrupa glede na način ocenjevanja, z upoštevanjem vseh popravkov glede obratovanja vira. 
 
Tabela 10: Vrednosti hrupa gradbišča na mestih ocenjevanja v dBA 

MO Y X h (m) Ldan Lvečer Lnoč Ldvn 
1 95,2968 499,2635 4 35 - - 32 
2 95,2081 499,3652 4 58 - - 55 
3 95,2027 499,3851 4 55 - - 52 
4 95,1683 499,3181 4 46 - - 43 

 
Mejne vrednosti za gradbišče (dBA)  65  60  55  65  
Celotna obremenitev (dBA)  59  69  
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Slika 16: Območje obremenitve z dnevnim hrupom gradbišča na lokaciji 

 
 
V času obratovanja bodo vir hrupa predstavljali sistemi za pridobivanje toplote in elektrike v 
objektih znotraj enote urejanja B. Za ustrezno delovanje postrojenja se bo rekonstruiralo obstoječ 
dostop na zahodnem delu območja, asfaltiranje zunanjih površin in umestilo skladišče za sekance za 
potrebe proizvodnje toplote in elektrike. Hrup znotraj objektov bodo povzročali tudi sistemi za 
proizvodno peletov (sušenje).  
 
Za potrebe proizvodnje bodo prisotni tudi zunanji viri hrupa. V dnevnem času se pripelje do 10 
kamionov. Material se prelaga z nakladači. Kot zunanji viri hrupa se pojavljajo tudi filtri proizvodnje 
in filtri na silosih. Hrup v prostorih je v območju sten in streh v turbinske delu 85 dB in v proizvodnji 
peletet 80 dB. Ta hrup se širi skozi streho iz panelov, skozi okna in skozi vrata.  
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Slika 17: Lokacija silosov, filtrov in manipulacije 

 
Tabela 11: Viri hrupa v času obratovanja 
Stroj, naprava  Zmogljivost  Postopek  
Streha nad DO OVE  
Ploskovna moč  
Lw 60 dBA  

Prostor s hrupom 85 dBA  Prostor bo pokrit s streho z zvočno izolativnostjo 
25 dBA. Vir obratuje 24h na dan.  

Streha nad peletarno  
Ploskovna moč  
Lw 55 dBA  

Prostor s hrupom 80 dBA  Prostor bo pokrit s streho z zvočno izolativnostjo 
25 dBA. Vir obratuje 24h na dan.  

Filtri  
Točkovni vir  
Lw 70 dBA  

Filtri z zvočno močjo 70 dBA.  Obratujejo 24h na dan. Ventilatorji so obrnjeni 
vzporedno s V fasado.  

Silosi  
Točkovni vir  

Filtri na silosih z zvočno močjo 
85 dBA.  

Obratujejo 24h na dan. Ventilatorji se nahajajo 
nad streho objekta.  



Okoljsko poročilo za območje urejanja OPPN GA-05 Gabrovka 

Pobudnik: Labeks skupina d.o.o.                           57 
 

Stroj, naprava  Zmogljivost  Postopek  
Lw 85 dBA  

Nakladač  
Točkovni vir  
Lw = 96 dBA  

3 nakladači obratujejo na 
območju manipulacije materialov.  

Nakladači obratujejo v dnevnem času 6 ur, 
večernem 2 uri in v nočnem do 1 ure. V večernem 
in nočnem času ne obratujejo ob J fasadi.  

Vrata  
Ploskovni vir  
Lw = 53 dBA  

Dvižna industrijska vrata  Vrata se odpirajo samo po potrebi.  

okna  
Ploskovni vir  
Lw = 43 dBA  

Okna z Rw = 32 dB  Okna so zaprta  

Cooler  
Ploskovni vir  
66 dBA  

Vklop v primeru viška toplote  Podnevi 100 %, zvečer 50 %, ponoči 30 %  

Agregat  
Točkovni vir  
75 dBA  

V primeru izpada elektrike  Vrednoteno za celoten čas, čeprav gre za izjemo  

 
Objekt se nahaja v naseljenem območju, kjer niso presežene mejne vrednosti za hrup. Prav tako je vir 
hrupa dovolj tih, da hrup območja, ki je posledica predvsem novega postrojenja, ni presežen. 
 
