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Jesenice, 4.01. 2023 

 

ZAPISNIK 

1.. sestanka koordinacije županov občin Zgornje Gorenjske, ki je  potekal v  

torek, 3. januarja 2023 ob 11.00 uri v sejni sobi Občine Žirovnica 

 

Prisotni:  

- župani občin Zgornje Gorenjske: ga. Henrika Zupan,  g. Ciril Globočnik,  g. Jože Sodja,  

g. Anton Mežan, g. Leopold Pogačar,   g. Peter Torkar in g. Peter Bohinec 

  

Ostali prisotni: 

- ga. Eva Štravs Podlogar, RAGOR 

 

Gostje: 

         - ga. Meta Zupančič, vodja podvodne reševalne službe Reševalne postaje Bled.  
 

 
Predlagan dnevni red:  
 

1) Potrditev dnevnega reda.  
2) Pregled zapisnika in poročilo o realizaciji sklepov predhodne seje. 
3) Nabava kompresorja za potrebe Podvodne reševalne službe, reševalne postaje 

Bled.  
4) LAS Zgornja Gorenjska BOJA – objava Uredbe o delovanju LAS in potrditvi strategij 

lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027. 
5) Oblikovanje predlogov tem za naslednjo koordinacijo.  
6) Razno. 

 

 

K točki 1: Potrditev dnevnega reda. 

Dodani sta 2 temi pod točko razno: 

- Čiščenje tartanskih atletskih stez -predlog Občine Bled 

- Predlog župana Kobarida,  o predlogu sprememb 18.člena Zakona o JRM  

 

Sklep 1:  

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

 

http://www.ragor.si/
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K točki 2: Potrditev zapisnika 

 

Sklep 2: 

Zapisnik je bil soglasno sprejet. 

 

 

K točki 3:  Nabava kompresorja za potrebe Podvodne reševalne službe,  
                   reševalne postaje Bled  
 
ga. Meta Zupančič, vodja podvodne reševalne službe Reševalne postaje Bled je predstavila 
problematiko vezano na  nabavo novega kompresorja za potrebe PRS. Kompresor, ki ga 
trenutno uporabljajo v enoti, imajo  že skoraj 30 let in je dotrajan ter ne zadostuje potrebam  
zaradi povečanega števila aktivnosti in sprememb na področju reševalnega in tehničnega 
potapljanja, za katerega so člani PRS usposobljeni.  
V letu 2022 so sodelovali  v 12 intervencijah s področja reševanja na in iz vode, kar je 

polovico več, kot v preteklih letih. Sodelujejo tudi na  vajah civilne zaščite, kjer se je pokazala 

potreba po potapljaški enoti in se redno usposabljajo na  področju zaščite in reševanja. 

Člani PRS so v zadnjih letih opravili tudi številne tečaje in predavanja, najpomembnejša med 

njimi so usposabljanja za reševanje iz divje vode, tečaj za tehnično potapljanje z različnimi 

plinskimi mešanicami (kisik, dušik in helij) za varnejše potapljanje in potapljanje na večje 

globine ter tečaj za potapljanje v zalite jame. Člani PRS so aktivni tudi pri Društvu za 

podvodne dejavnosti Bled, kjer sodelujejo pri različnih projektih tako na občinski kot državni 

ravni. 

Za tovrstne podvodne aktivnosti so se v zadnjih letih uspeli opremiti z ustrezno potapljaško 

in reševalno opremo, vendar nujno potrebujejo nov kompresor za polnjenje zraka in ostalih 

plinskih mešanic v potapljaške jeklenke, ki si ga z lastnimi sredstvi in sredstvi, ki jih prejemajo 

za delovanje enote od Slovenske potapljaške zveze in pogodbenih občin, ne morejo 

zagotoviti. 

Stari kompresor je dotrajan in tudi nevaren zdravju potapljačev. Nov kompresor, ki bi 

ustrezal trenutnim potapljaškim standardom in bi zadostil potrebam znotraj enote, stane 

okrog 18.000 evrov in izpolnjuje vse pogoje zadostnega pretoka zraka in s tem povezane 

hitrosti polnjenja jeklenk in banke zraka, minimalne glasnosti, da jeklenke lahko polnijo tudi 

poleti v času obratovanja Grajskega kopališča, kjer imajo PRS prostore. 

Župan Leopold Pogačar je izpostavil pomen PRS kot pomemben segment civilne zaščite, zato 

imajo z RŠ skleneno pogodbo v okviru CZ. Žal državni sistem ne omogoča sistemskega vira 

financiranja. 

http://www.ragor.si/
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Občina Žirovnica podpira sofinanciranje novega kompresorja. Predlaga, da za dogovorjeni  

znesek zvišajo sredstva za CZ v ta namen in se nakup kompresorja izpelje preko CZ. 

