
 
Breznica 3, 4274 Ţirovnica 
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Številka: 032-0002/2006 – 3. izr 

Datum: 20.01.2010 
 

Z A P I S N I K 

 3. IZREDNE  SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŽIROVNICA 

 

ki je bila v sredo, 20. januarja 2010 ob 17.00, uri v Čopovi rojstni hiši v Ţirovnici. 
 

Prisotni: Izidor Jekovec, Anton Zupan, Joţe Hribar, Sebastijan Zupan, Ciril Dolar Čiro, Franc Pfajfar, 

Dušan Konte, Anton Koselj.  
Opravičeno odsotni: Boštjan Noč, Milan Dubravac, Vanja Resman, mag. Lidija Dornig, Joţe Resman 

Ostali odsotni: mag. Valentin Sodja 
Prisotna občinska uprava: ţupan Leopold Pogačar, Monika Kusterle, Marija Luţnik in Helena Čadeţ. 

Prisotni predstavniki medijev:  Janko Rabič, Radio Triglav Jesenice 

                                                  ATM TV Kranjska Gora – novinarka in snemalec 
Ostali prisotni: 2 pripravljavca OPN 

 
Ţupan je pozdravil vse prisotne na 3. izredni seji, ugotovil sklepčnost in pojasnil razloge za njen sklic. 

 
V sprejem je predlagal naslednji: 

DNEVNI RED: 

1. Informacija o pripravi Občinskega prostorskega načrta (OPN) ter pripombah občanov 
danih na javni razgrnitvi in javni obravnavi 

Prisotni: 8 
ZA: 8 

Dnevni red je potrjen. 

 
Predstavil je predstavnika pripravljavca OPN iz podjetja Domplana d.d., gospo Gabrielo Rizner in 

Valterja Pivka.  
 

AD 1. Informacija o pripravi Občinskega prostorskega načrta (OPN) ter pripombah 

občanov danih na javni razgrnitvi in javni obravnavi 

Župan: Povedal je, da so kot dodatno gradivo priloţena popravljena stališča (stališča in pobude so 

pravilno označene). Pojasnil je, da gradivo za sejo vsebuje kronologijo priprave OPN, namen OPN, 
vsebino OPN, opis načrtovanih ureditev in razvojne potrebe. Priloţen je seznam pripomb danih na 

javni razgrnitvi in javni obravnavi. Večina pripomb se nanaša na zasebne pobude, veliko pa je danih 
na občinske projekte (obvoznica Vrba, obvoznica Breznica, dom starostnikov, turistični penzion).  

Gradivu je priloţen seznam prejetih pripomb do 14.1.2010, pregled pobud glede na usmeritve 

soglasodajalcev in stališča delovne skupine za pripravo OPN do podanih pobud (kar jih je imela 
delovna skupina na voljo do sestanka, ki je bil naslednji dan po javni obravnavi).   

Izredna seja je sklicana, ker je OS tisti organ, ki sprejema in potrjuje OPN. Ţelel je, da se z njim 
občinski svetniki seznanijo. Seja je namenjena, da se kot OS seznanijo s postopkom, s teţavami, ki so 

se pojavile in dilemami. Pogovarjali bi se o javnih pobudah oz. pobudah občine (so v javnem 
interesu). OS naj se seznani z občinskimi zadevami in se do njih opredeli. Pripombe se bodo umestile 

k pripombam, ki so bile dane na javni obravnavi in javni razgrnitvi.  

Delovna skupina za pripravo OPN je bila sklicana, zato da dobijo informacijo vezane na občinske 
pobude, kar je napisano v razvojnem programu in se ţeli umestiti v prostor. Pri omenjeni zadevi se 

srečuje javni in zasebni interes.  Tekom razprave in predstavitve bodo podane določene informacije.  
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Prikazan je bil orto posnetek, kjer so označena nezazidana stavbna zemljišča. Označene so bile vse 

parcele, ki so večje od 600 m2. Vse površine niso zazidljive v obliki individualnih gradenj. Oblika 
parcele lahko nima prave oblike zaradi geodetskega posnetka in ker je posnetek ţe starejši je mogoče, 

da je ţe kaj pozidano. Podatki so predstavljeni zaradi podatka s strani ministrstva, da je v občini 55 ha 

nepozidanih stavbnih zemljišč.  
 

