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Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-
1B, 108/09, 80/2010-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 

14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 
31/17) ţupan Občine Litija objavlja 

 
 

JAVNO NAZNILO 

o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka  Odloka spremembah in dopolnitvah Odloka 

o Občinskem prostorskem načrtu Občine Litija 

 

 

I. 

 
Občina Litija z javnim naznanilom obvešča zainteresirano javnost o javni razgrnitvi 

dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem 
načrtu Občine Litija (v nadaljevanju SD OPN Litija), ki ga je izdelala druţba Locus, d.o.o.., 

Domţale. 
 

II. 
 

Predmetni postopek SD OPN Litija obsega preoblikovanje načinov urejanja posameznih enot 
urejanja prostora s podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN) na način, da se odpravi obveznost 

priprave OPPN-jev ter določijo posebni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP), obravnavo pobud 
obrtnikov in gospodarstvenikov in določitev PPIP v obstoječih EUP, spremembe in dopolnitve 

veljavnih določb glede velikosti, lege in oblikovanja objektov ter odprave vsebinskih  neskladij 
med posameznimi deli tekstualnega in grafičnega dela OPN Litija.  

Občina Litja v tem postopku SD OPN Litija ne zbira pobud za spremembo namenske rabe 
zemljišča v OPN Litija. 

 

III.  
 

Gradivo za SD OPN Litija bo javno dostopno na spletni strani Občine Litija www.litija.si ter 
javno razgrnjeno v prostorih Občine Litija, avla hodnik II. nadstropje, Jerebova ulica 14, 

Litija. Javna razgrnitev bo potekala v času od 4.1.2018 do 5.2.2018. V času javne razgrnitve bo 
organizirana javna obravnava v sredo 24.1.2018 ob 17.00 uri v veliki sejni sobi Občine Litija. 

 

IV. 

 
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na javno razgrnjen 

dopolnjeni osnutek. Pripombe in predlogi se lahko do vključno 5.2.2018 podajo pisno na mestu 
javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Občina 

Litija,  Jerebova ulica 14, Litija ali na elektronski naslov: občina.litija@litija.si. 
Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi. 

Pripombe in predloge se lahko poda tudi ustno na javni obravnavi. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2413
http://www.litija.si/
mailto:občina.litija@litija.si


 

V. 
 

Občina Litija bo proučila podane pripombe in predloge podane v okviru javne razgrnite in javne 
obravnave in do njih zavzela stališča, ter  z njimi seznanila javnost preko spletnih strani občine.  

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih 
podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih, ki bodo objavljeni na spletu. Osebe, 

ki ne ţelijo, da se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo 
to posebej navesti. 

Javno naznanilo se objavi na spletni strani Občine Litija www.litija.si in v lokalnem glasilu 
Občan. 

 
Številka: 350-2/2015  

Litija: 20.12.2017       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Ţupan Občine Litija: 
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