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ZADEVA: Obvestilo o javni razgrnitvi in javni obravnavl dopoinjenega osnutka
sprememb in dopolnitev obcinskega prostorskega nacrta za obcino Brezice za siritev
con(SDOPN 3)

lived

Obcina Brezice kot pripravljavec prostorskega akta obvesca javnost, da bo javno razgrnila:
-

dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev obcinskega prostorskega nacrta za
obmocje obclne Brezice za potrebe razvoja con (v nadaljevanju: SDOPN3)

Obcina Brezice je leta 2014 sprejela novodobnl prostorski dokument, t.j. obclnski prostorski
nacrt (v nadaljevanju OPN), kl ga je spremenlia In dopolnlla v letu 2016 In kasneje se v letu
2018. Konec leta 2017 smo pripravlll strokovno podlago v kateii smo naredlll preveritev
smiselnosti sirltve poslovnih con na obmocju obclne Brezice. Strokovna podlaga je pokazala,
da je smiseino pristopltl k zagotovltvl dodatnlh razvojnih povrsin obrtne cone Dobova, In da je
potrebno zagotovltl primerno cestno povezavo obstojece poslovne cone Slovenska vas z
obstojeclm cestnim omrezjem. Na osnovl rezultatov strokovne podlage smo pristoplll k
spremembam In dopolnltvam OPN.

Sledlla je priprava osnutka SD0PN3, katerl je bll nosllcem urejanja prostora prvic posredovan
V oktobru 2018 z namenom, da bl le-tl posredovall usmerltve Iz svojih delovnih podroclj; t.j.
prva mnenja. ZaradI vecjih povrsin, kl se jim spremlnja namenska raba, In na podlagi Uredbe
0 merlllh za ocenjevanje verjetnosti pomembnejslh vpllvov Izvedbe plana, programa, nacrta all
drugega splosnega akta In njegovlh sprememb na okolje v postopku celovlte presoje vpllvov
na okolje (Dr. list RS, st. 9/09) smo na akt pridoblll Odiodbo MInlstrstva za okolje In prostor o
Izvedbl celovlte presoje vpllvov na okolje st. 35409-351/2018/10 dne 29.11.2018. Sledlla je
priprava okoljskega poroclla In pridobltev mnenja o ustreznosti okoljskega poroclla In
sprejemljlvosti vpllvov Izvedbe plana na okolje st. 35409-351/2018/16 dne 12.06.2019.

8 strani MInlstrstva za kmetljstvo, gozdarsko In prehrano smo pridoblll prvo mnenje st. 3521/2006/148 z dne 12.10.2018 Iz katerega Izhaja, da sta sirltvl stavbnih zemljisc za pristojno
minlstrstvo nesprejemljlvl, saj Ima obcina zadostne povrslne nepozldanlh zemljisc. V
nadaljevanju minlstrstvo navaja, da bosta predlagani sirltvl stavbnih zemljisc sprejemljlvl, ce
bo obcina uravnotezlla bllancno stanje nepozldanlh stavbnih zemljisc. ZaradI prihajajoce
davcne polltike glede obdavcltve nepozldanlh stavbnih zemljisc In zaradI navedb minlstrstva
za kmetljstvo smo pristoplll k vracanju stavbnih zemljisc v primamo rabo (sprememba Iz

stavbnega v kmetijsko zemljisce) na zahodnem delu naseija Obrezje nad PC Slovenska vas
(pogovorno zaseiek »Koreja«).

V casu javne razgrnitve ima zainteresirana javnost moznost podaje pripomb in predlogov
oziroma ima javnost moznost, da poda izjavo o strinjanju s spremembo in dopolnitvijo.
Pripombodajaici iz javne razgrnitve bodo bili s stalisci do pripomb obvesceni po zakljucku javne
razgrnitve. Stalisca do pripomb mora predhodno potrditi in sprejeti Obcinski svet Obcine
Brezice.

Kraj in cas javne razgrnitve

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD0PN3 bo trajala od 02. septembra 2019 do
vkijucno 02. oktobra 2019.
Ogled celotnega dopolnjenega osnutka SD0PN3 je mozen v casu uradnih ur:
-V prostorih Obcine Brezice, Cesta prvih borcev 18, Brezice - Oddeiek za prostor
-v prostorskih Krajevne skupnosti Dobova
- V prostorih Krajevne skupnosti Jesenice na Doienjskem
- na spletnem portalu RISC - http://www.geoprostor.net/PisoPortal/

Kraj in cas javne obravnave

Javna obravnava bo potekala v prostorih Mestne hise Brezice v prvem nadstropju dne 18.
September 2019 (sreda) ob 17. uri, katero bo vodil Oddeiek za prostor Obcine Brezice v
sodelovanju z izdelovalcem prostorskega akta - podjetje URBI Ljubljana.

Nacin in rok za podajanje pripomb in mnenj

Vsi zainteresirani posamezniki, organi in organizacije lahko na razgmjen osnutek podajo
pripombe in predloge ali izrazijo strinjanje z razgrnjenim dokumentom.
Pripombe in predloge se lahko poda:
• pisno na obrazcu na Obcini Brezice, Oddeiek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brezice ali KS Jesenice na Doienjskem ali KS Dobova
• pisno na obrazcu, ki je objavljen na internetni strani http://www.brezice.si, in sicer po
posti na naslov Obcina Brezice, Cesta prvih borcev 18, Brezice ali na elektronski

naslov obcina.brezice@brezice.si,
• pisno ali ustno na zapisnik na javni obravnavi;

Rok za oddajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku je vkijucno do
02.10.2019.
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