Gabriela Rizner: predstavila je povzetek začetkov priprave OPN in nadaljnji postopek sprejemanja 
OPN. Izpostavila je občinske pobude in jih opisala. Povedala je, da so določena tudi nadomestna 

kmetijska zemljišča, ki so v sedanji rabi gozd ali neplodna zemljišča. 
 

Župan: komentiral je pet zadev, ki izhajajo iz trenutnih pobud in javne obravnave: 

- Penzion v Doslovčah: predviden je bil prostor za turistično dejavnost, vendar je skoraj vsa vas proti, 
ker se ne strinjajo z lokacijo. 

- Obvoznica Breznica: okoli 20 negativnih mnenj za obvoznico 
- Obvoznica Vrba: do seje prejetih malo pripomb na predlagano varianto 

- Dom starostnikov in dom upokojencev: lastnik zemljišča se ne strinja z objektom na njegovem 

zemljišču 
- Dolina Završnica: predlog je bil, da se Završnica ureja s PIP-om in ne z OPPN. Od enega od 

soglasodajalcev je zahteva, da se zadeva ureja z OPPN 
- Status naselij ni bil predlagan dobro. Predlagano bo, da se enak status predvidi za vsa naselja.  

- Potrebno bo predvideti prostor za gradnjo občinskih (socialnih) stanovanj.  
- Civilna iniciativa Rodine je poslala več splošnih pripomb na izvedbeni del (velikost objektov). V 

izvedbenem planu so predvideni tri stanovanja na objekt.   

 
Gabriela Rizner: predvidena sta dva tipa stavb. Če je K+P+M je pritličje lahko višje do 1 m nad 

terenom in kolenčni zid v mansardi tudi 1 m.  Če je K+P+1+M je pritličje lahko višje do 0,40m nad 
terenom in kolenčni zid v mansardi tudi do 0,40m. Naklon strehe je maksimalno 42 stopinj. Dana je 

bila omejitev ob velikosti objekta in sicer, da se merijo na sprednji strani objekta, tam kjer je niţji del.  

Marija Lužnik: Na Bregu je predvidena rezervna lokacija za gradnjo čistilne naprave, vendar je prišla 
pripomba s strani lastnika, ki predvidena gradnji nasprotuje. 

 
Franc Pfajfar: Pripombe občanov se nanašajo predvsem na štiri občinske pobude. Pobude, ki jih 

kmetijsko ministrstvo ni odločno zavrnilo,  so se pustile v načrtu. Na naslednjem usklajevanju bodo 

morali dokončno odločiti.   
- Obvoznica Breznica: cilj je bil, da se prostorski plan iz leta 2006 pripelje do konca in da se reši 

prostor pred občino (odmik prometa) in da prostor ostane zazidljiv (občinsko središče). To bi bila 
rešitev do ceste z Vrbo. 

Kmetijsko ministrstvo ni bilo navdušeno nad obvoznico. Nekateri lastniki menijo, da se jim reţe 
kmetijska zemljišča. Pri reševanju prometne problematike je bil predlog, da se obenem ustvari 

središče na Breznici.  

- Obvoznica Vrba: predlaganih je bilo 6 variant. Nekatere so sprejemljive, druge ne. Pri vzhodni 
varianti (C) nismo uspeli. Soglasje ministrstva je za varianto E. Obvoznica je v Vrbi obvezna.  

- Dom starejših: Komisija je preverila tudi pripombo o pozidavi pri zdravstvenem domu. Ţelja je bila 
nekje ob cesti, na ravnini, v bliţini naselja. Pri tem se posega v privatno zemljišče. Preučiti se mora 

javni in zasebni interes.  