Ocenjevanje hrupa je izvedeno za dnevno, večerno in nočno obdobje, saj je predvideno delovanje 
vira hrupa 24h na dan. Dovoz in odvoz poteka v omejenih količinah, tako da na hrup ne vpliva. Zaradi 
naselja so bili kazalci in vplivno območje vrednoteni na III. in II. območje varstva pred hrupom. 
Območje ocenjevanja je zajemalo celotno parcelo z okolico in bližnje varovane prostore. 
 
Območje obremenitve se je vrednotilo s kazalcem hrupa Ldan, Lvečer, Lnoč, Ldvn. Viri delujejo 24h na 
dan. Območje je določeno za polno delovanje strojev. Izračun je določen za lokacijo vira na območju 
izbrane lokacije, ki je v območju v IV. stopnjo varstva pred hrupom in v širši okolici z objekti v 
območju III. in II. območja varstva pred hrupom. 
 
Tabela 12: Ocenjene vrednosti hrupa vira v času obratovanja na mestih ocenjevanja v dBA 
MO Y X h (m) naslov Ldan Lvečer Lnoč Ldvn 
1 95,2968 499,2635 4 Moravška gora 17 41 40 39 46 
2 95,2081 499,3652 4 Gabrovka 18 58 51 48 58 
3 95,2027 499,3851 4 Gabrovka 18 54 50 47 56 
4 95,1683 499,3181 4 Gabrovka 18 48 42 42 49 
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Slika 18: Območje obremenitve z dnevnim hrupom Ldan na lokaciji 

 



Okoljsko poročilo za območje urejanja OPPN GA-05 Gabrovka 

Pobudnik: Labeks skupina d.o.o.                           59 
 

 
Slika 19: Območje obremenitve z nočnim hrupom Lnoč na lokaciji 

 
Tabela 13: Vrednotenje vrednosti hrupa vira na mestih ocenjevanja v dBA 

 Vrednost izračuna (ocenjevanje) (dBA) 
MO Y X h (m) naslov Ldan Lvečer Lnoč Ldvn 
2 95,2081 499,3652 4 GABROVKA 18 58 51 48 58 
3 95,2027 499,3851 4 GABROVKA 19 54 50 47 56 

območje         
III  Mejne vrednosti za vir (dBA) 58 53 48 58 
III  Mejne vrednosti območja (dBA)   50 60 
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 Vrednost izračuna (ocenjevanje) (dBA) 
MO Y X h (m) naslov Ldan Lvečer Lnoč Ldvn 
1 95,2968  499,2635  4 MORAVŠKA 

GORA 67 
41  40  39  46  

4 95,1683  499,3181  4 GABROVKA 17A 48  42  42  49  
območje         

II  Mejne vrednosti za vir (dBA) 52 47 42 52 
II  Mejne vrednosti območja (dBA)   45 55 

 
Na osnovi izračunov je ocenjeno, da mejne vrednosti kazalcev hrupa za vir hrupa, ki veljajo za III. in 
II. območje, ne bodo presežene pri najbližjih varovanih prostorih. Z vidika obremenitev okolja s 
hrupom obratovanje objekta ne bo bistveno spremenilo obstoječega stanja. Mejne vrednosti zunaj 
parcele niso presežene za III. in II. stopnjo varstva pred hrupom, vplivno območje ne doseže bližnjih 
stanovanjskih objektov. 
 
Tabela 14: Ocena vplivov na obremenjenost s hrupom  

Obremenjenost okolja s hrupom Neposredni vpliv Daljinski vpliv 

Stopnja varstva pred hrupom  B – vpliv je nebistven  B – vpliv je nebistven 

Ravni hrupa na mestih ocenjevanja 
hrupa pri najbližjih stanovanjskih 
objektih 

B – vpliv je nebistven  B – vpliv je nebistven 

SKUPNA OCENA VPLIVA NA 
OKOLJSKE CILJE B – vpliv je nebistven  B – vpliv je nebistven 

