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:
Kristina Žust
Brezovica, 16.06.2020

Predsednik odbora:
Primož Rihtar

PREDLOG SKLEPA:
Zapisnik 4. redne seje je bil soglasno sprejet s 7 ZA.
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OBČINA BREZOVICA

Tržaška c. 390, 1351 Brezovica
tel: 01 / 360 17 70
fax: 01 / 360 17 71

www.brezovica.si

AD3. Poročilo o izvedenem Javnem razpisu za sofinanciranje programov
na področju turizma v Občini Brezovica v letu 2020
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS št. 50/07) ter
Statuta Občine Brezovica (Ur. l. RS št. 104/09) je Občina Brezovica dne 6.2.2020 objavila
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Brezovica v
letu 2020.
Predmet sofinanciranja razpisa so bili naslednji programi, ki se izvajajo v občini
Brezovica:
- organizacija turističnih prireditev in dejavnosti;
- akcije urejanja in ohranjanja okolja ter turistične infrastrukture;
- promocija turistične ponudbe;
- drugi projekti za razvoj turizma.
Vloge na javni razpis so lahko predložila društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- so že vsaj eno leto registrirana za opravljanje turistične dejavnosti ali poleg druge
glavne dejavnosti izvajajo turistično dejavnost; to dokažejo s kopijo odločbe upravne
enote o registraciji ali kopijo statuta oziroma s seznamom izvedenih turističnih
projektov v preteklih dveh letih;
- imajo sedež v Občini Brezovica;
- imajo izpolnjene vse morebitne pogodbene obveznosti do Občine Brezovica;
- imajo izkušnje z razpisnega področja in zagotovljene pogoje za izvedbo programa.
Vloge so morale biti predložene na naslov Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351
Brezovica pri Ljubljani in sicer do 6.3.2020 oz. najpozneje ta dan oddane na pošti kot
priporočena pošiljka.
Splošni kriteriji javnega razpisa narekujejo, da predlagani program ustreza splošnim
kriterijem, če:
- je celovit in ima jasen, utemeljen koncept, ki izhaja iz potrebe lokalnega okolja in je v
občinskem javnem interesu;
- ima predvideno izvedbo v letu 2015, v občini oziroma za občino Brezovica;
- po vsebini in obliki sodi na področje turizma;
- je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno shemo (prihodki/odhodki);
Merila za ocenjevanje predlogov programov so naslednja:
-

skladnost s predmetom razpisa
vpliv na ozaveščanje prebivalstva na področju turizma
dostopnost
število udeležencev

0-60 točk
0-10 točk
0-10 točk
0-10 točk

OBČINA BREZOVICA

Tržaška c. 390, 1351 Brezovica
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www.brezovica.si

-

realnost in ekonomičnost finančne konstrukcije

0-10 točk

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa, je
znašala 4.500,00 EUR.
Strokovna presoja pravočasnih vlog, ki so jih vložile upravičene osebe, je bila izvedena v
30 dneh od dneva odpiranja vlog iz strani komisije. Komisijo za vodenje postopka
dodelitve sredstev v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l.
RS št. 50/07), ki je pravna podlaga za vodenje postopka dodelitve sredstev subvencij,
posojil in drugih oblik sofinanciranj iz državnega in občinskega proračuna, imenuje
predstojnik - župan. Za člane komisije za vodenje postopka Javnega razpisa za
sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Brezovica v letu 2020 so bili
imenovani mag. Nataša Smrekar (predsednica komisije), Urban Acman (Višji svetovalec
za družbene zadeve) ter Kristina Žust (Višja svetovalka za okolje in prostor).
Komisija je prejete vloge obravnavala dne 26.05.2020. Ugotovljeno je bilo, da sta prispeli
2 vlogi – ŠKTD Lokvanj in Turistično društvo Rakitna, ki sta bili popolni in
pravočasni. Komisija je vlogi strokovno obravnavala in ovrednotila v skladu s pogoji,
kriteriji in merili, navedenimi v razpisni dokumentaciji. V nadaljevanju je komisija
oblikovala predlog točkovanja in sofinanciranja. Komisija je nadalje ugotovila, da se
okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa, v
skladu z upravičenim deležem zaprošenih sredstev, dodeli Turističnemu društvu Rakitna in
ŠKTD Lokvanj. Programi ŠKTD Lokvanj so skladno z rezultati razpisa v letu 2020
financirani v višini 3.348,72 EUR, programi Turističnega društva Rakitna pa skladno z
rezultati razpisa v letu 2020 v višini 1.151,28 EUR.
Pripravila:
Kristina Žust, univ.dipl.geog.
Višja svetovalka za področje okolja in prostora

PREDLOG SKLEPA:
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.

