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PRILOGA: 

STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI, Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA 

OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA PROSTORSKEGA 

NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 

9.2.2022 

POMEMBNO! 

V nadaljevanju so stališča do pripomb podana v obliki obrazca: 

ŠT. PRIPOMBE Zaporedna št. pripombe.* 

ZEMLJIŠČA Navedba parcelnih številk 

K.O. / EUP / območje Katastrska občina (v primeru navedbe parcel), EUP - enota 
urejanja prostora ali drugače opisana lokacija 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

Kratek povzetek vsebine pripombe. Izrazi, ki se nanašajo na osebe 
in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni 
za moške in ženske. 

STALIŠČE »PRIPOMBA SE UPOŠTEVA / PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA / 
PRIPOMBA SE DELNO UPOŠTEVA / PODANA OBRAZLOŽITEV« 

OBRAZLOŽITEV Obrazložitev stališča 

 

* Zaradi varovanja osebnih podatkov, imen in priimkov pripombodajalcev se ne sme javno objavljati, 

zato so pripombe označene z zaporedno številko pripombe, kot je bila podana v času javne razgrnitve. 

V kolikor ne veste katera je vaša zaporedna številka pripombe, oziroma iz vsebine stališča, ne morete 

razbrati, da gre za vašo pripombo, se obrnite na Občino Brezovica, kjer vam bodo posredovali 

zaporedno številko vaše pripombe. 
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STALIŠČA: 

ŠT. PRIPOMBE PR-1 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje / 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

15. člen, novi 58f člen: možnost vertikalne razdeljenosti 
dvostanovanjskih stavb 

STALIŠČE PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripombi ni mogoče ugoditi, saj ni v skladu z veljavno Tehnično 
smernico "TSG -V-006: 2018 RAZVRŠČANJE OBJEKTOV", ki temelji 
na Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18 in 
199/21 – GZ-1), področnem predpisu, ki definira dvostanovanjsko 
stavbo v preglednici pod točko 1.5 PODROBNEJŠA KLASIFIKACIJA 
OBJEKTOV: 

 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-2 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje / 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

15. člen, novi 58f člen: možnost vertikalne razdeljenosti 
dvostanovanjskih stavb 

STALIŠČE PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripombi ni mogoče ugoditi, saj ni v skladu z veljavno Tehnično 
smernico "TSG -V-006: 2018 RAZVRŠČANJE OBJEKTOV", ki temelji 
na Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18 in 
199/21 – GZ-1), področnem predpisu, ki definira dvostanovanjsko 
stavbo v preglednici pod točko 1.5 PODROBNEJŠA KLASIFIKACIJA 
OBJEKTOV: 
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ŠT. PRIPOMBE PR-3 

ZEMLJIŠČA 2466/8, 2466/9, 2466/10, 2466/11 

K.O. / EUP / območje Brezovica 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 

STALIŠČE PRIPOMBA SE UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripomba se upošteva. V Prilogo 1 se tabela 119 za EUP NG_8 
doda naslednje besedilo: "Za gradnjo  na zemljiščih 2466/8, 
2466/9, 2466/10, 2466/11, vsa k.o. Brezovica oziroma  2466/12 
k.o. Brezovica (po parcelaciji) velja 3m odmik od parcelnih meja, 
pri čemer se odmik meri od najbolj izpostavljenega dela objekta." 
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ŠT. PRIPOMBE PR-4_1 

ZEMLJIŠČA 237/3 

K.O. / EUP / območje Brezovica 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 

STALIŠČE PRIPOMBA SE UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripomba se upošteva. V Prilogo 1 se  v  tabelo 25 (EUP BR_8) 
doda naslednje besedilo: "Dovoli se legalizacija objekta na 
zemljišču parc. št. 237/3 k.o. Brezovica. Ne glede na določila 
odloka, je lahko za potrebe legalizacije drugačen: naklon strehe, 
razmerje tlorisnih stranic, odmik od sosednjih zemljišč je lahko 
manjši od 4 m." 
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ŠT. PRIPOMBE PR-4_2 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje ob Tržaski cesti 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

Tipa gradnje 4 (stavbe ob Tržaški cesti) ni mogoče graditi, ker ni 
naveden v NRP CU. 

STALIŠČE PRIPOMBA SE UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripomba se upošteva. V Prilogo 1 se  v  tabelo 19 (EUP BR_1), 
tabelo 20 (BR_2) in tabelo (EUP BR_3) za PNRP "CU" doda 
besedilo: "V EUP je na območju namenske rabe prostora "CU" 
dopustna tudi gradnja objektov "tip 4"." 
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ŠT. PRIPOMBE PR-5 

ZEMLJIŠČA 1304/14 

K.O. / EUP / območje Rakitna 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 

STALIŠČE PODANA OBRAZLOŽITEV 

OBRAZLOŽITEV Na podlagi številnih pripomb glede nestrinjanja z zmanjšano minimalno 
gradbeno parcelo za namensko rabo prostora "SP-površine počitniških 
hiš", se ponovno opredeli minimalna gradbena parcela 600 m2. Že 
prejšnji prostorski akti (pred veljavnim OPN Brezovica) so opredeljevali 
minimalno gradbeno parcelo v velikosti 600 m2, za kar so bile tudi 
izdelane strokovne podlage, ki so opravičevale takšno določilo. 
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ŠT. PRIPOMBE PR-6 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje / 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 
STALIŠČE PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripombe ni mogoče upoštevati, saj ni v skladu s Strategijo 
prostorskega razvoja Slovenije (Odlok o strategiji prostorskega razvoja 
Slovenije  - OdSPRS Ur. l. RS, št.  76/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-
2 in 199/21 – ZUreP-3; v nadaljevanju: SPRS), ki je državni streteški 
prostorski akt, s katerim morajo biti občinski izvedbeni prostorski akti 
usklajeni. Po SPRS so počitniške hiše objekti, ki so namenjeni občasnemu 
ali prostočasnemu bivanju posameznikov in njihovih družin. Območja 
počitniških hiš morajo biti načrtovana tako, da so skladna z regionalno 
in lokalno arhitekturno, naselbinsko in krajinsko tipiko ter z varstvenimi 
usmeritvami. Ta je na območju Rakitne predstavlja razmeroma 
razpršeno strukturo, ki se prepleta z gozdimi površinami in je pretežno 
podeželskega značaja. Dodatno zgoščevanje ne bi bilo v skladu z 
ohranjanjem prepoznavnih značilnosti in kakovosti kraja, mirno 
območje za preživljanje prostega časa. Določila za PNRP "SP-površine 
počitniških hiš" se bo dopolnilo z določilom: "Poleg počitniškega objekta 
se lahko na vsaki gradbeni parceli zgradita le dva pripadajoča 
(pomožna) objekta, ki sta po zahtevnosti lahko enostavna ali 
nezahtevna." To zadosti npr. potrebi po nadstrešku in drvarnici. 
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ŠT. PRIPOMBE PR-7 