5.2.2.5 Spremljanje stanja okolja 

KAZALCI ZA SPREMLJANJE STANJA SPREMLJANJE STANJA 
Stopnja varstva pred hrupom Spremljanje stanja naj se vrši preko izvajanja plana OPN, stanje naj se 

preveri ob naslednjih spremembah plana.   
Ravni hrupa na mestih ocenjevanja hrupa pri 
najbližjih stanovanjskih objektih 

Dodatno spremljanje stanja za izbrani kazalec se vrši preko zakonsko 
določenih obratovalnih monitoringov, v kolikor so ti potrebni 

5.2.2.6 Viri 

• Ocena obremenjenosti okolja s hrupom za objekt DO OVE in TPP Gabrovka (SiEKO d.o.o., št. 
EKO-18-432a, julij 2020) 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Litija (Ur. l. RS, št. 58/10, 63/18) 
• Občinski podrobni prostorski načrt za gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 IG Gabrovka - 

dopolnjen osnutek Odloka, Urbi d.o.o., OPPN ID 1602, julij 2020 
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6. SKLEPNA OCENA 
V okoljskem poročilu za OPPN za območje urejanja OPPN GA-05 Gabrovka so ugotovljeni, opisani 
in ovrednoteni pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave in kulturne dediščine. 
Vplivi plana so presojani na osnovi velikostnih razredov od A do E, ki so določeni v Uredbi o 
okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. 
l. RS, št. 73/05). Ocena posledic učinkov izvedbe plana na uresničevanje okoljskih ciljev celovite 
presoje se je ugotavljala v naslednjih velikostnih razredih: 
 

A ni vpliva/pozitiven vpliv 
B vpliv je nebistven  
C nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitveni ukrepov 
D vpliv je bistven 
E vpliv je uničujoč 

 
 
Tabela 15: Ocena vplivov izvedbe plana 

Sestavina okolja Vpliv plana 
Vode C 
Varovanje zdravja ljudi:  

- Zrak C 
- Hrup B 

 
Ugotovitev okoljskega poročila za pripravo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za območje urejanja GA-05 Gabrovka je, da ima plan nebistven vpliv zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov – ocena C.  
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7. POVZETEK POROČILA 
 
Občina Litija pripravlja Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja OPPN GA-05 
Gabrovka, za katerega je potrebno, na podlagi Odločbe Ministrstva za okolje in prostor, izvesti 
postopek celovite presoje vplivov na okolje, katerega sestavni del je tudi izdelava Okoljskega 
poročila. 
 
Okoljsko poročilo je izdelano v skladu z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku 

celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). V njem so opredeljeni, opisani 
in ovrednoteni pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, varstvo človekovega zdravja in kulturne 
dediščine ter možne alternative, ki upoštevajo okoljske cilje in značilnosti območja, na katerega se 
plan nanaša. V okoljskem poročilu se obravnava sestavine okolja, na katere bi izvedba predmetnega 
plana potencialno lahko vplivala: 

1) Vode 
2) Varovanje zdravja ljudi 

− emisije v zrak 
− obremenitve s hrupom 

 
Okoljska izhodišča so bila upoštevana na podlagi razpoložljivih podatkov o stanju okolja v občini 
Litija, strokovnih študij ter na podlagi izhodišč in pogojev, ki so jih v smernicah podali pristojni 
urejevalci prostora. Pri posameznih poglavjih so navedeni nekateri zakonsko predpisani omilitveni 
ukrepi ter tisti ukrepi, brez katerih določeni posegi ne bi bili izvedljivi, zaradi njihovih bistvenih 
vplivov na posamezno sestavino okolja.  
 
Z ustreznimi metodami so bile vrednotene vse predvidljive posledice plana na okolje, naravne vire, 
varstvo človekovega zdravja in kulturno dediščino. V poročilu so obravnavani vsi posegi, ki lahko 
sami, kumulativno ali sinergijsko z drugimi plani, pomembno vplivajo na okolje. Lestvica 
vrednotenja vplivov predvidenih posegov pri posameznih sestavinah okolja je odvisna od tega, 
kakšen vpliv bi lahko predvideni posegi imeli na posamezni element okolja. V primeru opisne ocene 
A ali B so novi posegi sprejemljivi brez omilitvenih ukrepov, pri opisni oceni C pa je za sprejemljivost 
posegov potrebno izvesti omilitvene ukrepe. Ocena D pomeni bistven vpliv izvedbe enega ali več 
posegov na posamezno sestavino okolja, njihovi vplivi tudi z izvedbo omilitvenih ukrepov ne bi 
pripomogli k izpolnjevanju okoljskih ciljev v taki meri, da postane izvedba posegov sprejemljiva. 
Takšne ocene okoljsko poročilo ne podaja za noben vpliv izvedbe plana na posamezne sestavine 
okolja. 

