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Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38. a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 
113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 –
ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-
1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17- GZ, 21/18 –
ZNOrg in 84/18 - ZIURKOE), 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17), prvega odstavka 101. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, 
61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) in 145. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni 
list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), v upravni zadevi določitve 
plana, za katerega je treba izvesti postopek celovite presoje njegovih vplivov na okolje, za Odlok o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 IG Gabrovka,
pripravljavcu plana Občini Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, naslednjo

O  D  L  O  Č  B  O

1. V postopku priprave in sprejemanja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 IG Gabrovka, je treba izvesti postopek celovite presoje 
vplivov na okolje.

2. V postopku priprave in sprejemanja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 IG Gabrovka, ni treba izvesti postopka sprejemljivosti 
vplivov izvedbe plana na varovana območja. 

3. V tem postopku ni bilo stroškov.

O b r a z l o ž i t e v

Pripravljavka plana, Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, je Ministrstvu za okolje in prostor, 
Direktoratu za okolje, Sektorju za SPVO (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), je dne 4. 5. 2020 
posredovala popolno vlogo št. 20-82-1940 za izdajo odločbe o tem, ali je v postopku priprave in 
sprejemanja Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko obrtno cono EUP 
GA-05 IG Gabrovka (v nadaljnjem besedilu: OPPN Gabrovka), potrebno izvesti postopek celovite 
presoje vplivov na okolje, vključno s presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.    

Vlogi je bilo priloženo:
- Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko obrtno cono 

EUP GA-05 IG Gabrovka (izdelal: Urbi d.o.o., št. projekta: URBI 1940, marec 2020),
- Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gospodarsko obrtno cono 

EUP GA-05 IG Gabrovka (št. 350-1/2019-45 z dne 9. 3. 2020) je javno objavljen na uradni spletni 
strani Občine Litija: www.litija.si),

- Osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gospodarsko obrtno cono EUP GA-
05 IG Gabrovka (izdelal: Urbi d.o.o., št. projekta: URBI 1940, marec 2020),

- Pooblastilo št. 350-1/2019-46 z dne 9. 3. 2020 za zastopanje Litija, Jerebova lica 14, 1270 Litija,
podjetju Urbi d.o.o., Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana,



- mnenje Ministrstva za zdravje št. 350-95/2019-4 z dne 16. 1. 2020, ki je posredovalo mnenje 
Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano št. 212b-09/1649-19 / NP -2298682 z dne 15. 
1. 2020,

- mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode št. 35020-41/2020-2 z dne 28. 4. 2020,
- mnenje Ministrstva za kulturo, št. 35012-188/2019/8 z dne 5. 5 2020,
- mnenje Zavoda za varstvo narave, št. 3-III-1404/4-O-20/AG z dne 23. 4. 2020,
- mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 3504-26/2020/2 z dne 20. 4. 2020,
- mnenje Ministrstva za zdravje št. 350-92/2020-5 z dne 8. 6. 2020, ki je posredovalo mnenje 

Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano št. 212b-09/1649-20 / NP -2298652-11 z dne 5. 
6. 2020.

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-
odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 
61/17- GZ in 21/18 - ZNOrg, v nadaljnjem besedilu: ZVO-1) je treba v postopku priprave plana, 
programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko 
pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov na okolje, s katero se ugotovi in oceni vplive 
na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in 
kulturne dediščine v plan in pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. 
ZVO-1 v drugem odstavku 40. člena določa, da se za plan izvede celovita presoja vplivov na okolje, če 
se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje 
skladno z določbami 51. člena ZVO-1, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o 
ohranjanju narave in sicer se na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 
96/04, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14, v nadaljnjem besedilu: ZON) celovita presoja vplivov na 
okolje izvede za plane, ki bi lahko pomembno vplivali na zavarovano območje, posebno varstveno 
območje ali potencialno posebno ohranitveno območje sami po sebi ali v povezavi z drugimi plani. Na 
podlagi tretjega odstavka 40. člena ZVO-1 se celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za drug plan, 
če ministrstvo oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje. 

V skladu z določili 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
61/17), ministrstvo pristojno za varstvo okolja, v roku 21 dni po prejemu popolne vloge pisno sporoči 
občini, ali je za občinski podrobni prostorski načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. 

