Na podlagi 16. in 107. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in
84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na __. redni seji dne __.__. 2015 sprejel

1. spremembo
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
OBČINE BOROVNICA (Uradni list RS, št. 52/14).
Na koncu 57. člena (splošni prostorski izvedbeni pogoji za gradnje in ureditve na kmetijskih,
gozdnih, vodnih in drugih zemljiščih) se doda besedilo, ki se glasi:
»- v območjih izključne rabe prostora za potrebe obrambe so skladno s prostorsko zakonodajo
in zakonodajo na področju graditve dovoljene prostorske ureditve ter gradnje objektov za
potrebe obrambe (gradnje novih objektov, rekonstrukcije objektov, vzdrževanje in odstranitve
objektov) ter ostale ureditve za potrebe obrambe ne glede na vrsto objektov glede na
zahtevnost.
- v območjih omejene in nadzorovane rabe prostora za potrebe obrambe je dovoljena
obstoječa, primarna raba (kmetijstvo in gozdarstvo) ter uporaba komunikacij. Na območju niso
dopustne gradnje in rekonstrukcije objektov, ki so namenjene stalnim delovnim mestom,
nastanitvi, prireditvam ter zadrževanju večjega števila ljudi. Uporaba objektov ne sme
omejevati funkcionalnosti območja za potrebe obrambe. Za vse posege v območjih omejene
in nadzorovane rabe za potrebe obrambe je treba predhodno pridobiti soglasje ministrstva
pristojnega za obrambo.«
OBRAZLOŽITEV:
Po objavi OPN Borovnica v Uradnem listu RS št. 52/14 je Ministrstvo za obrambo Občino
opozorilo, da je verjetno pomotoma izpadel del besedila, ki obravnava pogoje s področja
obrambe. Zaradi odprave tehnične napake pri oblikovanju končnega tekstualnega dela odloka
je potrebno prostorske izvedbene pogoje in omejitve za potrebe obrambe zunaj naselij
dopolniti z vključitvijo druge in tretje alineje 57. člena odloka.
Besedilo strateškega dela je ustrezno in ostane nespremenjeno. Tudi v strateškem in
izvedbenem grafičnem delu akta so območja za potrebe obrambe ustrezno prikazana, tako
območja izključne rabe za potrebe obrambe, kot tudi območja omejene in nadzorovane rabe v
prikazu varstvenih režimov (Prikaz stanja prostora).
Sprememba OPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem
objave v Uradnem listu RS.
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