
 

Krajevna skupnost Gabrovka 
Gabrovka 23 
1274 Gabrovka 
 

Občina Litija 
Jerebova 14 
1270 Litija 
 
     in  
 
URBI d.o.o., Oblikovanje prostora 
 Trnovski pristan 2,  
1000 Ljubljana 
 
 
Gabrovka, 22. 5. 2021 
 
 
ZADEVA: OPPN GA-05 IG – mnenje KS Gabrovka k predlogu Odloka o OPPN za gospodarsko 

obrtno cono EUP GA-05 IG Gabrovka, usklajevanje, maj 2021 

 
 
Spoštovani, 
 

pošiljamo mnenje Sveta KS Gabrovka na dopolnjeno vlogo za drugo mnenje št.: 21-141-1940  

z dne 21.05.2021 k predlogu Odloka o OPPN za gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 IG 
Gabrovka, usklajevanje, maj 2021. 
 
Na 19. seji Sveta KS Gabrovka, ki je potekala 22. 5. 2021, ob 19.00 uri v prostorih KS 
Gabrovka, je bila zagotovljena prisotnost večine članov Sveta KS Gabrovka. 
 
 
Po pregledu vloge ter dopolnjenega predloga OPPN za gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 
IG Gabrovka, ki ju je KS Gabrovka na e- naslov svet.ks@gabrovka.si prejela  21. 5. 2021, je bil 
predlagan 
 
SKLEP: KS Gabrovka izdaja pozitivno mnenje k predlogu Odloka o OPPN za gospodarsko 
obrtno cono EUP GA-05 IG Gabrovka, usklajevanje, maj 2021. Menimo, da je primeren za 
obravnavo na občinskem svetu. 
Sklep je bil 22. maja 2021 soglasno  sprejet na 19. seji Sveta KS Gabrovka. 

 

mailto:svet.ks@gabrovka.si


Obrazložitev: 
20. 5. 2021 je KS Gabrovka kot NUP s predlagateljem OPPN-ja uskladila dopolnitev tretjega 

odstavka, 8. člena, s čimer se je besedilo v  deveti alineji  dopolnilo sledeče: 

23020 elektrarne in drugi energetski objekti - le gradnja elektrarn na obnovljive vire 

energije (sonce, lesna biomasa - lesni sekanci) električne moči do 1 MW in toplotne 

moči kotla do 5 MW. Uporabljajo se lahko samo sekanci po standardu EN ISO 17225-

4: 2021, s tem da kemično obdelanih lesnih ostankov, sestavin vlaken in lesa, mešanic 

in zmesi, ki so kemično obdelane (po klasifikaciji glede na poreklo in izvor 1.2.2 in 

1.2.3), ni dovoljeno uporabljati kot kurivo/gorivo za potrebe/namene kogeneracije oz. 

pridobivanje električne in/ali toplotne energije.  

 

KS Gabrovka je bila s svojimi predlogi uspešna, saj je investitor v besedilo OPPN-ja vključil vse 

bistvene predloge/pripombe, ki jih je predlagala KS Gabrovka in se po vsebini navezujejo na 

območje, ki se ureja z OPPN-jem, razen dostopa do zelenih površin s severne strani, kar pa je 

predlagatelj tudi ustrezno argumentiral. Predlogi, ki se niso upoštevali, izhajajo iz razloga, da 

vsebina predloga KS  presega območje, ki se ureja z OPPN-jem (npr. ureditev pešpoti, 

razsvetljave izven območja). 

 

 

S spoštovanjem  
     
 