Župan Anton Mežan je potrdil, da podpira sodelovanje s strani občine Bled. 

V Bohinju imajo zaradi oddaljenosti svojo enoto, ki jim omogoča večjo učinkovitost, je 

poudaril Jože Sodja. Kljub temu se zavedajo, da tudi v Bohinju potrebujejo boljši in 

zmogljivejši kompresor. V primeru skupnega nakupa kompresorja pričakujejo, da ga bo lahko 

uporabljala  tudi posebna enota CZ za reševanje iz vode Bohinj.  

Ga. Zupančič je potrdila, da že sedaj zelo dobro sodelujejo z Bohinjem in, da se pomoč in 

sodelovanje zagotavlja tudi v prihodnje. 

Župan Globočnik podpira nakup in predlaga, da se  Ministrstvo za obrambo seznani s 

problemom in potrebo po nakupu dveh kompresorjav za Bohin in Bled, ki bi pokrivala 

potrebe za vseh 7 občin zgornje Gorenjske.  

V primeru, da ministrstvo ne odobri nakupa, se nakup enega kompresorja izvede preko CZ z 

dodtnimi namenskimi sredstvi občin. Kot ključ za izračun občinskega deleža se vzame število 

prebivallcev. 

 Sklep 3: 

Glede na izkazano potrebo PDS za nabavo podvodnega kompresorja se pošlje prošnja oz.  

poziv na Ministrstvo za obrambo. Pričakuje se ažuren in pozitiven odgovor s strani MO, saj se 

hitro bliža turistična sezona, ko bodo intervencije zopet bolj pogoste. Nakup se lahko izvede 

v 2 letih; 2023 za Bled in 2024 za Bohinj. 

Sklep 4: 

Po prejetem odgovoru z MO se pristopi k nadaljnjim aktivnostim za nabavo kompresorja. 

Župani se strinjajo, da po potrebi sofinancirajo nakup kompresorja za PDS, Reševalna postaja 

Bled  po ključu števila prebivalcev. Posledično se pripravi  rebalans sredstev za  CZ. Ragor 

stopi v kontakt s koordinatorko CZ, ga. Živo Ozmec.  

 
 
K točki 4: LAS Zgornja Gorenjska BOJA – objava Uredbe o delovanju LAS in potrditvi  
                  strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027 
  
Eva Štravs Podlogar je na kratko obnovila izhodišča in argumente, ki so januarja 2022  

botrovali soglasni odločitvi županov, za ustanovitev novega LAS z imenom LAS Zgornja 

Gorenjska – BOJA.   

 

http://www.ragor.si/
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Na osnovi sprejetega sklepa je bil dan tudi odziv na Povabilo za izkaz interesa za oblikovanje 

lokalnih akcijskih skupin za izvajanje pristopa LEADER/CLLD iz Evropskega kmetijskega sklada 

za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada 

plus v programskem obdobju 2021-2027 in izkazan interes za oblikovanje nove lokalne 

akcijske skupine v programskem obdobju 2021-2027 z imenom LAS Zgornja Gorenjska – 

BOJA. 

Konec decembra je bila v Uradnem listu (stran 13244/št.161/23.12.2022) objavljena Uredba 

o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditev strategij lokalnega razvoja za programsko 

obdobje do 2027 ter javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij 

lokalnega razvoja do leta 2027. 

RAGOR je že pristopil k aktivnostim za  1. faza, ki mora biti realizirana do 3. marca 2023 – 

članstvo v LAS kot  partnerstvo treh sektorjev, sestavljenih iz predstavnikov javnih, zasebnih 

in ekonomskih interesov na območju;  vzpostavljen oz. delujoč LAS, vzpostavljeno delovno 

mesto pri vodilnem partnerju, vzpostavljena/ delujoča spletna stran, aktivna pisarna LAS.  

Druga  faza mora biti izvedena do 31. julija 2023 in vključuje izdelavo Strategije lokalnega 

razvoja. 

Župani so bili zaprošeni, da se  odzovejo  povabilu in do 9.1. vrnejo podpisano pristopno 

izjavo v novem programskem obdobju nadaljujete delo kot član LAS Zgornja Gorenjska - 

BOJA. 

 
Sklep 5: 
RAGOR pošlje Pristopno izjavo za članstvo v lokalno akcijsko skupino LAS Zgornja Gorenjska – 
BOJA na občine, ki jo podpisano vrnejo do 9.1. 2023. 