ZEMLJIŠČA 808/6, 808/11, 808/12 

K.O. / EUP / območje Rakitna 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 

STALIŠČE PRIPOMBA SE UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripomba se upošteva - v prilogo 1 k odloku se v tabelo 222 (EUP 
RJ_5) doda določilo: "Dovoli se legalizacija prizidka na parcelah 
808/6, 808/11, 808/12, vse k.o. Rakitna, ne glede na v doloku 
določena odstopanja v povečanju osnovnega objekta ob 
dozidavi/nadzidavi, naklonu strehe in širini napušča." 
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ŠT. PRIPOMBE PR-8_1 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje / 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE  

STALIŠČE PODANA OBRAZLOŽITEV 

OBRAZLOŽITEV V tipu zazidave 1 gradnja balkonov ni dopustna, ker se večina 
Občina Brezovica nahaja v območju varstva kulturne dediščine, 
kjer področni Zavod za varstvo kulturne dediščine poda projektne 
pogoje in mnenja na načrtovane prostorske ureditve. 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-8_2 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje / 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 
STALIŠČE PODANA OBRAZLOŽITEV 

OBRAZLOŽITEV Določbe o dovoljeni smeri slemena in dovoljeni paleti barv fasad so se 
brisale, ker se večina Občina Brezovica nahaja v območju varstva 
kulturne dediščine, kjer področni Zavod za varstvo kulturne dediščine 
poda projektne pogoje in mnenja na načrtovane prostorske ureditve. 
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ŠT. PRIPOMBE PR-8_3 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje / 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 
 

STALIŠČE PODANA OBRAZLOŽITEV 

OBRAZLOŽITEV Predpis z področja graditve ne opredljuje več etažnosti, ampak to določa 
SIST ISO 6707-1:1998. 
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ŠT. PRIPOMBE PR-8_4 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje / 

PRIPOMBA/POVZETE
K PRIPOMBE 

 

STALIŠČE PRIPOMBA SE UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripomba se upošteva, za stavbe tipa 1.a, 1.b in 2 se doda tudi navedene 
barve kritine. 
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ŠT. PRIPOMBE PR-8_5 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje / 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 

STALIŠČE PRIPOMBA SE DELNO UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripomba se delno upošteva. Zaradi neustreznih rab in praks, ki niso v skladu 
s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Odlok o strategiji prostorskega 
razvoja Slovenije  - OdSPRS Ur. l. RS, št.  76/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – 
ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) (turistična dejavnost v počitniškem naselju), 
se briše določilo glede dopustne turistične dejavnosti na območjih z 
namensko rabo "SP - površine počitniških hiš", doda pa se določilo : "Poleg 
počitniškega objekta se lahko na vsaki gradbeni parceli zgradita le dva 
pripadajoča (pomožna) objekta, ki sta po zahtevnosti lahko enostavna ali 
nezahtevna." To zadosti npr. potrebi po nadstrešku in drvarnici. 
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ŠT. PRIPOMBE PR-8_6 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje / 

PRIPOMBA/POVZETE
K PRIPOMBE 

 

STALIŠČE PRIPOMBA SE UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripomba glede minimalne gradbene parcele se upošteva. Za PNRP "SP-
površine počitniških hiš" se ponovno opredeli minimalna gradbena parcela 
600 m2. 
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ŠT. PRIPOMBE PR-8_7 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje / 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 

STALIŠČE PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripombe ni mogoče upoštevati, saj ni v skladu s Strategijo prostorskega 
razvoja Slovenije (Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije  - 
OdSPRS Ur. l. RS, št.  76/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – 
ZUreP-3; v nadaljevanju: SPRS), ki je državni streteški prostorski akt, s 
katerim morajo biti občinski izvedbeni prostorski akti usklajeni. Po SPRS so 
"počitniške hiše objekti, ki so namenjeni občasnemu ali prostočasnemu 
bivanju posameznikov in njihovih družin. Po svoji pojavni obliki, načinu 
izgradnje, komunalni opremljenosti in bivanjski kakovosti se lahko 
razlikujejo od drugih oblik stanovanj, zaradi česar pa ne morejo prevzeti 
funkcije stalnega bivališča." 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-8_8 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje / 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 

STALIŠČE PODANA OBRAZLOŽITEV 

OBRAZLOŽITEV Pripomba je brezpredmetna oziroma zapisana določila že omogočajo tovrstne 
gradnje v skladu s predpisom o razvrščanju objektov (Uredba o razvrščanju 
objektov, Uradni list RS, št. 37/18 in 199/21 – GZ-1 in Tehnična smernica TSG-V-
006: 2018 Razvrščanje objektov). Izsek iz navedene tehnične smernice: 
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ŠT. PRIPOMBE PR-8_9 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje / 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 

STALIŠČE PODANA OBRAZLOŽITEV 

OBRAZLOŽITEV Pokopališča so drugi gradbeni inženirski objekti, od celote pokopališča pa 
le za poslovilni objekt, ki je stavba, veljajo urbanistični faktorji. Zato 
pripombe ni mogoče upoštevati. 
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ŠT. PRIPOMBE PR-8_10 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje / 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 

STALIŠČE PRIPOMBA SE UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripomba se upošteva. Navedena zdraviliška dejavnost se v določilih EUP 
BT_2 ohranja. 
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ŠT. PRIPOMBE PR-8_11 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje / 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 

STALIŠČE PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripombe ni mogoče upoštevati. Ker občina ni stranka v postopku 
pridobivanja gradbenega dovoljenja, nima celostnega vpogleda v 
pridobivanje gradbenih dovoljenj. Prostorski informacijski sistem 
Minitrstva za okolje in prostor zaenkrat omogoče zgloj informativni 
pregled izdanih gradbenih dovoljenj. 
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ŠT. PRIPOMBE PR-8_12 

ZEMLJIŠČA 1208/43, 1208/44 

K.O. / EUP / območje Rakitna 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 
STALIŠČE PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripombe ni mogoče upoštevati, saj se dopolnitev nanaša na grafični del 
OPN Brezovica, postopek sprememb in dopolnitev št.  1 pa je namenjen zgolj 
dopolnitvam izvedbenega besedilnega dela OPN, kar je bilo opredeljeno že v 
Sklepu ozačetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenemu 
delu občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica po skrajšanem 
postopku (Ur. l. RS, št. 81/2016). 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-9 