7.1 Ocena vplivov na okolje 

Predmet celovite presoje so ureditve OPPN za gospodarsko cono GA-05 Gabrovka.  
 

Vode 

 

Vpliv na kakovost površinskih vodotokov 

S planom so predvidene ureditve, ki obsegajo rekonstrukcije obstoječih objektov, novogradnjo 
objektov ter ureditev komunalne infrastrukture, kar bi potencialno lahko imelo vpliv na kakovost 
neimenovanega vodotoka neposredno ob coni. Posegi, ki bi lahko imeli vpliv na kakovost vodotoka 
so gradnja novih objektov in način odvodnjavanja padavinske odpadne in industrijske odpadne vode.  
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Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz objektov ureditvene enote B poteka preko MKČN 
kapacitete 5 PE. Odvajanje te vode poteka na ponikanje. Z OPPN se načrtuje umestitev MKČN enake 
kapacitete tudi za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod iz objektov ureditvene enote A.  
 
Padavinske odpadne vode se bodo pri predvidenih novogradnjah in s streh obstoječih objektov uredile 
tako, da bo odvajanje speljano preko peskolovov v ponikanje znotraj območja OPPN. Z OPPN se bo 
zunanje manipulativne površine utrdilo in asfaltiralo. Odvajanje padavinske odpadne vode z utrjenih 
zunanjih površin bo tako rešeno s ponikanjem preko usedalnikov in lovilnikov olj. Vpliv načrtovanih 
ureditev, glede na sedanje stanje, ocenjujemo kot pozitiven.  
 
Možnost ponikanja meteornih voda je bilo preverjeno v Elaboratu erozivnosti, kjer so bile določene  
dimenzije ponikalnic za odtok meteorne vode iz strešnih površin, prometnih in utrjenih površin. 
Določeno je, da se pri vsakem od 13 objektov znotraj območja OPPN predvidi 2 ponikalnici. Možno 
je narediti tudi več ponikalnic z manjšim premerom. Lokacija ponikalnice ni določena si je ko lahko 
umesti, kjer bo prostorsko možno, saj po celotni industrijski coni nastopa enaka prepustna geološka 
plast (aluvijalni peščeni prodniki). Manjše ponikalnice se lahko tudi združuje v večje.  
 
OPPN ureja tudi ravnanje s požarno vodo in odpadno požarno vodo. Za zagotavljanje požarne 
varnosti se uredijo rezervoarji za požarno vodo in bazeni za zadrževanje odpadne požarne vode v 
primeru nastanka požara.  Predvidena ureditev bo imela pozitiven vpliv na kakovost površinske vode 
v neimenovanem vodotoku, saj se bo voda v primeru onesnaženja ostala znotraj območja urejanja. 
 
Vpliv na poplavne razmere v območju OPPN  

Za določitev poplavnih razmer na območju OPPN je bila izvedena hidravlično hidrološka študija. 
Določeni so bili razredi poplavne nevarnosti za obstoječe stanje in predvideno stanje, ob upoštevanju 
izvedbe OPPN.  
 
Obravnavano območje se večinoma nahaja izven območja poplavne nevarnosti. Na zahodnem delu 
se deloma v razredu preostale in majhne poplavne nevarnosti nahaja del trase ceste in del površin 
okoli objektov (pristopi do objektov, funkcionalne prometne površine ob objektih). Na vzhodnem 
delu se delom v razredu preostale, majhne in srednje poplavne nevarnosti nahajajo površine, ki jih 
OPPN določa za zelene površine, na katerih je dopustna nadaljnja raba kmetijskih zemljišč. V 
kasnejši fazi razvoja gospodarske cone se to območje namenja rekreaciji. 
 