AD4. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP NG_7

PREDLOG SKLEPA:
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.

Priloga:
- Predlog Sklepa

Na podlagi druge alineje 127. člena in 129. člena, ter 131. člen Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) ter 15. členom Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS,
št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na ….. redni seji, dne …… sprejel
SKLEP
o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP NG_7
1. člen
S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora z oznako
NG_7, ki se vodi z identifikacijsko številko 1721 v zbirki prostorskih aktov.
2. člen
Dovoli se individualno odstopanje od določil izvedbenega prostorskega akta - Odlok o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 23/16), na zemljišču parc.
št. 2564/7 in 2564/8 k.o. 1724-Brezovica tako, da se:
−določba v razdelku »Oblikovanje zunanje podobe objekta« tabeli »G« v 60. členu delno ne
upošteva in se dopusti streho v naklonu 20 ̊.
−določba 58. člena OPN (vrste dopustnih gradenj) v četrtem odstavku in se dovoli
dozidave in nadzidave v bruto tlorisni velikosti do 70% osnovnega objekta.
−določbi 108. člena OPN v tabeli »1. Vrste posegov v prostor in njihova namembnost« v
razdelku »Vrsta objektov« doda možnost izgradnje tri- in več stanovanjskih stavb (11220)
in trgovskih stavb (12301) po CC-SI in v razdelku »Tip zazidave« pa doda možnost izgradnje
svojstvenega objekta (G) z streho v naklonu 20 ̊.
3. člen
Ta sklep velja dve leti od dneva uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo
za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati
na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Občine Republike Slovenije.
Številka:
Brezovica, dne
OBČINA BREZOVICA
Župan
Metod Ropret

AD5. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP KK_7

PREDLOG SKLEPA:
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.

Priloga:
- Predlog Sklepa

Na podlagi druge alineje 127. člena in 129. člena, ter 131. člen Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) ter 15. členom Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS,
št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica na ….. redni seji, dne …… sprejel
SKLEP
o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP KK_7
1. člen
S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora z oznako
KK_7, ki se vodi z identifikacijsko številko 1722 v zbirki prostorskih aktov.
2. člen
Dovoli se individualno odstopanje od določil izvedbenega prostorskega akta - Odlok o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 23/16), na zemljišču
parc. št. 1054/6, 1054/7, 1054/8, k.o. Kamnik (1704) tako, da se:
−določba 60. člena OPN (vrste dopustnih gradenj) v tretji tabeli »Oznaka tipa objekta – AE«
v tretjem razdelku tabele »Opis tipa objekta oziroma zazidave« dopolni z tri ali več
stanovanjskimi prostostoječim stavbami.
−določbi 106. člena OPN v tabeli v razdelku »1. Vrste posegov v prostor in njihova
namembnost« v peti vrstici »Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih« doda
možnost izgradnje tri- in več stanovanjskih stavb (11220) po CC-SI.
3. člen
Ta sklep velja dve leti od dneva uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo
za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati
na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Občine Republike Slovenije.
Številka:
Brezovica, dne
OBČINA BREZOVICA
Župan
Metod Ropret

AD6. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP JE_9

PREDLOG SKLEPA:
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.

Priloga:
- Predlog Sklepa

Na podlagi 131. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) ter 15.
členom Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet Občine Brezovica
na ….. redni seji, dne …… sprejel

SKLEP
o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP JE_9

1. člen
S tem sklepom se potrdi Elaborat lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora z oznako
JE_9, ki se vodi z identifikacijsko številko 1723 v zbirki prostorskih aktov.
2. člen
Dovoli se določitev stavbnega zemljišča na parc. št. 576-del k.o. Jezero (1703), oziroma tako
kot izhaja iz elaborata lokacijske preveritve, ki ga je izdelalo podjetje Studio Formika , pod
številko projekta 02/2020.
3. člen
Ta sklep velja dve leti od dneva uveljavitve. Investitor mora v tem času vložiti popolno vlogo
za izdajo gradbenega dovoljenja ali predodločbe. Sklep preneha veljati tudi, če preneha veljati
na njegovi podlagi izdano gradbeno dovoljenje ali predodločba.
4. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Občine Republike Slovenije.

Številka:
Brezovica, dne

OBČINA BREZOVICA
Župan
Metod Ropret