ZEMLJIŠČA 1434, 1437, 1438 

K.O. / EUP / območje Brezovica 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 
STALIŠČE PODANA OBRAZLOŽITEV 

OBRAZLOŽITEV V kolikor se pripomba nanaša na določilo "Zemljišča 1434/2-del, 1434/1-del, 
3581/1-del, vsa k.o. Brezovica, z opredeljeno namensko rabo prostora "O - 
območja okoljske infrastrukture", se namenja izključno za potrebe urejanja 
vodnega zajetja. " zapisano v Prilogi  1 k odloku, v tabeli 8 (EUP BO_7) je 
potrebno poudariti, da velja zgolj v obsegu namenske rabe prostora "O - 
območja okoljske infrastrukture" (cca.305m2), kolesarska pot pa je vrisana 
tako v strateških kot izvedbenih kartah grafičnega dela veljavnega OPN 
Brezovica (strateške karte:I.2.4 Zasnova gospodarske javne infrastrukture - 
prometna infrastruktura in I.4.1 Usmeritve za razvoj v krajini; izvedbeni del: 
na 2. Pregledni karti občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih 
omrežij gospodarske javne infrastrukture ter v sloju 4. Prikaz območij enot 
urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture, list E2311 oz. 4.5). V 
kolikor se pripomba nanaša na grafični del OPN Brezovica, se v sklopu tega 
postoka ne more upoštevati, saj se s tem postopkom spreminja zgolj 
izvedbeni besedilni del odloka OPN Brezovica. 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-10 

ZEMLJIŠČA 274/1 

K.O. / EUP / območje Brezovica 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 
STALIŠČE PRIPOMBA SE UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripomba se upošteva - v prilogi 1 k odloku se v tabeli 19 (EUP BR_1) se 
doda besedilo: "Dovoljena je gradnja (rekonstrukcija in sprememba 
namembnosti) stanovanjske stavbe na zemljišču parc. št. 274/1 k.o. 
Brezovica katere odmik je lahko manjši od 4 metrov. Manjši odmik stavbe 
od parcelne meje je brez soglasja lastnikov sosednjih parcel dopusten 
takrat, kadar se na mestu poprej odstranjene zakonito zgrajene stavbe 
postavi nadomestna stavba oziroma se zakonito zgrajena stavba 
rekonstruira ali se ji spreminja namembnost." 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-11 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje EUP BT_2 (popravek glede na pripombo, saj PIP za BT_1 nima teh vsebin) 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 
STALIŠČE PRIPOMBA SE UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripomba se upošteva. Navedena zdraviliška dejavnost se v določilih EUP 
BT_2 ohranja. 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-12 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje / 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 
STALIŠČE PRIPOMBA SE UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripomba se upošteva. Predlagana odstopanja od oblikovanja gasilskih 
domov se zapiše v nov odstavek 58g. člena. 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-13 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje / 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 
STALIŠČE PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV PrIpombi ni mogoče ugoditi, saj ni v skladu z veljavno Tehnično smernico 
"TSG -V-006: 2018 RAZVRŠČANJE OBJEKTOV", ki temelji na Uredbi o 
razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18 in 199/21 – GZ-1), področnem 
predpisu, ki definira dvostanovanjsko stavbo v preglednici pod točko 1.5 
PODROBNEJŠA KLASIFIKACIJA OBJEKTOV: 

 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-14 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje / 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 
STALIŠČE PODANA OBRAZLOŽITEV 

OBRAZLOŽITEV Pripomba je brezpredmetna z vidika določil namenske rabe prostora, ki je 
"SP - površine počitniških hiš", kjer je po prostorsko izvedbenih pogojih 
dopustno "kratkotrajno bivanje". Določila so v skladu s Strategijo 
prostorskega razvoja Slovenije (Odlok o strategiji prostorskega razvoja 
Slovenije  - OdSPRS Ur. l. RS, št.  76/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 
in 199/21 – ZUreP-3; v nadaljevanju: SPRS), ki je državni streteški prostorski 
akt, s katerim morajo biti občinski izvedbeni prostorski akti usklajeni. Po 
SPRS so "počitniške hiše objekti, ki so namenjeni občasnemu ali 
prostočasnemu bivanju posameznikov in njihovih družin. Po svoji pojavni 
obliki, načinu izgradnje, komunalni opremljenosti in bivanjski kakovosti se 
lahko razlikujejo od drugih oblik stanovanj, zaradi česar ne morejo prevzeti 
funkcije stalnega bivališča." 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-15_1 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje / 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 
STALIŠČE PRIPOMBA SE UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripomba se upošteva, saj turistična dejavnost na območju počitniških hiš ni 
v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Odlok o strategiji 
prostorskega razvoja Slovenije  - OdSPRS Ur. l. RS, št.  76/04, 33/07 – 
ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3). 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-15_2 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje PNRP: SP 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE  

STALIŠČE PRIPOMBA SE DELNO UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripomba se delno upošteva. Zaradi neustreznih rab in praks, ki niso v 
skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Odlok o strategiji 
prostorskega razvoja Slovenije  - OdSPRS Ur. l. RS, št.  76/04, 33/07 – 
ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) (turistična dejavnost v 
počitniškem naselju), se dopolni določila za PNRP "SP": "Poleg 
počitniškega objekta se lahko na vsaki gradbeni parceli zgradita le dva 
pripadajoča (pomožna) objekta, ki sta po zahtevnosti lahko enostavna 
ali nezahtevna." To zadosti npr. potrebi po nadstrešku in drvarnici. 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-16 

ZEMLJIŠČA 1194/2, 1322 

K.O. / EUP / območje k.o. Brezovica 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 
STALIŠČE PODANA OBRAZLOŽITEV 

OBRAZLOŽITEV Sprememba namenske rabe prostora ni predmet teh sprememb in 
dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Brezovica, saj gre za 
spremembe in dopolnitve po skrajšanem postopku. S tem postopkom se 
spreminja izključno besedilni del izvedbenega dela občinskega 
prostorskega načrta. Nadzor nad nevarnimi gradnjami je v pristojnosti 
gradbene inšpekcije. 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-17 

ZEMLJIŠČA 1252/6 

K.O. / EUP / območje Brezovica 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 