  
 
K točki 5:Oblikovanje predlogov tem za naslednjo koordinacijo 
  
Naslednja koordinacija bo v torek, 7. februarja 2023 ob 11. uri na Občini Kranjska Gora.  
Predlog župana Petra Torkarja je, da se na eni od prihodnjih koordinacij obravnava 
problematika divjih zveri – volk, medved, ris. 
Volkovi že predstavljajo problem za živinorejo  na območjih občin Gorje, Bled, Kranjska Gora, 

Jesenice   in Bohinj. 

Vedno večji problem je tudi vožnja v naravnem okolju s  štirikolesniki  in motorji, ki ima za 

posledico veliko škodo. 

Predlaga skupen sestanek s predstavniki MOPa, MKGP, TNP in Lovsko zvezo. 

 

 

http://www.ragor.si/
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K točki 6: Razno 
 

- Anton Mežan predstavi izziv Občine Bled pri rednem vzdrževanju in čiščenju 

tartanske steze na štadionu. Pridobljena ponudba za čiščenje je zelo visoka. Zato so 

se odločili, da bi Infrastruktura Bled d.o.o. nabavila nastavek za čiščenje tartana za 

vzdrževanje. Preveriti želijo možnost za dogovor, da se  čisti tudi na drugih lokacija oz. 

v drugih občinah na območju zgornje Gorenjske. 

- Župani so obravnavali predlog župana Kobarida,  o predlogu sprememb 18.člena 

Zakona o javnem redu in miru, ki govori o globah za nedovoljeno kampiranje. Zakon 

je star in neusklajen, globe so absolutno prenizke in napisane še v tolarjih. Zato 

predlagajo radikalno zvišanje na 500 EUR. Župani so se strinjali, da je zakon potrebno 

prevetriti tudi pri številnih drugih členih, ki so nekjasni in ne omogočajo prave 

ukrepe. Izpostavljeni so  bili problemi z divjim kampiranjem v naravnem okolju in  

problemi s kamperji v vseh občinah v času poletne sezone. Res je včasih problem z 

zagotavljanjem prostih mest za kamperje v kampih in postajališčih, veliko pa je tudi 

namenskega divjega kampiranja, ki ga je potrebno kaznovati.  Občine, ki so imele 

možnost so že uredile postajališče za avtodome, nekatere, za to nimajo prostorskih 

možnosti, druge o tem razmišljajo. Občina Radovljica ne bo vzpodbujala dodatnih 

parkirišč za avtodome, saj imajo v kampih dovolj prostora. So pa še vedno pripravljeni 

na aktivnosti za izvedbo parkirišča v  Lescah.  Kljub temu, da je bilo na septembrski 

koordinaciji dogovorjeno, da bo DARS aktivno pristopil k reševanju projekta kot 

lastnik zemljišča, so zemljišče dali v prodajo. Po nastopu nove ministrice za 

Infrastrukturo bodo ponovno opozorili na dogovor glede tega parkirišča. 

- Župan Leopold Pogačar je v tem mandatu tudi državni svetnik. Prva redna seja DS bo 

18.1. 2023. Občinam bo poslal kontaktne naslove za predloge občanov zgornje 

Gorenjske. Aktiven bo tudi v odborih DS; podpredsednik Odbora za lokalno 

samoupravo in komisije Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, 

turizem in finance, 

 
 
Sklep 6: 

Infastruktura Bled naj pripravi ponudbo za čiščenje tartanskih površin na štadionih za 

območje občin Zgornje Gorenjske.  Ponudbo naj posreduje na RAGOR, ki jo bo posredoval 

občinam. 

 

 

http://www.ragor.si/
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Sklep 7: 

RAGOR bo v imenu koordinacije za pripravo predloga sprememb ZJRM  za strokovno pomoč  

zaprosil Medobčinski inšpektorat in redarstvo ( MIR) občin Zgornje Gorenjske. 

Sklep 8: 

Pobuda za spremembo zakona se poda tudi na Skupnost občin Slovenije.  

Sklep 9: 

Na vsaki koordinaciji županov zgornje Gorenjske, državni svetnik Leopold Pogačar poda 

kratko informacijo o dogajanjih in temah v DS. 

 

 

 

 

Zapisala:                                                                                                Leopold Pogačar 

Eva Štravs Podlogar, RAGOR                                                             župan Občine Žirovnica  

 

Poslano:  

- županom občin Zgornje Gorenjske 

- OU občin Zgornje Gorenjske 

- Objavljeno na www.//ragor.si - povzetek 
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