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Spoštovani, 

 

predsednik Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo sklicuje 1. korespondenčno 

sejo Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo z naslednjim dnevnim redom: 

 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje 

 

Odboru za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo je posredovan zapisnik 4. redne seje. 

 

Za glasovanje se predlaga naslednji sklep: 

 

Zapisnik 4. redne seje je bil soglasno sprejet s 7 ZA.  

 

 

 

2. Rebalans proračuna Občine Brezovica za leto 2020 in sprememba proračuna 

Občine Brezovica za leto 2021 

 

Odboru za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo je posredovan Rebalans proračuna 

Občine Brezovica za leto 2020 in sprememba proračuna Občine Brezovica za leto 2021 za 

postavke 11, 14 in 16. Sredstva na postavkah se pretežno zmanjšujejo zaradi drugih prioritetnih 

investicij občine. Več podatkov v samih obrazložitvah, ki so del gradiva (kjer sprememb ni 

bilo, obrazložitev ni). 

 

Za glasovanje se predlaga naslednji sklep: 

 

Člani Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo so seznanjeni in potrjujejo 

predlog Rebalansa proračuna Občine Brezovica za leto 2020 in Spremembo proračuna 

Občine Brezovica za leto 2021 ter ju v obravnavo in sprejem predlagajo Občinskemu 

svetu.  

 

 

3. Poročilo o izvedenem Javnem razpisu za sofinanciranje programov na področju 

turizma v Občini Brezovica v letu 2020 

 

Odboru za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo je posredovano Poročilo o izvedenem 

Javnem razpisu za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Brezovica v letu 

2020. 

 

http://www.vodice.si/
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Za glasovanje se predlaga naslednji sklep: 

 

Člani Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo so seznanjeni in potrjujejo 

Poročilo o izvedenem Javnem razpisu za sofinanciranje programov na področju turizma 

v Občini Brezovica v letu 2020.  

 

 

 

4. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP NG_7 

 

Odboru za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo je posredovan Sklep o potrditvi elaborata 

lokacijske preveritve za EUP NG_7. Elaborat je dostopen na spletni strani Občine Brezovica 

https://www.mojaobcina.si/brezovica/razpisi/lokacijske-preveritve.html (datoteka 

lokacijskapreveritevst.1.rar).  

 

Za glasovanje se predlaga naslednji sklep: 

 

Člani Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo so seznanjeni in potrjujejo 

Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP NG_7 ter ga v obravnavo in 

sprejem predlagajo Občinskemu svetu.  

 

 

 

5. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP KK_7 

 

Odboru za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo je posredovan Sklep o potrditvi elaborata 

lokacijske preveritve za EUP KK_7. Elaborat je dostopen na spletni strani Občine Brezovica 

https://www.mojaobcina.si/brezovica/razpisi/lokacijske-preveritve.html (datoteka 

lokacijskapreveritevst.2.rar).  

 

Za glasovanje se predlaga naslednji sklep: 

 

Člani Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo so seznanjeni in potrjujejo 

Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP KK_7 ter ga v obravnavo in 

sprejem predlagajo Občinskemu svetu. 

 

 

 

6. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP JE_9 

 

Odboru za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo je posredovan Sklep o potrditvi elaborata 

lokacijske preveritve za EUP JE_9. Elaborat je dostopen na spletni strani Občine Brezovica  

https://www.mojaobcina.si/brezovica/razpisi/lokacijske-preveritve.html (datoteka 

lokacijskapreveritevst.3.rar).  

Za glasovanje se predlaga naslednji sklep: 

 

Člani Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo so seznanjeni in potrjujejo 

Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP JE_9 ter ga v obravnavo in 

sprejem predlagajo Občinskemu svetu. 

https://www.mojaobcina.si/brezovica/razpisi/lokacijske-preveritve.html
https://www.mojaobcina.si/brezovica/razpisi/lokacijske-preveritve.html
https://www.mojaobcina.si/brezovica/razpisi/lokacijske-preveritve.html


 

Naprošamo vas, da do torka 13.10.2020 do 12. ure preko elektronske pošte 

(urbanizem@brezovica.si) ali telefona (01/3601789, 051630360) sporočite vaše mnenje 

ZA, PROTI ali VZDRŽAN. 

 

        

Predsednik Odbora: 

Primož Rihtar  
 

 

 

Vabljeni: 

Člani odbora:  

• Rihtar Primož     

• Ogrič Aleš 

• Hosta Milan 

• Pristavec Janez   

• Marinčič Janez    

• Bačar Jure  

• Napotnik Jaka 

• Lovšin Peter, občinski urbanist 
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