STALIŠČE PODANA OBRAZLOŽITEV 

OBRAZLOŽITEV Pobuda iz leta 2016 (z oznako R-31) je bila upoštevana in vključena v javno 
razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta  Občine Brezovica. V prilogi 1 k odloku je v tabeli 132 za 
EUP NG_21, kjer se nahaja v pobudi navedeni objekt, že vključeno določilo: 
"Dovoli se legalizacija večstanovanjskega objekta na zemljišču parc.št. 
1252/6 k. o. Brezovica." 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-18_1 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje / 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 
STALIŠČE PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripombe ni mogoče upoštevati, saj se določilo "in turistična dejavnost" 
zapisano v namenski rabi prostora "SP - površine počitniških hiš" briše v fazi 
priprave predloga odloka sprememb in dopolnitev št. 1 OPN Brezovica 
zaradi neskladja s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Odlok o 
strategiji prostorskega razvoja Slovenije  - OdSPRS Ur. l. RS, št.  76/04, 
33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3), ki je državni 
streteški prostorski akt, s katerim morajo biti občinski izvedbeni prostorski 
akti usklajeni. 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-18_2 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / 
območje 

/ 

PRIPOMBA/POVZET
EK PRIPOMBE 

 
STALIŠČE PRIPOMBA SE DELNO UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Na podlagi številnih pripomb glede nestrinjanja z zmanjšano minimalno 
gradbeno parcelo za namensko rabo prostora "SP-površine počitniških hiš", se 
ponovno opredeli minimalna gradbena parcela 600 m2. Že prejšnji prostorski 
akti (pred veljavnim OPN Brezovica) so opredeljevali minimalno gradbeno 
parcelo v velikosti 600 m2, za kar so bile tudi izdelane strokovne podlage, ki so 
opravičevale takšno določilo. 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-19 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje / 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

Dopolnitev 30. člena, v točki 9 naj se doda poleg besedila "kamp 
za avtodome" še: "ter postajališča za avtodome (PZA)" 

STALIŠČE PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripombe ni mogoče upoštevati, saj se dopolnitev nanaša na 
strateški del OPN Brezovica, postopek sprememb in dopolnitev št.  
1 pa je namenjen zgolj dopolnitvam izvedbenega dela, kar je bilo 
opredeljeno že v Sklepu ozačetku priprave sprememb in 
dopolnitev Odloka o izvedbenemu delu občinskega prostorskega 
načrta Občine Brezovica po skrajšanem postopku (Ur. l. RS, št. 
81/2016). 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-20 

ZEMLJIŠČA 960/26 

K.O. / EUP / območje Brezovica 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 
STALIŠČE PRIPOMBA SE UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripomba se upošteva - v prilogi 1 k odloku se v tabeli 253 (EUP ŽA_2) se 
doda besedilo:"Dovoli se legalizacija večstanovanjskega objekta na 
zemljišču parc. št. 960/26 k.o. Brezovica." Ob tem velja opozoriti, da je v 
spremembah in dopolnitvah odloka dodan tudi pogoj za tovrstne legalizacije 
v novem členu 58g.členu, ki določa dopustno odstopanje od oblikovanja 
stavb: "Za potrebe legalizacije večstanovanjskih stavb, ki so bile zgrajene 
pred 28.04.2016 (datum začetka veljavnosti Odlok o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Brezovica, Ur.l. RS št. 23/2016) in niso skladne z 
OPN Brezovica, veljajo naslednja določila: 
- stavba mora biti evidentirana v katastru stavb do 28.4.2016; 
- dopustna so odstopanja v tlorisnem razmerju stavbe, višini, naklonu in 
smeri slemena strehe; 
- za vsako stanovanje je treba zagotoviti 2 parkirna mesta na stanovanje, ter 
zagotoviti manipulacijske površine na gradbeni parceli večstanovanjske 
stavbe." 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-21 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje EUP PP_15 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 
STALIŠČE PRIPOMBA SE UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripomba glede povečanega FZ na 0,80 se upošteva, saj je v skladu z 
Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – 
ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3). Prav tako se upošteva 
pripomba glede dovoljene etažnosti objektov s P+1 na P+2. Obe 
spremembi predstavljata boljši izkoristek obstoječih stavbnih zemljišč, 
kar predstavlja bolj trajnostni pristop v smislu rabe prostora na način 
reorganizacije dejavnosti na obstoječi lokaciji namesto  širitve. 
Spremenjene prostorske izvedbene pogoje (FZ: 0.80; dopustna etažnost: 
P+2) za namensko rabo prostora "IG - gospodarske cone" v EUP PP_15 se 
zapiše v prilogo 1 v tabelo 184. 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-22 

ZEMLJIŠČA 350/5, 350/6 

K.O. / EUP / območje Brezovica 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 

 

 
STALIŠČE PRIPOMBA SE NE UPOŠTEVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-22 

OBRAZLOŽITEV Pripombi ni mogoče ugoditi, saj ni v skladu z veljavno Tehnično smernico 
"TSG -V-006: 2018 RAZVRŠČANJE OBJEKTOV", ki temelji na Uredbi o 
razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18 in 199/21 – GZ-1), področnem 
predpisu, ki definira enostanovanjsko stavbo v preglednici pod točko 1.5 
PODROBNEJŠA KLASIFIKACIJA OBJEKTOV: 

 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-23 

ZEMLJIŠČA 366/3, 366/5, 367/5, 368/1, 368/4, 369/3, 369/5, 369/112 

K.O. / EUP / območje Brezovica 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 
STALIŠČE PRIPOMBA SE UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripomba se upošteva - k namenski rabi rabi prostora "CU" se pod dopustne 
dejavnosti doda še "gostinske nastanitvene dejavnosti". Stavbe povezane s 
tovrstno dejavnostjo pa so v določilih že zaobjete kot "dopustna je gradnja 
gradnja vseh nestanovanjskih stavb skladno s predpisom o razvrščanju 
objektov". Spodaj je priložen izsek iz Tehnične smernice "TSG -V-006: 2018 
RAZVRŠČANJE OBJEKTOV", ki temelji na Uredbi o razvrščanju objektov 
(Uradni list RS, št. 37/18 in 199/21 – GZ-1), področnem predpisu, ki definira 
"nestanovanjske stavbe": 

 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-24 

ZEMLJIŠČA 897, 908/2, 904/4, 906/5, 905/6 

K.O. / EUP / območje Preserje 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 
STALIŠČE PODANA OBRAZLOŽITEV 

OBRAZLOŽITEV Gre za brezpredmetno pripombo glede na dopolnjen osnutek sprememb in 
dopolnitev št.1 OPN Brezovica, ki za ZS že predvideva gostinske dejavnosti 
in objekte: 

 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-25 

ZEMLJIŠČA 251/3,252/1 

K.O. / EUP / območje Preserje 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 
STALIŠČE PRIPOMBA SE UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripombi se ugodi in dopusti odstopanje od obstoječih prostorsko 
izvedbenih pogojev za potrebe legalizacije prizidka. Določilo se zapiše v 
Prilogo 1 v tabelo 207 (EUP PR_15): "Dovoljena je legalizacija dozidave k 
stanovanjskemu objektu na parcelah 251/3 in 252/1, obe k.o. Preserje, 
ne glede na določbe odloka glede dopustne dozidave v bruto tlorisni 
velikosti do 50 % osnovnega objekta." 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-26 

