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AD1. ZAPISNIK 
 

 
4. seje Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, ki je bila dne 15.06.2020 ob 16. uri v sejni 

sobi Občine Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica. 

 

 

PRISOTNI ČLANI ODBORA:   

Primož Rihtar, Aleš Ogrič, Janez Marinčič, Jaka Napotnik, Milan Hosta 

 

ODSOTNI ČLANI ODBORA: 

Janez Pristavec, Jure Bačar 

 

OSTALI PRISOTNI: 

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

 

 

Predsednik je prisotne pozdravil in v potrditev predlagal naslednji dnevni red: 

 

DNEVNI  RED: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje 

2. ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja BR-27 – vzhodni del 

3. Razno  

 

 

AD 1.   Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje 

 

Zapisnik 3. redne je bil soglasno sprejet s 5 ZA. 

 

 

AD 2.   ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja BR-27 – 

vzhodni del 

 

Urbanist g. Lovšin je članom odbora predstavil predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za območje urejanja BR-27 – vzhodni del in članom odbora predstavil nov grafični prikaz OPPN, 

v katerem je objekt trgovina bolj umaknjen od trase avtoceste. Z strani DARS-a še ni bilo pridobljeno 

pozitivno mnenje, a potekajo usklajevanja, saj naj bi se avtocesta v prihodnosti širila. V sklopu priprave 

OPPN so potekale predhodne arheološke raziskave, med katerimi so  arheologi našli rimsko opekarno. 

V sklopu urejanja prometne infrastrukture se bo na križišču Tržaške in Remškarjeve uredilo 

semaforizirano križišče, ob Tržaški cesti pa bo avtobusna postaja. Sam trgovski objekt bo pritličen ter 

poleg trgovine vključeval še dvba lokala in en gostinski lokal.  

Urbanist g. Lovšin je člane Odbora obvestil, da se bo v 5. členu Odloka dodala še parc.št. 332/2-del ter 

v 11. členu oporni zid. 

G. Hosta je zanimalo, ali bo urejeno tudi kakšno igrišče. G. Lovšin je pojasnil, da so se igrišča morala 

črtati iz prvotnega plana, morda pa bo kakšno igralo pri trgovini.  

G. Napotnik je podal predlog, da se v pogojih definira, da se morajo zagotoviti tudi ustrezne zelene 

površine. Predlog je podprl tudi g. Hosta in predlagal, da se uredijo tudi športno-rekreativne površine. 

G. Napotnik je podal mnenje, da je predvidenih razmeroma veliko parkirnih mest. 

 

Tekom razprave je bilo dogovorjeno, da se Odlok dopolni z dikcijo, da je potrebno na območju OPPN 

zasaditi dvajset dreves. 

 

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

naslednji 
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Sklep:  

Člani Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo so seznanjeni s predlogom Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja BR-27 – vzhodni del ter predlagajo 

dopolnitev 13. člena z dikcijo, da je potrebno zasaditi 10 dreves med državno cesto in trgovsko stavbo 

ter 10 dreves na že obstoječem območju parkirišča. 

Člani Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo potrjujejo predlog Odloka o občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja BR-27 – vzhodni del ter ga v obravnavo in sprejem 

posredujejo Občinskemu svetu. 

 

Sklep je bil z glasovanjem 5 ZA sprejet. 

 

 

AD 3.   Razno 

 

Dogovorjeno je bilo, da se članom Odbora pošlje osnutek sprememb in dopolnitev OPN (besedilni del). 

G. Ogrič je opozoril, da bi bilo potrebno očistiti jezero na Rakitni, ki ni bilo očiščeno že več let. 

Ga. Napotnika je zanimalo, kako potekajo turistični projekti. Ga. Žust je pojasnila, da projekti potekajo 

skladno z predvidenim planom. Občina je projekta »Ureditev parka ob vili Kobi« ter »Ureditev 

turistično-informativne točke na Sv. Lovrencu« prijavila na razpis LAS Barje za pridobitev EU sredstev 

ter čaka na rezultate razpisa. 

Ga. Stražišar je člane odbora seznanila, da bodo letos na območju jezera pri Podpeči predvidoma 

izvedena investicijsko-vzdrževalna dela na dveh pomolih, uredila pa se bo tudi brežina. 

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 17.30 uri. 

 

 

Zapisala:          Predsednik odbora:  

Kristina Žust                               Primož Rihtar    

Brezovica,  16.06.2020 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

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