Župan: Na javni obravnavi je bil očitek, da je meja narisana čez hišo. Razlog je, da je hiša 
zamaknjena, postavljena v nasprotju z gradbenim dovoljenjem.  

Franc Pfajfar: - Ureditev Završnice: v delu Završnice je pozidava mogoča za gradnjo servisnih 
objektov. Zemljišče je predvideno le za pozidavo v športne namene in ne za stanovanjske namene.  

- Penzion v Doslovčah: občina se je usmerila v turizem, zato potrebuje takšno lokacijo. Sprva je bilo 
predvidna gradnja doma za starostnike, vendar klanec ne ustreza. Izkazala se je pobuda za 

apartmajski objekt. Lokacija za turistične objekte je predvidena tudi v Mostah.  

- Potrebno je preveriti ali imajo zemljišča, ki so stavbna, vendar še niso pozidana urejene  dostope. 
Tako se bo dobilo realno sliko o nezazidanih zemljiščih.   

- Urejanje naselij: vsako vas bi morali obdelati arhitekti (razširitev cest, obnova korit), kjer bi dobili 
vaška središča in natančnejši podatek o prostih parcelah, ki bodo imele svoj dostop.  

Župan: Zaradi raznih očitkov s strani soglasodajalcev bo potrebno zadevo preučiti.  

Gabriela Rizner: Predstavila  in opisala je urbanistični načrt, ki se izdela za naselja mestnega 
značaja, na zahtevo nekaterih soglasodajalcev pa ga je izdala tudi za naše vasi.  
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Anton Zupan: - Obvoznica Vrba: predlagal je tunel pod Vrbo in da se naredi galerijo. Predlog se je 
takrat zdel predrag. Višino sredstev, ki bi se porabile za predlagano obvoznico, bi porabili za tunel.  

Župan: Predlog je bil predstavljen. Ministrstvo je menilo, da portali motijo veduto. Na ministrstvu se 

niso strinjali. S strani občine so bili predstavljeni razni argumenti za vzhodno varianto, vendar niso 
hoteli slišati.  

 
Anton Koselj: Sprejeta je bila vizija občine, v kateri je navedeno kam občina ţeli. Menil je, da je v 

OPN izraţenega zelo malo javnega interesa. Predstavljene so bile le 4 pobude s strani občine. Ni bilo 
pogojev za nadaljnji razvoj. Največ je bilo zasebnih pobud. Občina dela za voljo občanov, zato je 

potrebno njihovo ţeljo spoštovati.  

- Obvoznica Vrba: Podpreti je potrebno prvo varianto vzhodno varianto in pri njej je potrebno 
vztrajati, čeprav ministrstva niso za to. Podpreti je potrebno tisto, kar je ljudem najbolj prav.  

- Str. 6: Občinsko in lokalno središče: Občinsko središče ne sodi k mrliškim veţicam in pokopališču. 
Prireditve in pokopi umrlih ne sodijo skupaj. Potrebno je preučiti še druge variante, kjer bi lahko bilo 

središče. 

- Mešano stanovanjsko-agrarno naselje in vasi z agrarnim značajem: O problematiki gradnje stanovanj 
(etaţnost, št. stanovanj) je bila večkrat razprava. Izgubila se je razsodnost kaj ţelimo. Če se ve, da 

nekje velike hiše ne sodijo, ne smejo biti. Potrebno je pregledati posamezni primer in nato določiti 
moţnost gradnje.  

- Str. 8: Završnica: je preveč omejujoče opredeljena. Osredotočilo se je na posamezne parcele. Od 
občine se pričakuje, da bo določila kje se pričakuje rekreacija. Mogoče se bo čez nekaj let predvidelo 

gradnjo. Ne sme se omejevati.  