ZEMLJIŠČA 1391/14 

K.O. / EUP / območje Rakitna 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 
STALIŠČE POTREBNA DOPOLNITEV 

OBRAZLOŽITEV Stališče do pripombe bo mogoče podati šele po dopolnitvi pripombe z 
navedenimi dokumenti. 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-27 

ZEMLJIŠČA 259/1, 262/1 

K.O. / EUP / območje Brezovica 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 
STALIŠČE PRIPOMBI SE UPOŠTEVATA 

OBRAZLOŽITEV Pripombi se upošteva. V prilogo 1 v tabelo 27  (EUP BR_10) se doda določilo: 
"Na parceli 259/1 k.o. Brezovica je dopustna gradnja kmetijskih objektov." 
V tabelo 2 (EUP BO_1) se doda določilo: "Na zemljišču 262/1 k.o. Brezovica 
je dopustna gradnja opornega zidu kot manj zahtevnega objekta." 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-28 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje EUP BR_2 (PNRP: CU) 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 

 
STALIŠČE PRIPOMBA SE UPOŠTEVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-28 

OBRAZLOŽITEV Pripomba se smiselno upošteva v določilih za objekte tipa 4 (s tipom 4 se 
dopolni tudi priloga 1 za EUP BR_1, BR_2 in BR_3): 

 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-29_1 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje območje KS Rakitna 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 
STALIŠČE PRIPOMBA SE UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripomba se upošteva. Na podlagi številnih pripomb glede nestrinjanja z 
zmanjšano minimalno gradbeno parcelo za namensko rabo prostora "SP-
površine počitniških hiš", se ponovno opredeli minimalna gradbena 
parcela 600 m2. Že prejšnji prostorski akti (pred veljavnim OPN Brezovica) 
so opredeljevali minimalno gradbeno parcelo v velikosti 600 m2, za kar 
so bile tudi izdelane strokovne podlage, ki so opravičevale takšno 
določilo. 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-29_2 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje območje KS Rakitna 

PRIPOMBA/POVZETE
K PRIPOMBE 

 

STALIŠČE PRIPOMBA SE UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripomba glede nestrinjanaja z dopustno "turistično dejavnostjo" na 
območju PNRP "SP-površine počitniških hiš" se upošteva in umakne iz določil 
za PNRP "SP-površine počitniških hiš", saj ni v skladu s Strategijo 
prostorskega razvoja Slovenije (Odlok o strategiji prostorskega razvoja 
Slovenije  - OdSPRS Ur. l. RS, št.  76/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 
199/21 – ZUreP-3). 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-29_3 

ZEMLJIŠČA  

K.O. / EUP / območje območje KS Rakitna 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 

 
STALIŠČE PRIPOMBA SE DELNO UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripomba se delno upošteva. Zaradi neustreznih rab in praks, ki niso v 
skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Odlok o strategiji 
prostorskega razvoja Slovenije  - OdSPRS Ur. l. RS, št.  76/04, 33/07 – 
ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) (turistična dejavnost v 
počitniškem naselju), se dopolni določila za PNRP "SP": "Poleg 
počitniškega objekta se lahko na vsaki gradbeni parceli zgradita le dva 
pripadajoča (pomožna) objekta, ki sta po zahtevnosti lahko enostavna ali 
nezahtevna." To zadosti npr. potrebi po nadstrešku in drvarnici. 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-29_4 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje območje KS Rakitna 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

 
STALIŠČE PRIPOMBA SE UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripomba se upošteva. Ponovno se opredeli največji tlorisni gabarit 
"počitniških stavb" in sicer se zapiše v 58f. člen pod Tip 3 "počitniške 
stavbe": Tloris stavbe znaša največ 6 x 9 metrov (zazidana površina). 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-29_5 

ZEMLJIŠČA / 

K.O. / EUP / območje območje KS Rakitna 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

pripombe na vrednotenje vpliva turistične dejavnosti na 
območjih počitniških hiš na območju Rakitne v okoljskem poročilu 

STALIŠČE PODANA OBRAZLOŽITEV 

OBRAZLOŽITEV Ker je bila pripomba glede umika dopustne turistične dejavnosti 
na območju "SP- površine počitniških hiš" upoštevana, se 
posledično raba prostora na tem območju ne spreminja in je bila 
presojana v okviru celovite presoje vplivov na okolje ob pripravi 
OPN Brezovica, vpliv plana na okolje pa je bil opredeljen kot 
sprejemljiv z odločbo Ministrstva za okolje in prostor pred 
sprejemom OPN Brezovica leta 2016. 



STALIŠČA DO PRIPOMB JAVNOSTI Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV št. 1 OBČINSKEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE BREZOVICA, KI JE POTEKALA V ČASU OD 10.1.2022 DO 9.2.2022 

 

 

ŠT. PRIPOMBE PR-30 

ZEMLJIŠČA 2320 

K.O. / EUP / območje Brezovica 

PRIPOMBA/POVZETEK 
PRIPOMBE 

1. SPREMEMBA TERMINA "GRADNJA, NOVOGRADNJA" V 
TERMIN "LEGALIZACIJA" (v Prilogi 1); 
2. Možnost gradnje in legalizacije VEČSTANOVANJSKEGA 
OBJEKTA na naslovu Žabnica 12 (parcela 2320 k.o. Brezovica) - 
občinski objekt za SOCIALNA STANOVANJA; 
3. Slovnična preverba odloka; 
4. Potreben tehnični popravek za odpravo neskladnosti priloge 1 
za območje EUP BT_2 (tabela 61)  - sprememba PNRP "CU" se 
nadomesti z "SB" kot je v grafičnem delu OPN 

STALIŠČE PRIPOMBE SE UPOŠTEVA 

OBRAZLOŽITEV Pripombe se upošteva. Pripomba pod točko 1 se smiselno 
upoštevajo za primere legalizacije. Pripomba pod točko 2 je bila 
že vključena v prilogo 1 dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev št. 1 OPN Brezovica. Pripomba pod točko 3 bo 
upoštevana ob pripravi predloga sprememb in dopolnitev št. 1 
OPN Brezovica. Pripomba pod točko 4. se upošteva  - v Prilogi 1 v 
tabeli 61 (EUP BT_2) se izvede tehnični popravek navedene 
namenske rabe prostora kot uskladitev z grafičnim delom OPN 
Brezovica in sicer se oznaka "CU" zamenja z oznako "SB". 



