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5.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 
33/07 in spremembe) ter 31. člena Statuta Občine Radovljica (DN 
UO, št. 188/14) je župan Občine Radovljica sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SKLEPA 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta za območje površin za opravljanje verskih obredov 

in parkov BR 12 – Brezje Bazilika 

1. člen

Na podlagi smernic Ministrstva za kulturo (št. 35012-89/2016/16, z 
dne 14.10.2016) se spremeni in dopolni Sklep o začetku priprave 
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje površin za 
opravljanje verskih obredov in parkov BR 12 – Brezje Bazilika (del) 
(DN UO, št. 209/16, 12.2.2016; v nadaljevanju Sklep).

2. člen

Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega na-
črta za območje površin za opravljane verskih obredov in parkov BR 
12 – Brezje Bazilika (del) se spremeni in dopolni, kot sledi v nadalje-
vanju:
1. V naslovu se črta zadnja beseda »(del)«, tako da se naslov glasi: 
»Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega na-
črta za območje površin za opravljanje verskih obredov in parkov BR 
12 – Brezje Bazilika«.
2. Prvi odstavek 2. člena Sklepa se črta in nadomesti z besedilom, 
ki se glasi:

»Predmet sklepa je izdelava novega OPPN za območje centra naselja 
Brezij. V Prostorskem redu občine Radovljica (v nadaljevanju PRO; 
DN UO, št. 159/2012 in spremembe) to območje predstavlja večin-
ski del prostorske enote z oznako Br 12, ki je po namenski rabi opre-
deljena del kot MO – osrednje površine, del ZP – parki in del DC – 
površine za opravljanje verskih obredov.«
3. Celotno besedilo 3. člena se črta in nadomesti z besedilom, ki se 
glasi:
»Območje predstavlja osrednji del naselja Brezje z baziliko, samosta-
nom, objektom gostilne, parkiriščem in parkom. Velikost je približno 
3,9 ha. S PRO je bilo določeno, da to območje leži v prostorski eno-
ti BR 12, za katero je potrebno pripraviti OPPN. 
Zemljišče je v k. o. Brezje.«
4. Celotno besedilo 7. člena se črta in nadomesti z besedilom, ki se 
glasi:
»Izdelavo OPPN in vseh potrebnih strokovnih podlag financira pobu-
dnik spremembe OPPN (Slovensko Marijino narodno svetišče Brez-
je); za del, ki predstavlja javne površine, pa se sredstva nameni iz 
proračuna Občine Radovljica.«

3. člen

Ta sprememba Sklepa začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih 
novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave ter na spletnih 
straneh Občine Radovljica.
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