Z OPPN se z načrtovanimi objekti ne bo posegalo v priobalni pas vodotoka. Izjema je ureditev 
dostopne ceste, ki bo grajena z obtežbo TGM. V OPPN se v priobalnem pasu predvideva ureditev 
zelenega pasu za vegetacijo. Dostop do vodotoka bo omogočen preko zelenega pasu.  
 
Predvideni posegi, z upoštevanjem varovalnih in varnostnih ukrepov ne bodo imeli bistvenega vpliva 
na tok poplavnih voda, na zmanjšanje poplavnih površin, na volumen odtoka ali na spremembo 
odtoka zaradi pokrovnosti tal. Predvideni posegi ne bodo imeli bistvenega vpliva na poplavno 
nevarnost, na vodni režim in na stanje voda. 
 
Neposredni, daljinski in skupni vpliv izvedbe plana na vode ocenjujemo kot nebistven vpliv 
zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C). 
 

Varovanje zdravja ljudi  

Kakovost zunanjega zraka 
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Emisije onesnaževal iz proizvodnih dejavnosti 

Znotraj območja gospodarske cone se v objektih ureditvene enote A trenutno odvija dejavnost 
skladiščenja blaga, kar povzroča zanemarljive emisije snovi v ozračje. Tudi izvedba OPPN emisij v 
tem delu ne bo povečala, saj se skladiščna dejavnost ohranja.    
 
V enoti urejanja B se v obstoječih objektih načrtuje umestitev postrojenja za kogeneracijo za 
pridobivanje toplote in energije in sušilnica peletov. Pri tem bodo nastajale emisije snovi v zrak skozi 
odvodnik iz kurilne naprave za kogeneracijo ter odvodnik iz sušilnice peletov. V napravi bo potekalo 
pridobivanje toplote in soproizvodnja elektrike v procesu sežiga lesne biomase. Toplota, proizvedena 
v kurilni napravi, se preko toplotnega izmenjevalca vodi v sušilnico lesnih sekancev. 
 
Po določilih splošne emisijske uredbe za načrtovani napravi – kogeneracija na lesno biomaso ter 
sušilnica lesnih sekancev, ni potrebno pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, mora pa zavezanec 
pred izvedbo prvih meritev zagotoviti izdelavo programa monitoringa. Na obeh izpustih je potrebno 
izvesti prve meritve in izvajati obratovalni monitoring emisije snovi v zrak, kot je določeno v splošni 
emisijski uredbi in na način, kot je predpisan s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem 
monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo 
izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/08).  
 
Emisije snovi v zrak bodo nastajale iz objektov kogeneracije in sušilnice peletov. Emisije bodo 
prehajale v ozračje preko odvodnikov iz kurilne naprave ter iz sušilnice peletov. Zaradi bližine 
stanovanjskih objektov je potrebno odvodnike, skozi katere se bodo odvajali dimni plini, 
dimenzionirati na dovoljšni višini, da ne bo prihajalo do neposredne izpostavljenosti emitiranim 
snovem pri najbližjih stanovanjskih objektih. Na podlagi tehničnih karakteristik kurilne naprave ter 
sušilnice peletov je bilo na podlagi strokovne študije ugotovljeno, da mora biti najmanjša višina 
odvodnika iz kurilne naprave pri mejni koncentraciji za NOx 250 mg/m3 (dejansko dosežene 
emisijske koncentracije kurilne naprave) 21,89 m. Najmanjša višina posameznega odvodnika iz 
sušilnice peletov je 12,82 m. 
 
Iz strokovne podlage izhaja, da bo izpust odvodnika kurilne naprave oddaljen okoli 50 m, izpusti 
odvodnikov iz sušilnice peletov pa prav toliko, vse od slemena strehe najbližje sosednje stavbe. To 
pomeni, da nobena stanovanjska stavba ni bližje odvodnikom, kot je njihova višina. Izračunanih višin 
odvodnikov iz tega razloga ni treba povečati. 
 