- Prometna infrastruktura: Okoli pokopališča naj se zadeva uredi drugače. V razmislek je izpostavil 
navezavo preko cesarske ceste do sosednjih občin. Predlagal je, da se naredi rezervacija ob cesarski 

cesti (steza za konjenike, kolesarje in pešce). Potrebno je rezervirat pasove ob cesti. Ceste so po 
poljih ţe speljane in najlaţje je razširiti cesto na  lokaciji, kjer ţe obstoja. Sledilo bi se razvojnim 

načrtom občine: umakniti promet, v naseljih bi se promet uredil. 

- Kolesarske in konjeniške poti: Določilo se jih je premalo smelo. Manjka navezava naših kolesarskih 
poti navzven. Skozi Zgornjo Gorenjsko je predvidena »daljinska kolesarska pot«. Dokument je bil 

enkrat v obdelavi, v katerem je navedena navezava kolesarske poti z Jesenic. Povezave bi morale biti 
bolj definirane. V grafičnem delu omenjene poti manjkajo. 

- Gradnja v hribu: Glede na etaţnost je k+p+1+m v hribu pretirano. Nadstropje bi se lahko izpustilo.  

Menil je, da bi se delovna skupina morala opredeljevati tudi do stališč posameznikov. Nekateri ljudje 
ţelijo vse prepovedati. Del ljudi pa ţeli o zadevah konstruktivno razpravljati in dati konstruktivni 

predlog. Rečeno je bilo, da ţelimo lepo sonaravno občino. Premalo je smelega načrtovanja v OPN. 
Obrtna cona res pokvari veduto in se nihče od ministrstev ne obremenjuje z veduto, pri obvoznici Vrba 

pa nasprotujejo in postavljajo razne zahteve. Ne znajo prisluhniti ljudem.  
Župan: Z drţavo se je teţko pogovarjati. Ministrstvom se ne more postavljati zahtev, saj oni dajejo 

soglasja.  

- Plan razvoja: kar je navedeno v razvojnem planu občine do leta 2020, bo mogoče z OPN doseči. Oba 
dokumenta sta skladna.  

- Rezervacija v OPN: vse kar je narisano v OPN je rezervacija.  
- Interes ceste na polje iz vasi: mogoče je za kmečke vozove in ţivino in ne za promet. 

- Delovna skupina se je opredeljevala do pripomb, ki se nanašajo na OPN. Marsikdo od občanov je 

podal konstruktiven predlog, ki pa ne zadeva OPN in o katerem bo ţupan razmislil 
Anton Koselj: - Cesta na polje: Ne gre za princip. Potrebno je umakniti promet od hiš. Ţivali so 

zamenjali avtomobili.  
- OPN rešuje ţe dorečeno in ne ponudi nič novega. Razmišlja se kam namestiti tiste, ki obiščejo 

občino. V občini ţelimo razviti turizem, nočitvenih kapacitet pa nimamo. 
 

Franc Pfajfar: Obravnavale so se štiri občinske pobude, ki so se izkazale za sprejemljive. Dvakrat je 

bila dana informacija o pripravi OPN na občinskem svetu, vendar nobene pobude ni bilo s strani 
občinskih svetnikov ali na odborih ali od posameznikov ne. Najlaţje je na koncu kritizirati.  

- Spoštovati voljo občanov: V Vrbi in Doslovčah se spoštuje volja občanov. Tehničnih pripomb na 
zahodno varianto ni. Nihče ni vprašal lastnikov zemljišč, če se strinjajo. 

- Občinsko središče: Vsak vidi le pokopališče. Lahko se uredi z zasaditvijo. Če moti le njegova bliţina, 

nikoli ni bilo ideje kje bi bil lahko center. Kje se bo gradilo kulturno dvorano, ker sedanja ne bo 
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vzdrţala naslednja leta? Nekaj se bo izrabilo v večnamenski dvorani. Potrebno bo predvideti kulturni 

objekt. 
- Završnica: Preveč omejeno in parcelirano. Predlagatelj je bil tisti, ki je lociral igrišča. Pripravljen bo 

podroben načrt. Potrebno bo zaščititi celo dolino in jo nameniti za rekreacijo. Nič ni bilo govora o 

ureditvi Završnice naprej proti Zelenici.   
- Cesarska cesta: Začne se v Zabreznici pri gasilskem domu. Naselja so strnjena, zato cesarske ceste 

ni mogoče uporabljati. V spodnjem delu bo potrebno pripraviti prehod iz druge občine. Strinjal se je, 
naj se ob cesti predvidi pot za rekreativne dejavnosti.  

