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ZAPISNIK 

 

 

2. korespondenčne seje Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, ki je bila dne 

15.06.2021-16.06.2021. 

 

 

PRISOTNI ČLANI ODBORA:   

Primož Rihtar, Aleš Ogrič, Jure Bačar, Janez Pristavec 

 

ODSOTNI ČLANI ODBORA: 

Janez Marinčič, Jaka Napotnik, Milan Hosta 

 

Svoje mnenje so preko preko telefona ali elektronske pošte  sporočili štirje (4) člani Odbora, trije (3) 

člani odbora so bili odsotni. 

G. Napotnik je svoje opredelitve do točk podal že na 6. redni seji Odbora dne 15.6.2021, ki pa ni bila 

sklepčna. G. Napotnik se je do točk dnevnega reda opredelil po izteku dogovorjenega roka, zato 

njegovo glasovanje ne more biti upoštevano. Pod točko Razno so vključeni njegovi predlogi, ki jih je 

podal na 6. redni seji Odbora, saj je bilo tako dogovorjeno. 

G. Hosta se ni opredelil do točk dnevnega reda, je pa preko e-pošte poslal predloge, ki naj se 

zabeležijo na Odboru pod točko Razno. 

 

Člani Odbora so glasovali o sledečih zadevah: 

 

 

AD1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje 

 

Odboru za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo je posredovan zapisnik 5. redne seje. 

 

Za glasovanje se predlaga naslednji sklep: 

 

Zapisnik 5. redne seje je bil soglasno sprejet s 7 ZA.  

 

Izid glasovanja: 

ZA: 4 

PROTI: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

AD2. Naselje Preserje – sprememba meje območja naselja ter vzpostavitev uličnega sistema 

 

Geodetska uprava RS (v nadaljevanju GURS) je ob pregledu in reševanju vlog za določitev hišnih 

številk na meji naselja Preserje z naseljem Dolenja Brezovica in Kamnik pod Krimom ugotovila, da bi 

bila smiselna sprememba meje med omenjenimi naselji, da bi bile hišne številke objektov skladne z 

dejansko pripadnostjo naseljem. Glede na večje število novih stavb v naselju Preserje je GURS 

predlagal tudi, da bi se uvedel ulični sistem. 

Opis situacije in GURS-ov grafični predlog novega poteka novih meja naselij je obrazložen v 

spodnjem dopisu GURS-a št. 35321-74/2021-2552-1 z dne 05.05.2021, ki je del gradiva. 

 

Sklepa, vezana na spremembe meje območja naselja ter vzpostavitev uličnega sistema, sta bil 

pripravljena na podlagi predlogov članov Odbora, ki so se udeležili 6. redne seje odbora. 
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Za glasovanje se predlagata naslednja sklepa: 

 

 

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

GURS-a za spremembo meja naselij med Preserjem in Dolenjo Brezovica ter Preserjem in 

Kamnikom pod Krimom ter jih v obravnavo in sprejem predlagajo Občinskemu svetu. 

 

Člani Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo predlagajo, da se pri KS Podpeč-

Preserje preveri interes za vzpostavitev uličnega sistema v naselju Preserje ter se na podlagi 

njihovega mnenja nadaljuje postopek. 

 

Izid glasovanja: 

ZA: 4 

PROTI: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD3. Odlok o pobiranju takse za urejanje prometa na območju naselja Jezero 

 

Občina Brezovica je pri PGD Jezero v letošnjem letu uredila parkirišče za potrebe obiskovalcev jezera 

pri Podpeči na zemljiščih parc.št. 291/3-del, 294/6-del, 290/1, 283/4 k.o. Jezero. Z ureditvijo novega 

parkirišča se ukinja parkiranje ob jezeru, ki ga je do sedaj urejala Občina. 

Za parkiranje na novem parkirišču se namerava pobirati parkirnina, zato je Občina pripravila predlog 

Odloka o pobiranju takse za urejanje prometa na območju naselja Jezero. 

G. Pristavec je pri 8. členu predlagal dopolnitev besedila na način: "Sredstva od pobrane parkirnine bo 

Občina Brezovica namensko uporabila za urejanje parkirnega prostora in javne infrastrukture v okolici 

Jezera pri Podpeči". 

 

Za glasovanje se predlaga naslednji sklep: 

 

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

Odloka o pobiranju takse za urejanje prometa na območju naselja Jezero ter ga v obravnavo in 

sprejem predlagajo Občinskemu svetu.  