 

Stran 2 od 52 
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AD3. Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev OPN 1 – besedilni del in 

Okoljsko poročilo –  stališča do pripomb z javne razgrnitve in javne 

obravnave 
 

 
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 

Občine Brezovica – št. 1 (v nadaljevanju sdOPN1) in Okoljskega poročila (v nadaljevanju OP) je 

potekala od 10.1.-9.2.2022. 

Javna obravnava je potekala dne 19.01.2022 ob 16.30 uri v elektronskem okolju TEAMS. 

 

Tekom javne razgrnitve je bilo skupno prejetih trideset pobud (skupaj z lastnimi pripombami Občine). 

Pobude se vsebinsko nanašajo na: 

- Prostorske izvedbene pogoje glede dvostanovanjskih objektov (vertikalna in horizontalna 

razdelitev etaž), odmikov od sosednjih zemljišč, oblikovanje objektov (strehe, tlorisi objektov), 

etažnost objektov, 

- Minimalna velikost zemljišča za gradnjo na Rakitni na namenski rabi SP, 

- Prepoved turistične dejavnosti na namenski rabi SP, 

- Oblikovanje objektov na namenski rabi SP, 

- Dovoljene gradnje na namenski rabi SP in posameznih drugih namenskih rabah,  

- Dovoljene dejavnosti na območju MKZ Rakitna, 

- Možnost ureditve postajališč za avtodome, 

- Možnost umestitve hotelske in gostinske dejavnosti na namenski rabi CU, 

- Možnost umestitve gostinske dejavnosti na namenski rabi ZS, 

- Možnost legalizacije večstanovanjskega objekta v lasti Občine za socialna stanovanja. 

 

Odbor je bil z zapisnikom javne obravnave in vsebinskostjo pobud seznanjen že na 9. redni seji Odbora 

ter 5. korespondenčni seji Odbora. 

 

Javna obravnava je potekala dne 19.01.2022,  zapisnik javne obravnave je del gradiva točke AD3. Vse 

pripombe, ki bodo obravnavane v sklopu točke AD3, bodo zaradi varstva osebnih podatkov na vpogled 

na sami seji Odbora. 

 

Odbor za okolje prostor, gospodarstvo in kmetijstvo se bo na seji seznanil z osnutkom stališč do 

pripomb, ki so bile podane na javni razgrnitvi in javni obravnavi. Na osnutek stališč bo podal morebitne 

predloge in dopolnitve. 

Z strani Odbora potrjena stališča do pripomb bo nadalje obravnaval in sprejel Občinski svet. S strani 

Občinskega sveta potrjena stališča bodo objavljena na spletni strani Občine ter bila podlaga za pripravo 

predloga sdOPN1 za pridobitev 2. mnenj nosilcev urejanja prostora ter odločbe o sprejemljivosti vplivov 

plana na okolje. 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

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

pripomb z javne razgrnitve in javne obravnave sprememb in dopolnitev OPN 1 ter Okoljskega poročila 

in jih v obravnavo in sprejem predlagajo Občinskemu svetu. 
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ZAPISNIK 
 
 

javne obravnave dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 

Občine Brezovica – št. 1 (v nadaljevanju sdOPN1) in Okoljskega poročila (v nadaljevanju OP), ki je 

bila dne 19.01.2022 ob 16.30 uri v elektronskem okolju TEAMS. Javna obravnava je potekala v sklopu 

javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN in OP, ki poteka od 10.1.-9.2.2022. 

 

PRISOTNI Z STRANI IZDELOVALCEV IN OBČINSKE UPRAVE:   

- Peter Lovšin (občinski urbanist in izdelovalec sdOPN1) 

- mag. Ivanka Stražišar (direktorica OU Občine Brezovica), Kristina Žust (Višja svetovalka za 

področje okolja in prostora, Občina Brezovica) 

 

V uvodnem pozdravu z strani urbanista Petra Lovšina so bili prisotni seznanjeni z dosedanjim potekom 

postopka sdOPN,1 obenem pa opozorjeni, da se pripombe k sdOPN1 in OP na obrazcih zbirajo le v času 

javne razgrnitve, ki poteka od 10.1.-9.2.2022.  

 

Urbanist je poudaril, da se javna razgrnitev nanaša le na besedilni del OPN in ne tudi grafični del, temveč 

samo na prostorske izvedbene pogoje. Zaradi razmer s Coronavirusom mora javna obravnava potekati 

v e-okolju. Sledila je predstavitev gradiva javne razgrnitve z strani urbanista g. Lovšina. 

 

Občina je pripravila osnutek sdOPN1, pridobila prva mnenja nosilcev urejanja prostora ter odločbo, da 

mora biti izvedena celovita presoja vplivov na okolje. Zato tečeta dva postopka – z vidika sdOPN1 in 

Okoljsko poročilo ter posledično tudi obsežnejše gradivo za razgrnitev. 

Postopek je popolnoma usklajen s področno zakonodajo, ki se jo ves čas spremlja. Glavni razlog za 

začetek postopka sprememb besedilnega dela je problematika legalizacij, saj obstoječ prostorski akt 

OPN ne omogoča podlage za pričetek postopka legalizacije, zlasti so problematične večstanovanjske 

gradnje. 

Obenem se prostorski akt spreminja tudi zaradi novih splošnih smernic nosilcev urejanja prostora, od 

katerih imajo nekateri nove prostorske zahteve. Spremenila se je tudi gradbena zakonodaja in temu 

primerno je potrebno opredeliti vrste objektov. 

Struktura odloka sledi sedanji obliki lokacijske informacije, da bi bile določbe tako jasne, da so 

razumljive posameznikom. 

Gradivo je v celoti objavljeno na spletni strani Občine www.brezovica.si. Prav tako si je možno 

dopolnjen osnutek sd1 OPN in OP ogledati v času uradnih ur v prostorih Občine Brezovica, Tržaška 

cesta 390, 1351 Brezovica ob predhodni najavi na telefonsko številko 01/3601-789 ali preko elektronske 

pošte: urbanizem@brezovica.si. Kot rečeno se pripombe zbira do 9.2.2022, Občina pa bo dolžna na njih 

odgovoriti ter stališča do njih objaviti na spletni strani Občine. Kot je urbanist pojasnil, bo morala 

Občina  po javni razgrnitvi in pripravi predloga sdOPN1 pridobiti še 2. mnenja nosilcev urejanja prostora 

in odločbo o sprejemljivosti plana na okolje. Potrebnih bo še nekaj korakov, planira pa se, da bi bile 

sdOPN1 sprejete še v letošnjem letu. 