- Kolesarske poti: Kolesarska pot je vrisana od začetka do konca občine. Predvidena je navezava na 
Jesenice, Bled in Radovljico. Ena je predvidena preko Kavčk do Ţirovnice, druga pa preko Poljan proti 

Bledu. Radovljica še v enem delu nima rešeno.  

- Obrtna cona: Vsaka občina razvija svoje minimalne cone, zato ker ţeli obdrţati obrtnike v svoji 
občini. OC je prihodek za občino.  

 
Izidor Jekovec: Razen predstavljenih zasebnih in javnih pobud, drugih pobud za razvoj občine ni 

bilo. Do zasebnih pobud se komisija ni opredeljevala. V OPN so vključena nova razmišljanja, novi 

pogledi. Ko se bo pripravljal nov OPN, bo potrebno predvideti določene zahteve.  
- Center pri pokopališču: Objektov ne more biti. Lahko je klopca ali parkirišče, ne more pa biti 

poslovnih objektov. Mogoč je le objekt nasproti občine.  
- Obvoznica Vrba: Potrebno se je odločiti ali se izpelje zahodna varianta, ali pa se umakne iz OPN in se 

poskusi pri naslednjem OPN v upanju, da se bodo na ministrstvu premislili. Interes vaščanov Vrbe ni, 
da se ves promet odvija skozi Vrbo. Predlagal je, naj  se izpelje zahodna varianta, zato da se promet 

umakne od vasi.  

Župan: Potrebno je zasledovati javni interes in varianto s katero se ljudje strinjajo.   
 

Ciril Dolar Čiro: S sluţbami na ministrstvu se je teţko dogovoriti. Na javni obravnavi je opozoril, da 
je način dela zelo pomemben, zato da je neka rešitev boljša. Del odgovornosti nosijo tudi občinske 

javne sluţbe. Javni interes je takrat, ko nek organ na nekem sestanku pobude oceni in gredo take 

naprej. Kot občinski organ se občinskim pobudam ni dalo večji javni interes, da bi se zadeva laţje 
reševala.  

Obvoznica Vrba: je dobro zastavljen, vprašanje je le kdaj in kako se bo uresničila. Potrebno se je 
najprej pogovoriti z lastniki zemljišč. Mogoče se na ta način lahko kateri problem reši hitreje.  

- Povedal je, da je dal na občinskem svetu več pobud povezanih z OPN, vendar na eno ni dobil 

odgovora: 16. seja – Opozoril je, na velik razkorak med formalnimi predpisi in rokom, ki je bil določen 
za sprejem pobud za OPN.  

- Završnica se omenja na več načinov, kar je dobro (pripravljena je študija, predlogi so, vendar ne 
zajemajo vsega). Kompleks Završnice bi se lahko reševal s PIP-om. Če bi pravilno pristopili z 

argumenti, bi lahko zavod za varstvo narave dal drugačno mnenje.   
Večkrat je opozoril, da je pobuda za nogometno igrišče brez potrebe predvidena na zemljišču K1, 

vendar nihče ni potrdil njegovega opozorila. Opozoril je tudi na nesprejemljivost drsališča na jezeru, 

vendar nikoli ni nihče nasprotoval.  
- Opozoril je, da je v gradivu naveden neveljavni pravilnik.  