 

Izid glasovanja: 

ZA: 4 

PROTI: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD4. Spremembe in dopolnitve besedilnega dela OPN – večstanovanjske stavbe 

 

Gradivo sprememb in dopolnitev besedilnega dela OPN, ki se nanaša na večstanovanjske gradnje, je 

del Priloge 1, ki je dostopna na spletni strani 

https://www.brezovica.si/wp-content/uploads/2021/03/DOPOLNJEN-OSNUTEK_sdOPN1_Priloga-

1_sledi-spremembam.pdf. 

 

https://www.brezovica.si/wp-content/uploads/2021/03/DOPOLNJEN-OSNUTEK_sdOPN1_Priloga-1_sledi-spremembam.pdf
https://www.brezovica.si/wp-content/uploads/2021/03/DOPOLNJEN-OSNUTEK_sdOPN1_Priloga-1_sledi-spremembam.pdf
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Članom Odbora je bil posredovan seznam spremembe in dopolnitev glede večstanovanjskih stavb v 

Prilogi 1 OPN po enotah urejanja prostora. 

Sklep, vezan na spremembe in dopolnitve besedilnega dela OPN, je bil pripravljen na podlagi 

predlogov članov Odbora, ki so se udeležili 6. redne seje odbora. 

 

Za glasovanje se predlaga naslednji sklep: 

 

Člani Odbora za okolje, prostor, gospodarstvo in kmetijstvo predlagajo, da se za obravnavo 

legalizacij večstanovanjskih gradenj upošteva merilo, ali je bil objekt ob datumu sprejema OPN 

leta 2016 vpisan v evidenco Geodetske uprave RS. Pri vsebini sprememb in dopolnitev 

besedilnega dela OPN naj se preveri tudi možnost odstopanja oblikovanja streh od dvokapnice 

(ravne strehe ipd.) ter določitev minimalne velikosti gradbene parcele. 

 

Izid glasovanja: 

ZA: 4 

PROTI: 0 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD5. Razno 

 

Član Odbora g. Hosta je podal predlog za točko razno, vezano na obstoječe uradne meritve v omrežju 

5G in delni odgovor na to tematiko, prejet s strani AKOM-a, in sicer: »V dosedanji uradni 

komunikaciji na temo uvajanja 5G tehnologije v naši občini sem posredoval dovolj znanstvenih 

dokazov, da je dvom o škodljivosti ter o možnostih škodljive uporabe in zlorabe te tehnologije 

utemeljen. Temu dodajam še dejstvo, da je človek običajno najprej zlorabil moč tehnologije, potem pa 

artikuliral njeno uporabo. Kako vemo, da se nam to zdaj ne dogaja? Kličem k previdnosti in 

zadržanosti pri dovoljevanju in uvajanju 5G tehnologije v naši občini, saj smo kot člani odbora in 

svetniki moralno in pravno odgovorni za poseganje v naš prostor na način, ki subliminalno vpliva na 

celice naših teles. Zato prosim vodstvo odbora in občine, da opravi/naroči neodvisno študijo tveganja 

in vpliva na zdravje občanov, upravitelje teh frekvenc pa seznani z moratorijem, dokler se ne 

prepričamo v varnost te tehnologije. Ta dopis dajem v razpravo in želim, da se zabeleži v zapisniku ter 

predlagam sklep, da se vprašanje moratorija odpre na seji občinskega sveta.« 

G. Napotnik predlaga, da se posodobi Strategija razvoja turizma za občino Brezovica ter se pri tem 

vključi KS-je ter lokalne predloge. Kot je bilo pojasnjeno, je Občina že ob pripravljanju prve 

Strategije razvoja turizma sodelovala s KS-ji ter tovrstno prakso seveda podpira tudi vnaprej. 

Direktorica OU ga. Stražišar je pojasnila, da se bo Občina lotila priprave strategij skupaj z RRA LUR, 

o čemer že potekajo pogovori. 

G. Napotnik je predlagal, da naj Odbor aktivno spremlja tudi stanje glede projekta športne dvorane na 

Brezovici. Predlaga, da bi bil v komisiji za projekt tudi član Odbora ali urbanist, sočasno pa ga 

zanima, ali so za projekt pripravljene variantne rešitve oz. javni natečaj. 

 

 

 

Zapisala:         Predsednik Odbora:  

Kristina Žust         Primož Rihtar    

 

 

Brezovica,  17.06.2021 

 

 