 

Po predstavitvah je sledila razprava, tekom katere so bile iz strani prisotnih podane naslednje pripombe: 

1. G. Aljaž Zupančič:  

- G. Zupančič je podal pripombo na 58.c člen ter določila v EUP RJ_7 in sicer, da se znotraj EUP 

in namenske rabe SP ne dovoljuje gradnje turističnih kompleksov (kot je npr. predviden na 

zemljišču parc.št. 1399/2 k.o. Rakitna). Vikendi so na območju Rakitne zgrajeni z namenom 

stalnega ali začasnega bivanja in prebivalci se ne strinjajo z ureditvijo glampinga (turističnega 

kompleksa), ki ni primerno oblikovan niti ni ustrezne vodooskrbe in kanalizacije. Problematične 

so tudi parkirne površine. G. Zupančič tako podaja pripombo na vsebino 58. člena in določila 

dopustnih gradenj na namenski rabi SP, kjer naj se v tabeli dopustnih dejavnosti briše »turistična 

dejavnost«. Pereč je problem oskrbe s pitno vodo in zaradi slabega tlaka prihaja do pomanjkanja 

vode. Z umestitvijo turističnega kompleksa bi se razmere še poslabšale. Tudi MČN ne bi 

zadoščale za turistične potrebe cca. 50 oseb. Tudi obstoječa transformatorska postaja ne bi 

http://www.brezovica.si/
mailto:urbanizem@brezovica.si
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zadoščala potrebam, saj je že trenutno problematična. Zaradi dodatnih parkirnih mest bi se 

dodatno onesnaževalo okolje s plini in hrupom. Za vse okoliške krajane takšen poseg ni 

sprejemljiv, saj bi šlo za razvrednotenje mirnega okolja. 

- Pripomba se podaja na Tabelo, ki se nanaša na namensko rabo SP. 

 

2. G. Samo Glavan, Rakitna 391: 

- G. Glavan je enakega mnenja kot g. Zupančič in podaja vsebinsko enako pripombo. Na območju 

namenske rabe SP naj se ne dovoljuje turistične dejavnosti, ki naj se v tabeli črta.  

- V področju statusa s področjem dovoljene turistične dejavnosti bi se spremenil del naselja, ki je 

najbolj gosto pozidan. V območju RJ_7 je samo 1 zemljišče dovolj veliko, da se bi se sploh 

lahko izvajala turistična dejavnost. Od koga je prišla pobuda za spremembo v OPN, da se dovoli 

turistična dejavnost? S tovrstno spremembo se popolnoma spremeni koncept naselja. Obenem 

gre tudi za vidik ljudi, ki tukaj živijo, saj bi utrpeli veliko škodo. V kolikor pride do razmaha 

turistične dejavnosti, bo 200 ljudi prizadetih z bistveno manjšo kvaliteto bivanja. Odločno 

nasprotujejo razvoju turistične dejavnosti in želijo, da pride pobuda tudi do Občinskega sveta. 

Pri svoji odločitvi bodo vztrajali. Če bi želeli zagotoviti ustrezno infrastrukturo, bi bilo 

investicije vsaj za 1 milijon evrov. 

 

Urbanist g. Lovšin  je pojasnil, da nobeden ni dal tovrstne pobude, tudi potencialen investitor ne. 

SdOPN1 se je začel izdelovati namreč že leta 2016, 2017. Takrat tovrstne pobude še niso bile prisotne. 

Težnja po glampingih je v zadnjem času ogromna, tudi v drugih občinah. Urbanist je pojasnil, da 

obstajajo tudi drugi predlogi za umestitev glampinga na Rakitni (na drugi strani državne ceste, ki se ne 

nahaja v osrednjem območju počitniških stavb), ki pa so trenutno še v fazi postopka za spremembo 

namenske rabe prostora (spremembe in dopolnitve OPN št. 2 – grafični del). Razume se, da so z vidika 

posameznikov pomisleki glede dovolitve te dejavnosti ter da je potrebno to ponovno premisliti oz. 

umakniti. 

G. Glavan je predlagal in zagovarja, da se v tabeli črta »turistična dejavnost«, kar se bo zabeležilo. 

 

3. Odvetnik Matija Kahne: 

- G. Kahne vidi nekaj težav postopkovne in vsebinske narave. Podal je pobudo kot pooblaščenec 

lastnikov objektov na Rakitni in sicer se ravno tako ne strinjajo z množičnim turizmom na 

Rakitni oz. umestitvijo glampinga. Podajajo naslednje pripombe:  

 S postopkovnega vidika bi moralo biti že v Okoljskem poročilo obravnavano, kako 

sprememba vpliva na okolje (da se dovoljuje turistično dejavnost). Npr. na str. 38 – daje 

se pozitivno mnenje, niso pa obravnavana območja za turizem. To področje bi moralo 

biti tudi v Okoljskem poročilu ustrezno obravnavano. V kolikor bo dovoljena turistična 

dejavnost, se bo lahko pojavilo še več investitorjev in postavljalo hotele etc. To pa si 

verjetno Občina ne želi. 

 Z vsebinskega vidika je problematično, da se na tak način posega v življenje ljudi. To 

je poseg v lastninsko pravico, ki je ustavno varovana. Sprememba vpliva na celotno 

naselje in premoženje lastnikov v EUP RJ_7. Njihove stranke bodo podale tudi pisne 

pripombe v predpisanem roku. 

 V 58.c členu naj se v tabeli, ki opredeljuje prostorske izvedbene pogoje na namenski 

rabi SP, med navedenimi dovoljenimi dejavnostmi briše »turistična dejavnost«.  

 Na namenski rabi SP na Rakitni naj se ne spreminjajo obstoječa prostorska določila  

(OPN) glede dopustnosti gradnje enostavnih in nezahtevnih objektov. Da npr. na 

zemljišču velikosti 600 m2 ne bi investitor postavil več enostavnih objektov. Zato naj 

se dovoli samo 1 enostaven objekt na zemljišču. 

 Na namenski rabi SP na Rakitni naj se ohrani minimalna velikost zemljišča vsaj 500 

m2 (v 13. členu), lahko tudi 700 m2, kot je že praksa nekaterih primestnih občin. Zato, 

da se ohranja narava. 

 Na namenski rabi SP na Rakitni naj se ohrani oblikovanje objektov (tloris, kot je sedaj 

etc.), kot je določena v obstoječih prostorskih določilih (OPN) – 15. člen. Ohranja naj 

se tipologijo hiš. 
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G. Lovšin je poudaril, da bodo pripombe g. Kahneta zabeležene in obravnavane. Seveda lahko oddajo 

svoje pripombe tudi v pisni obliki. V nadaljnjem postopku se bo Občina in Občinski svet opredelil do 

teh pripomb, ki bodo prejete v času javne razgrnitve. 