- Menil je, da ko bo OPN sprejet, bo dober za davkarijo. Ko bo OPN potrjen s strani soglasodajalcev, 
ga bo moral sprejeti še občinski svet. Marsikdo s tem ne bo zadovoljen in ljudje bodo kazali na ţupana 

in svetnike.   

- Upravne enote izdajajo gradbeno dovoljenje. Preden bo OPN sprejet je potrebno paziti pri napakah 
in pomanjkljivostih, zato da bo vse usklajeno (grafični in tekstualni del).  

 
Župan: - Ni nobene vzročne zveze med datumom veljavnostjo novih predpisov in datumom za oddajo 

pobud. Pobude so legalne, določi se rok za njihovo oddajo. Prenehanje veljavnosti podzakonskih 
predpisov nima vpliva na pobude.   

- Završnica: Podpisano je bilo pismo o nameri, ki se ga vsi ne drţijo. 

- OPPN in PIP: namen je, da se natančno določi umeščanje dejavnosti v dolino Završnico. OPPN bo 
vse prevetril in preveril. Določile se bodo smernice. OPPN zahteva eden od soglasodajalcev in če ne bo  

zadev urejenih z OPPN se ne bo dobilo soglasja.   
- Davki: prostor, ki ga bo občina opredelila v OPN za dom starostnikom in bo postal namensko 

zazidljiva parcela, ne bo DURS davščino obremenila lastnika, ker podatke za odmero NUSZ pripravlja 

občina za davčno. 
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- Pogovor z lastniki: So stvari, ki jih kot ţupan ne smeš prehitevati. Pogovori z ljudmi pred načrti so 

nesmiselni, ker ne bi bil noben projekt realiziran. V drugi fazi se bo še kako pogovarjalo z ljudmi. 
 

Dušan Konte: Priprava OPN-ja je namenjena občini in ljudem za boljše in kvalitetnejše ţivljenje. Če 

je nasprotni interes s strani ljudi je potrebno najti kompromis: obvoznica Vrba, pozidava na Rodinah. 
Podpiral je vzhodno varianto. Potrebno je presoditi kdo največ uporablja obvoznico. To so občani in vsi 

uporabniki.  Smelo je potrebno iti naprej v predlagano obvoznico.  
Opozoril je na premajhne prostore občinske knjiţnice (za invalide, teţje okretne in starejše je teţko 

dostopna). Potrebno jo je umestiti na boljšo lokacijo.  
Župan: Delovna skupina je kar nekaj zavrnjenih individualnih pobud še enkrat dala v ponovno 

presojo.  

 
Sebastijan Zupan: Obvoznica Vrba: škoda je, ker ni potrjena vzhodna varianta, vendar je potrebno 

gledati naprej in se ne sme zadeve ustaviti. 
- Dom upokojencev: Ali je potrebna tako velika površina, kot je vrisana. Predlagal je drugo površino. 

- Cesarska cesta: Predlagal je, da ostane taka kot je. Predvsem iz razloga kmetijstva. Uporablja se tudi 

kot trim steza za pešce, kolesarje. Edina rešitev je rekonstrukcija obstoječe ceste na najboljši način.   
- Obvoznica Breznica: iz razloga posega v kmetijske površine, naj se površina nekoliko omeji.  

Župan: - Dom upokojencev: predvidena je umestitev doma starostnikov in doma upokojencev. Za 
vsako je potrebno predvideti določeno infrastrukturo (sprehajalne poti, parki, balinišče).   

Površina je opredeljena, ni pa nujno da bo v celoti uporabljena. Za objekt bo potreben OPPN.  
Marija Lužnik: Prednost OPPN je, da je še enkrat javna razgrnitev in obravnava.   

 

Jože Hribar: OPN je zajel ţelje občine, katere objekte naj bi občina pridobila. Ti objekti so z OPN 
umeščeni v prostor. Za izvedbo projekta je potrebno veliko kompromisov.  Urbanistični načrt: Pri OPN 

bi morale biti bolj zaokroţene celote. Urbanistični načrt bi moral biti bolj poudarjen in ni zanemarljiva 
zadeva, da ga ne bi mogli imeti. Izraţene ţelje so v načrtu zajete.   

