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ZAPISNIK 
 

 
3. seje Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, ki je bila dne 13.11.2019 ob 17. uri v sejni 

sobi Občine Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica. 

 

 

PRISOTNI ČLANI ODBORA:   

Primož Rihtar, Aleš Ogrič, Janez Pristavec, Janez Marinčič, Jure Bačar, Jaka Napotnik 

 

ODSOTNI ČLANI ODBORA: 

Milan Hosta 

 

OSTALI PRISOTNI: 

mag. Ivanka Stražišar (direktorica OU), Peter Lovšin (urbanist), Branka Zalar Štritof, Kristina Žust 

 

 

Predsednik je prisotne pozdravil in predlagal, da se zaradi kasnejših obveznosti urbanista g. Lovšina 

spremeni dnevni red ter se najprej obravnava 3. točko Informacija: Postopek sprememb in dopolnitev 

OPN in OPPN.  Predsednik je v potrditev predlagal naslednji dnevni red: 

 

DNEVNI  RED: 

1. Informacija: Postopek sprememb in dopolnitev OPN in OPPN 

2. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje 

3. Predlog proračuna Občine Brezovica za leti 2020 in 2021 

4. Razno.  

 

 

AD 1.   Informacija: Postopek sprememb in dopolnitev OPN in OPPN 

 

Urbanist g. Lovšin je članom odbora predstavil potek postopka sprememb in dopolnitev OPN in OPPN. 

 

Občina nadaljuje s postopkom priprave sprememb in dopolnitev besedilnega dela OPN (sdOPN1) z 

pripravo dopolnjenega osnutka na podlagi prejetih mnenj. Tekom priprave osnutka se bo Občina 

ponovno sestala z lokalno skupino projektantov za pregled vsebine (predvidoma v decembru), da se 

podajo predlogi, ki izhajajo iz prakse postopkov na upravni enoti. 

 

Občina je v fazi priprave osnutka sprememb in dopolnitev OPN – grafični del. Naredil se bo ponoven 

pregled in vključitev vseh pobud za pripravo celovitega seznama, ki se ga bo ovrednotilo in dalo v 

sprejem na Občinskem svetu. 

 

Občina je v fazi priprave izhodišč za izdelavo OPPN TPC BR-27 – vzhodni del. Opravljene so bile 

arheološke raziskave ter poslan dopis za pridobitev mnenja o CPVO, čemur bo sledila javna razgrnitev. 

 

Občina je v fazi priprave izhodišč za izdelavo BO_18 – obvoznica. Projekt bo potekal v sodelovanju z 

DARS, DRSI in Slovenskimi železnicami. 

 

Občina je v fazi priprave izhodišč za izdelavo sprememb in dopolnitev OPN – obvoznica Vnanje Gorice 

– jug (sdOPN3). Nadalje bodo izdelane variantne rešitve, ob sodelovanju z prometnimi strokovnjaki in 

civilno iniciativo. Obvoznico je potrebno umestiti tako v strateški kot grafični del OPN.  

 

 

AD 2.   Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje 
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G. Napotnik je predlagal, se spremeni zadnji stavek 4. odstavka točke AD6 sledeče: »Naknadno so se 

projektu pridružili tudi DARS in Občina, izvedba postajališča v Vnanjih Goricah pa se je terminsko 

prestavila.« 

Člani odbora so predlagali, da kljub dogovorjenemu na 2. redni seji, članom Odbora še ni potrebno 

pošiljati sprememb in dopolnitev besedilnega dela OPN, ker se bodo vsebin še spreminjale (Odboru se 

pošlje končna verzija osnutka). 

 

Zapisnik 2. redne seje z dopolnitvami je bil soglasno sprejet s 6 ZA..  

 

 

AD 3.   Predlog proračuna Občine Brezovica za leti 2020 in 2021 

 

Članom odbora je bil poslan predlog Proračuna Občine Brezovica za leti 2020 in 2021 za postavke 11 

(kmetijstvo, gozdarstvo), 14 (promocija občine) in 16 (prostorsko planiranje). 

Ga. Zalar Štritof in ga. Žust sta članom Odbora pojasnili spremembe v proračunu napram prejšnjemu 

letu. Ga. Zalar je pojasnila, da na postavki 11 prihaja do zvišanja zaradi Celostne ureditve potoka Radna 

(projekt), za postopek komasacije. V letih 2020 in 2021 se bo predvidoma izvedel JR Kmetijstvo v 

podobnem obsegu kot prejšnja leta, pri urejanju zemljišč se bo čistilo barjanske jarke, urejanje 

propustov…itd. Postavka se bo na poljskih poteh in pri oskrbi zapuščenih živali malenkostno  zvišala. 

Pri tekočem vzdrževanju pa skrbimo predvsem za vzdrževanje GC. 

Ga. Žust je pojasnila, da na postavki 14 do zvišanja prihaja zaradi predvidene realizacije projektov in 

umeščanja infrastrukture (2020: park ob vili Kobi, info točka Sv. Lovrenc, sanacija pomola na jezeru 

pri Podpeči; 2021: park ob vili Kobi, učna pot Ponikve, učna pot Goriški mah, info točka Podpeški 

kamnolom). Nov NRP na postavki 14 je »Čiščenje jezera na Rakitni«. Ga. Žust je pojasnila, da na 

postavki 16 do zvišanja prihaja zaradi predvidenih postopkov sprememb in dopolnitev OPN ter 

postopkov OPPN (izdelava aktov, strokovnih podlag, CPVO – okoljsko poročilo). 

 

Člani Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo so po razpravi in glasovanju sprejeli 

naslednji 

 

Sklep:  

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

proračuna Občine Brezovica za leto 2020 in Predlog proračuna Občine Brezovica za leto 2021 ter ju v 

obravnavo in sprejem predlagajo Občinskemu svetu. 

 

Sklep je bil z glasovanjem 6 ZA sprejet. 

 

 

AD 4.   Razno 

 

Ga. Žust je člane odbora seznanila, da bo v mesecu novembru zaključen projekt »Ureditev turistično-

informativnih točk v občini«, ki je sofinanciran z strani EU (sredstva LAS Barje z zaledjem). Sočasno 

so bili člani Odbora seznanjeni, da bo v mesecu novembru zaključena ureditev naravne vrednote Ledene 

jame, ki jo je Občina izvedla v sodelovanju z ZRSVN in PD Podpeč-Preserje. 

G. Napotnik je vprašal glede lokacije sežigalnice, o kateri je Odbor govoril na 2. redni seji. Ga. Stražišar 

je pojasnila, da je šlo le za preveritev morebitne težnje občine po postavitvi sežigalnice, to tematiko pa 

so župani obravnavali na seji RRA LUR. 

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 18.15 uri. 

 

 

Zapisala:          Predsednik odbora:  

Kristina Žust                               Primož Rihtar    

Brezovica,  15.11.2019 
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PREDLOG SKLEPA: 

 
Zapisnik 3. redne seje je bil soglasno sprejet s 7 ZA. 
 