Najboljši način za uporabo lesne biomase so, namesto individualnih kurišč, sistemi za daljinsko 
ogrevanje. Optimalnejši izkoristek in manjši vpliv na okolje dosegajo na različnih ravneh: z ustreznim 
gorivom (sekanci), filtracijo dimnih plinov in strokovnim upravljanjem, ki se s prilagodljivo 
regulacijo moči odziva na spremenljive potrebe po odjemu. V teh sistemih ogrevanja se na strokoven 
način nadzira kakovost goriva in režim delovanja kotla, kar ključno vpliva na zmanjšanje izpustov. S 
tovrstnimi sistemi se lahko bistveno zmanjšajo emisije PM10 delcev v zrak iz individualnih kurišč, 
kar pripomore k manjšim emisijam v zrak.   
   
Neposredni, trajni, daljinski in skupni vpliv izvedbe plana na zrak ocenjujemo kot nebistven 
vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C).     
 
 
Obremenjenost okolja s hrupom 
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Stopnje varstva pred hrupom 
Ureditve plana ne predvidevajo spremembe namenske rabe. Obravnavano območje OPPN spada po 
stopnjah varstva pred hrupom (SVPH) v IV. območje, saj gre za površine namenjene proizvodni 
dejavnosti. Območje OPPN se na severni strani stika s površinami EUP GA-04 podrobnejše 
namenske rabe SSe (območje stanovanjske prostostoječe gradnje pretežno enodružinskih hiš), ki je 
po veljavnem OPN občine Litija, opredeljeno kot III. območje SVPH. V južnem delu območje OPPN 
meji na podrobnejšo namensko rabo osrednja območja centralnih dejavnosti (CU) z oznako EUP GA-
06. Med območjem OPPN ter CU se nahaja regionalna cesta Moravče-Tihaboj-Mirna. V 
jugovzhodnem delu OPPN meji na površine drugih območij centralnih dejavnosti (CD) z oznako EUP 
GA-08. Ta del površin CD ni pozidan z objekti, pač pa se ob meji OPPN nahaja športno igrišče. 
Znotraj območja OPPN se na tem delu ne načrtuje nobene dejavnosti. Kmetijska raba se ohranja, 
možna je umestitev le zelenih površin. Tudi površini z namensko rabo CU in CD sta po veljavnem 
OPN občine Litije opredeljeni kot območje III. SVPH.  
 
Na podlagi zgoraj navedenih dejstev lahko zaključimo, da v OPN opredeljeni in veljavni namenski 
rabi ne prihaja do konfliktne rabe, saj ne prihaja do stika med območji II. in IV. stopnje varstva pred 
hrupom. Na podlagi veljavne podrobnejše namenske rabe ter obstoječih virov hrupa, stanovanjsko 
območje EUP GA-04 ne more biti opredeljeno kot II., temveč III. območje SVPH.  
 
V kolikor upoštevamo ugotovitve Ocena obremenjenosti okolja s hrupom za objekt DO OVE in TPP 
Gabrovka (SiEKO d.o.o., št. EKO-18-432a, julij 2020) bi območje GA-04 glede na ovrednotene 
vrednosti hrupa na merilnem mestu MO1 (stanovanjski objekt na naslovu Moravška gora 67 v 
območju GA-04), ki je najbližje pomembnejšim predvidenim virom hrupa v ureditveni enoti B 
(kogeneracija, izdelava peletov), vsaj deloma lahko uvrstili v območje II. stopnje varstva pred 
hrupom. Slednje pomeni, da dejavnosti znotraj gospodarske cone ne bodo imele bistvenega vpliva na 
obremenjenost s hrupom v območju GA-04, ki je opredeljeno kot stanovanjske površine.  
 
S planom se načrtuje izvedba nekaterih ureditev, ki vodijo v izboljšane obremenjenosti okolja v ožji 
okolici. Načrtovane so ureditve notranjih prometnih površin tako, da bodo vse zunanje povozne 
površine asfaltirane, kar pripomore k zmanjšanju hrupne obremenitve okolja.   
 
Vpliv izvedbe plana ocenjujemo kot nebistven.  
 
Neposredni, daljinski in skupni vpliv izvedbe plana na obremenjenost okolja s hrupom 
ocenjujemo kot nebistven vpliv (B).   
 