- Okoljsko poročilo predlaga drsanje na jezeru. Zavod za varstvo narave pa je zadevo zavrnilo. Drsanje 

na jezeru je nemogoče in bi bilo na zadevo potrebno opozoriti.  
- Str. 8: Tabela usmeritev soglasodajalcev: pripomba 74: preveri naj se navedba konjeniške poti, ki pa 

jih še ni. Preveri naj se, če gre za kolesarske poti.  
- Obvoznica Vrba: Predlagal je naj se uredi regionalna cesta in obvoznica Vrba tako  ni potrebna. 

Gabriela Rizner: Urbanistični načrt je strokovna podlaga OPN, zato ni obvezujoči. Menila je, da ga ni 

smiselno poglabljati. Je priloga OPN. 
 

Anton Koselj: Komentiral je pripombo, da nihče kot občinski svetnik ni podal nobenega predloga. 
Pred ustanovitvijo delovne skupine in zbiranjem pobud, bi morala biti na občinskem svetu predhodna 

razprava, da bi se proučile strateške zadeve. Kot zasebnik ne bo šel vlagat, če je to naloga občine. 
Postopek se je začel ţe leta 2006, vendar nihče ni pozval k pripombam. 

Obvoznica Vrba: Ni proti nobeni varianti, vendar je potrebno upoštevati ţelje ljudi, katera stran 

obvoznice je boljša. 
Penzion v Doslovčah: Lokacija je dobra in se ne sme izključiti iz OPN. Takšen objekt je v občini 

potreben. Nad cesto je bilo ţe v preteklosti načrtovano za gradnjo. Nekatere  zadeve je potrebno 
pravočasno načrtovati. Primer: Na Bregu zaradi neustreznega urbanističnega načrtovanja ni mogoče 

postaviti pločnika. Javna razsvetljava je tik ob cesti. 

Župan: - Pojasnil je, da je komisijo za pripravo OPN imenoval ţupan in prevzema vso odgovornost. Za 
vodjo komisije je bil imenovan bivši ţupan, ker se je OPN ţe začel v času njegovega mandata. Skupina 

je delala veliko in dobro.  
- Penzion v Doslovčah: Proti gradnji je bilo zbranih cca 80 podpisov vaščanov Doslovč.  

- Obvoznica Vrba: če ne bodo prodali zemlje, bo potrebna razlastitev. V okviru OPPN bo potrebno biti 
zelo aktiven in ljudi pravočasno obveščati.  

Franc Pfajfar: Delovna komisija, skupaj z ţupanom in upravo je bila ustanovljena, da predlaga nekaj, 

kar je za občino dobro, na podlagi vseh razvojnih projektov. Če komisija ne bi tega naredila, se ne bi 
sprejelo nič.  Vedno prihajajo novi predlogi. Komisija prevzema tudi vso odgovornost in kritike.  

 
Župan: Dobro je, ker je bila izredna seja sklicana zaradi OPN, znotraj javne razgrnitve in javne 

obravnave. Opozoril je pripravljavca in občinsko upravo, da v izvedbenem delu ne sme biti napak. Vse 

prejete pripombe se bodo poslale pripravljavcu, da jih pregleda. Sklicana bo še enkrat delovna 
komisija, ki bo pomagala pri opredelitvi do pripomb. Na krajevno običajen način se bodo objavila 
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stališča in zapisnik javne obravnave. Vsem soglasodajalem se bo ponovno poslalo poziv za pridobitev 

mnenj. Ko se pridobi sklep ministrstva sledi še potrditev na občinskem svetu, računa se do leta 2010.  
Zahvalil se je za razpravo in za udeleţbo.  

 

Seja je bila zaključena ob  19.45  uri. 
 

Zapisala:              
Helena Čadeţ                      ŽUPAN 

               Leopold POGAČAR 