 

Na slišane pripombe je investitor potencialnega glampinga na Rakitni g. Miha Mihovac odgovoril, da 

imajo prebivalci morda napačne predstave o projektu in da jim želijo stvari predstaviti. Delali bodo 

skladno z zakonodajo počitniške hiše, ki so dovoljene. Skupaj preko KS Rakitna želijo organizirati 

sestanek, na katerem bi jim podrobneje predstavili idejo projekta.  

G. Lovšin je dodal, da je tudi želja Občine in KS, da so s projektom vsi ustrezno seznanjeni ter da se 

organizira sestanek za vse deležnike, ki so zainteresirani, zlasti med investitorji in okoliškimi prebivalci. 

G. Lovšin je poudaril, da ima vsak možnost podati pripombe ter da bodo le-te morale biti obravnavane. 

G. Glavan je poudaril, da mora investitor prvi kontaktirati okoliške prebivalce in se strinja, da mora 

potekati sestanek. 

G. Mihovac je pojasnil, da je do sedaj potekal en sestanek z županom, občinsko upravo, urbanistom g. 

Lovšinom in g. Gorazdom Kovačičem, na katerem jim je bilo rečeno, da morajo projekt prilagoditi 

veljavni prostorski zakonodaji ter ga dopolniti in ga obvezno predstaviti okoliškim prebivalcem. Glede 

sestanka z okoliškimi prebivalci bodo komunicirali s KS Rakitna. 

G. Glavan se ponovno strinja, da sestanek poteka, vendar svojega mnenja ne bodo spremenili. G. 

Mihovac se strinja s sestankom in tudi g. Lovšinu se zdi to pravilen postopek ter da se omejeni sestanek 

čimprej organizira. 

 

G. Lovšin je nadalje ponovil, da se bodo vse pripombe obravnavale in stališča do njih javno objavila. 

 

G. Lovšin je želel pojasniti še, da je razlog za razmeroma pozno javno razgrnitev tudi v tem, da se je 

čakalo odgovore Ministrstva glede legalizacij večstanovanjskih gradenj ter kako jih pravzaprav 

obravnavati. Imeli smo tudi primer dveh lokacijskih preveritev, preko katerih se je reševala ta 

problematika, vendar Ministrstvu taka rešitev ni ustrezna. Občina je to do sedaj reševala preko 

sprememb prostorskih izvedbenih pogojev. Občina je pri pripravi sdOPN1 vključevala tovrstne pobude, 

da se lastnikom omogoči pogoje, da z legalizacijo objektov sploh lahko pričnejo. Vsi zainteresirani, ki 

menijo, da kakšna takšna stavba v prostoru še obstaja, naj podatke čimprej javijo Občini. V prihodnosti 

bodo morali imeti lastniki urejeno vso papirologijo glede svojih objektov. Občina je odgovorno 

pristopila k reševanju problematike. 

 

Nadalje je g. Lovšin pojasnil, da bo Občina preučila tudi novo prostorsko zakonodajo ter jo ustrezno 

vključila v sdOPN1, zlasti z vidika določevanja gradbenih parcel ter določitve enostavnih in nezahtevnih 

objektov. Z novo zakonodajo se bo opredelilo, kje se bodo dovolili enostavni in nezahtevni objekti 

(določena bo morala biti gradbena parcela). Prostorski akt pa bo določil, kaj se lahko gradi na gradbeni 

parceli. 

 

V nadaljevanju razprave je sledilo še nekaj pripomb: 

 

4. G. Jaka Napotnik, arhitekt, Brezovica: 

- Podal je vprašanje, zakaj se »turistična dejavnost« umika iz območja namenske rabe CU. Do 

sedaj je bila na območju namenske rabe CU omogočena. 

 

K pripombam g. Napotnika je urbanist g. Lovšin podal pojasnilo, da je »turistična dejavnost« kot taka 

v sdOPN1 opredeljena le na namenski rabi SP – površine počitniških hiš. Strinja se, da bo potrebno najti 

ustrezno rešitev, saj se npr. na območju Brezovice na namenski rabi CU nahajata dva hotela. Na območju 

Rakitne je tovrstna problematika rešena z namensko rabo, kjer je na območju hotela opredeljena 

namenska raba BT – površine za turizem. 

 

5. Ga. Marinka Novak, občanka: 

- Ga. Novak je podala pripombo, zakaj je določeno, da imajo lahko 2-stanovanjske stavbe samo 

1 vhod in da morajo biti razdeljene horizontalno (horizontalna etažnost stanovanj). S tako 

strogimi merili se ne strinja, niti jih ne predpisujejo Tehnične smernice za graditev iz leta 2018 
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Ministrstva. Smernice ne prepovedujejo, da bi imel horizontalno razdeljen objekt 2 vhoda. 

Sploh z ozirom na to, da se bo omogočila legalizacija večstanovanjskih objektov, jo zanima 

strokovna utemeljitev odločitve. 

 

G. Lovšin je pojasnil, da se je ta problematika pojavila že na Odboru za okolje, prostor, gospodarstvo in 

kmetijstvo. K pripombam ga. Novak je urbanist g. Lovšin podal pojasnilo, da se bo omenjeni člen še 

prilagodil in sicer na način, da bo manj zapleten ter da bo življenjski in sočasno sledil Tehničnim 

smernicam za gradnjo. Omenjeni člen se bo tako prilagodil, dvojčkov pa Občina zaenkrat še vedno ne 

dovoljuje. Dvostanovanjske gradnje se dovolijo zlasti z vidika, da se hiše oz. njene etaže dedujejo in 

delijo med več družinskih članov. Vsekakor se bodo tudi pri legalizacijah upoštevali urbanistični 

parametri (parkirna mesta etc.). Pripomba se bo obravnavala in našla rešitev, lahko tudi vsi zainteresirani 

podajo predlog rešitve. 

 

G. Mihovac je podal vprašanje, ali se bo kolesarska steza, ki se gradi v Črni vasi, nadaljevala tudi na 

območju občine Brezovica. G. Lovšin je pojasnil, da s temi informacijami ne razpolaga. Gre za urejanje 

v sklopu državne ceste. 

 

Ob zaključku javne obravnave je g. Lovšin pojasnil, da bodo vse pripombe, dane na javni obravnavi, 

ustrezno obravnavane. Sicer pa se pripombe zbirajo vse do 9.2.2022, kot je že bilo omenjeno. V kolikor 

bi kdo želel še dodatna pojasnila, naj se obrne na Občino ter poda pripombe in vprašanja.  

 

Vsem se zahvaljujemo za čas in udeležbo na javni razgrnitvi. 

 

 

Javna obravnava je bila zaključena ob 17.30 uri. 

 

 

 

Zapisala:            

Kristina Žust             

 

 

 

 

Brezovica,  19.01.2022 

 

 
 

 