Ministrstvo je po pregledu vloge ugotovilo:

Iz gradiva izhaja, da ima območje EUP GA-05 v Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (OPN, 
Uradni list RS, št. 58/2010, 63/2018) določeno namensko rabo IG- gospodarske cone ter predpisan 
način urejanja z občinskim podobnim prostorskim načrtom. Pobudniki za pripravo OPPN so 
zainteresirani za izvajanje dejavnosti, ki so dopustne z OPN Občine Litija za namensko rabo prostora 
IG-gospodarske cone, ki je določena za obravnavano območje EUP GA-05. Na tem območju so 
pobudniki zainteresirani za vzdrževanje, rekonstrukcije, nadomestitve, odstranitve obstoječih objektov in 
novogradnje objektov za gospodarske dejavnosti ter za infrastrukturno opremljanje. 

Območje je sedaj degradirano, opuščena proizvodnja Presada, zato so razlogi za sprejem OPPN: - novi 
lastniki nepremičnin v EUP GA -05 imajo interes za razvoj gospodarskih dejavnost dostopnost in 
opremljenost območja za več lastnikov oz. uporabnikov v območju, - potreba za vzdrževanje, 
rekonstrukcijo, nadomestitve, odstranitve obstoječih objektov in za novogradnje objektov.

Območje OPPN Garbovka 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, 
1857/2, 1864/3, vse k.o. Vodice. Območje urejanja OPPN Gabrovka meri 2,3 ha. V območju je sedem 
objektov, dva večja in pet manjših, skladišče, industrijski objekt in trije manjši objekti, ki imajo značaj 
pomožnih objektov, vratarnica, nadstrešnica in transformatorska postaja.  

Z OPPN se določajo naslednje dopustne dejavnosti:
- osnovne dejavnosti: trgovinske, storitvene, poslovne, obrtne, proizvodne dejavnosti, promet in 

skladiščenje, 
- dovoz in skladiščenje, sortiranje, predelava, sežig nevarnih in nenevarnih odpadkov ni dopustno,
- spremljajoče dejavnosti: gostinstvo in turizem, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne 

dejavnosti.



Z OPPN je načrtovana celovita ureditev območja za gospodarske dejavnosti z obstoječimi in 
načrtovanimi objekti, funkcionalnimi zemljišči in infrastrukturnimi ureditvami. Načrtovana je večinoma 
rekonstrukcija ali nadomestitev obstoječih objektov, novogradnje objektov predstavljajo manjši obseg 
gradenj. Obstoječi objekti se bodo obnovili ali rekonstruirali predvsem v smislu konstrukcijske izboljšave 
in energetske sanacije. Načrtuje se tui odstranitev dveh pomožnih objektov (vratarnica i lopa) in tehtnice 
za tovorna vozila. Vzhodno od objekta je načrtovana novogradnja nadstrešnice za potrebe strojne 
mehanizacije in kratkotrajnega skladiščenja materiala. V vzhodnem delu območja gospodarske cone se 
načrtuje ureditev zelenih površin z rekreacijskimi ureditvami. Načrtovan je tudi nov priključek na državno 
cesto.  
  

Ministrstvo po preučitvi vseh mnenj in dejstev ugotavlja:

1. Za navedeni plan ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje na podlagi 51. člena ZVO-1 in Uredbe 
o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in 57/15, 
v nadaljevanju: Uredba in Priloga I), saj načrtovanje gospodarske cone v velikosti 2,6 ha ne predstavlja 
posega, za katerega je po Uredbi izvedba presoje vplivov na okolje obvezna (Uredba, Priloga I, G.I.2 -
Posegi, ki so namenjeni trgovski, športni, rekreativni, zabaviščni, kulturni, izobraževalni, zdravstveni 
dejavnosti (urbanistični projekti), če presegajo 10 ha).

2. Na podlagi 101. člena ZON se celovita presoja vplivov na okolje izvede za plane, kadar bi plan lahko 
pomembno vplivali na zavarovano območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno 
ohranitveno območje (varovana območja) sam po sebi ali v povezavi z drugimi plani in je zanj potrebno 
izvesti presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja. Ministrstvo je pridobilo mnenje Zavoda RS 
za varstvo narave (št. 3-III-1404/4-O-20/AG z dne 23. 4. 2020) iz katerega izhaja, da presoje 
sprejemljivosti vplivov izvedbe plana za OPPN za gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 IG Gabrovka 
na varovana območja ni potrebno izvesti, saj se predvidene ureditve nahajajo izven zavarovanih 
območij in območij Natura 2000.