Ravni hrupa na mestih ocenjevanja hrupa pri najbližjih stanovanjskih objektih 

Ocena ravni hrupa je bila podana v dokumentu Ocena obremenjenosti okolja s hrupom (SiEKO d.o.o., 
št. EKO-18-432a, julij 2020). Ocena obremenjenosti s hrupom je narejena za objekte znotraj 
ureditvene enote B, saj se v ureditveni enoti A gradnje ne načrtuje. V času gradnje pa bo v ureditveni 
enoti A potekala zgolj skladiščna in trgovska dejavnost, kar pa ne predstavlja pomembnega vira 
hrupa.   
 
Ocenjevanje hrupa je bilo opravljeno za najbližje stanovanjske objekte v okolici območja OPPN in 
sicer za območje ureditvene enote B. Ocenjevanje se je izvajalo za delovanje objekta v maksimalnem 
možnem režimu za celoten čas dneva in večera in noči. Upoštevala se je stalna prisotnost vseh virov. 
Tudi sam transport na dovozu je samo delež dejanskega transporta. Za gradnjo se je vrednotil samo 
dnevni čas. Vir hrupa predstavljajo objekti v ureditveni enoti B, kjer investitor načrtuje rekonstrukcijo 
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objektov nekdanje tovarne Presad v objekt za soproizvodnjo toplote in elektrike ter proizvodnjo 
peletov. saj se V ureditveni enoti A gradbenih del ne načrtuje. V času gradnje oz. rušitev bo na 
gradbišču prisotnih do 6 strojev (kamion, nakladač, bager).  
 
Območje obremenitve v času gradnje se je vrednotilo s kazalcem hrupa Ldan in Ldvn, saj viri hrupa 
delujejo samo v dnevnem času. Območje je določeno za polno delovanje strojev. Mejne vrednosti so 
določene za gradbišče. Rezultati ocenjevanja hrupa so podani v obliki vrednosti ustreznih kazalcev 
hrupa glede na način ocenjevanja, z upoštevanjem vseh popravkov glede obratovanja vira.  
 
V času obratovanja bodo vir hrupa predstavljali sistemi za pridobivanje toplote in elektrike v 
objektih znotraj enote urejanja B. Hrup znotraj objektov bodo povzročali tudi sistemi za proizvodno 
peletov.  Za potrebe proizvodnje bodo prisotni tudi zunanji viri hrupa (filtri proizvodnje in filtri na 
silosih). V dnevnem času se pripelje do 10 kamionov. Hrup v prostorih je v območju sten in streh v 
turbinskem delu in v proizvodnji pelet.   
 
Objekt se nahaja v naseljenem območju, kjer niso presežene mejne vrednosti za hrup. Prav tako je vir 
hrupa dovolj tih, da hrup območja, ki je posledica predvsem novega postrojenja, ni presežen. 
 
Ocenjevanje hrupa je izvedeno za dnevno, večerno in nočno obdobje, saj je predvideno delovanje 
vira hrupa 24h na dan. Dovoz in odvoz poteka v omejenih količinah, tako da na hrup ne vpliva. Zaradi 
naselja so bili kazalci in vplivno območje vrednoteni na III in II. območje varstva pred hrupom. 
Območje ocenjevanja je zajema celotno parcelo z okolico in bližnje varovane prostore. 
 
Območje obremenitve se je vrednotilo s kazalcem hrupa Ldan, Lvečer, Lnoč, Ldvn. Viri delujejo 24h na 
dan. Območje je določeno za polno delovanje strojev. Izračun je določen za lokacijo vira na območju 
izbrane lokacije, ki je v območju v IV. stopnjo varstva pred hrupom in v širši okolici z objekti v 
območju III. in II. območja varstva pred hrupom. 
 
Na osnovi izračunov je ocenjeno, da mejne vrednosti kazalcev hrupa za vir hrupa, ki veljajo za III. in 
II. območje, ne bodo presežene pri najbližjih varovanih prostorih. Z vidika obremenitev okolja s 
hrupom obratovanje objekta ne bo bistveno spremenilo obstoječega stanja. Mejne vrednosti zunaj 
parcele niso presežene za III. in II. stopnjo varstva pred hrupom, vplivno območje ne doseže bližnjih 
stanovanjskih objektov. 
 
Neposredni, daljinski in skupni vpliv izvedbe plana na obremenjenost okolja s hrupom 
ocenjujemo kot nebistven vpliv (B).   
 