3. Na podlagi 3. odstavka 40. člena ZVO-1 in Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti 
pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih 
sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS št. 9/09), je ministrstvo 
preverilo značilnosti plana, značilnosti vplivov in območij ter pomen in ranljivost območij, ki bodo 
verjetno prizadeta in ugotovilo naslednje: 
- iz mnenj 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 zaradi kakovosti zunanjega zraka, obremenitvijo okolja s hrupom in 
svetlobnega onesnaženja. 
- iz mnenja Ministrstva za kulturo (št. 35012-188/2019/8 z dne 5. 5 2020) izhaja, da na območju 
urejanja ter v območju vplivov novih posegov ni enot kulturne dediščine, vpisanih v register nepremične
kulturne dediščine. Menijo, da ni verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino,
- območje ni del območja kulturne dediščine ali krajine s priznanim varstvenim statusom na nacionalni 
ravni, na ravni Evropske skupnosti ali na mednarodni ravni,
- iz mnenja oz. konkretnih smernic s področja upravljanja z vodami Direkcije Republike Slovenije za 
vode (št. 35020-41/2020-2 z dne 28. 4. 2020) izhaja, da ob upoštevanju pogojev in smernic izvedba 
OPPN Gabrovka verjetno ne bo pomembneje vplivala na okolje z vidika upravljanja z voda, 
- iz mnenja Zavoda RS za varstvo narave (3-III-1404/4-O-20/AG z dne 23. 4. 2020) izhaja tudi, da 
izvedba OPPN za gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 IG Gabrovka ne sega na območja naravnih 
vrednot ali drugih območij pomembnih za biotsko raznovrstnost, zato presoje sprejemljivosti vplivov 
izvedbe plana na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost ni potrebno izvesti,
- iz mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (št. 3401-48/2006/31 z dne 18. 5. 2020) 
izhaja, da izvedba OPPN Gabrovka ne bo imela pomembnejših vplivov na okolje, saj načrtovane 
prostorske ureditve ne posegajo na območje gozdov in gozdnega prostora, 
- glede značilnosti vplivov in območij, ki bodo verjetno prizadeta zaradi vplivov plana, ne gre za 
kumulativne in čezmejne vplive.



V skladu z določbami 9. in 46. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-
ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), ki določata, da se stranka v postopku izjavi 
o dejstvih in okoliščinah pomembnih za odločitev, je ministrstvo z dopisom št. 35409-360/2019/8 z dne 
8. 5. 2020 Občino Litija preko pooblaščenca seznanilo z dejstvi in okoliščinami in ji podalo 15 dnevni 
rok, da se izreče o ugotovljenih okoliščinah in dejstvih, ki so razlog za uvedbo postopka celovite presoje 
vplivov na okolje za zgoraj navedeni plan. Pooblaščenec je po elektronki pošti dne 22. 6. 2020 
odgovoril, da nima nasprotnih argumentov in prosi za izdajo odločbe.  

Na podlagi ugotovljenih dejstev in dokazov je pristojno ministrstvo ugotovilo, da je v skladu z določili 2. 
in 3. odstavka 40. člena ZVO-1, v postopku priprave in sprejemanja Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za gospodarsko obrtno cono EUP GA-05 IG Gabrovka, treba izvesti 
postopek celovite presoje vplivov na okolje brez presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana 
na varovana območja.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor in sicer z 
vložitvijo tožbe, ki se vloži v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, 
Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti.

Postopek vodila:
Barbara Žagar, univ. dipl. prav.
Višja svetovalka I                                                                                                  

Mag. Vesna Kolar –Planinšič
Vodja Sektorja za strateško presojo
           vplivov na okolje 

   mag. Katja Buda, 
                                                                                                                v.d. Generalne direktorice 
                                                                                                                     Direktorata za okolje.

Vročiti elektronsko:
- obcina@litija.si,
- info@urbi.si. 

V vednost:
- zrsvn.oelj@zrsvn.si, Zavod za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, 1000 Ljubljana,
- gp.mz@gov.si, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
- gp.drsv@gov.si, Direkcija RS za vode, Vojkova 52, 1000 Ljubljana,
- gp.mk@gov.si, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
- gp.mkgp@gov.si, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 
22, 1000 Ljubljana
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