
           

 Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice 
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Jesenice, 14. 02. 2023 

 

 

ZAPISNIK 

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

ponedeljek, 13. februar 2023 ob 11.00 uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora 

 

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: 

Tč. 3.: 
- Ga Mateja Blažič, Ministrstvo za naravne vire in prostor 
- Sašo Hrovat, Triglavski narodni park, vodja službe 
- Andrej Avsenek, Zavod za gozdove Slovenije, vodja Območne enote Bled 
- Blaž Černe,  Zavod za gozdove, Območna enota Bled 

K 4. tč. – Matic Logar, Telekom Slovenije 
 
Predlagan dnevni red:  
 

1) Potrditev dnevnega reda.  
2) Pregled zapisnika in poročilo o realizaciji sklepov predhodne seje. 
3) Informacija o upravljanju z velikimi zvermi na območju Julijskih Alp,  trenutno 

stanje populacije ter možni preventivni ukrepi. 
4) Predstavitev ponudbe Telekoma Slovenije glede kibernetske zaščite. 
5) Oblikovanje predlogov tem za naslednjo koordinacijo.  
6) Razno 

- Terenski kolegij oz. študijska v Inssbruck na Stalni sedež Alpske konvencije ob 
predsedovanju Slovenije AK 

- Pobuda TD Gorje  
 
 
 
 
 

http://www.ragor.si/
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K točki 1: Potrditev dnevnega reda. 

Dodane so točke, ki se bodo obravnavale pod točko razno. 

 

Sklep 1:  

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

K točki 2: Potrditev zapisnika 

Glede na sprejete sklepe zadnje koordinacije je bila na Ministrstvo za obrambo poslana 

prošnja za sofinanciranje visokotlačnega kompresorja.  S strani ga. Mete Zupančič, vodje PRS 

RP Bled smo bili obveščeni, da so dobili odobreno povišanje sredstev s strani države za 

sofinanciranje nakupa kompresorja v višini 15.000 EUR.  Razliko za sofinanciranje s strani 

občin se obračuna po ključu št. prebivalcev.  

Nabava dronov je bila dogovorjena konec leta 2022 in je potrebno. 

V tem delu je bila prisotna tudi ga. Živa Ozmec, koordinatorka CZ, ki bo za občine pripravila 

oz. popravila letne pogodbe  oz. anekse k pogodbam. 

Razdelilnik je priloga temu zapisniku. 

 

Sklep 2: 

Vezano na sofinanciranje nabave kompresorja in dronov se pripravi  razdelilnik po občinah.  

Ga. Živa Ozmec kot koordinatorka CZ in ostali koordinatorji  CZ uskladijo  letne pogodbe za  

zaščito in reševanje  za občine. 

 

 

K točki 3: Informacija o upravljanju z velikimi zvermi na območju Julijskih Alp,  trenutno  
                  stanje populacije ter možni preventivni ukrepi. 
 
Uvodoma je g. Avsenek, vodja Območne enote Bled, ZGS poudaril pomembno vlogo  ZGS pri 
lovskih načrtih.  
Kompetentne osebe spremljajo in popisujejo škodo, ki jo občani prijavljajo in nato pošiljajo 
zahtevke na pristojno ministrstvo, ki škodo poravnava. Stalo izvajajo monitoringe. Veliko se 
vlaga v namene sožitja prebivalcev z zvermi. 
 
Ga. Mateja Blažič iz MNVP je prisotne opozorila, da se mora pri zavarovanih vrstah 
upoštevati tako nacionalno kot tudi evropsko zakonodajo, ki zelo temeljito pokriva to 
področje. 

http://www.ragor.si/
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Gospod Blaž Černe na ZGS,  Območni enoti  Bled spremlja divje zveri na terenu in je 
poznavalec razmer na tem področju. 
Redno sodeluje tudi s kmeti in je seznanjen z njihovimi pritožbami ter s problematiko 
dolgega čakanja na poplačilo škode s strani države. 
V prezentaciji nam je predstavil območje in število osebkov divjih zveri oz. tropov na 
območju občin zgornje Gorenjske.  
Kljub temu, da na območju zgornje Gorenjske biva  4 do 5 medvedov,  v zadnjem obdobju z 
medvedom ni problema, saj v  2 letih ni bilo škodnih primerov. 
Na našem območju so 3 tropi volkov: Jelovški trop - 10 osebkov, Pokljuški trop - 8 osebkov; 
in Rateški trop; gre za trop križancev. Pri vseh tropih je bila zaznana reprodukcija. 
Ris je bil doseljen;  3 na območju Pokljuke in  2 na Jelovici. Dokazane so 3 reprodukcije s po 3 
mladiči. 
ZGS popisuje škodo in zabeleži cca 90 škodnih primerov  na leto, ki so seveda vse dokazljive. 
 
G. Černe je izpostavil ključne probleme pri upravljanju divjih zveri, ki pa vplivajo tudi na  
sobivanje: 

• Obravnava škodnih primerov – predolgo se čaka, da je povrnjena odškodnina 
• Obravnava vlog za izredni odvzem – ministrstvo si vzame preveč časa za odločitev  
• Smernice za dokazovanje upravičenosti odstrela 
• Upravičenost do nakupa zaščitnih sredstev; šele, ko je bila škoda že povzročena 
• Ukrepi za zaščito pašnih živali v alpskem prostoru (s temi težavami se srečujejo vse 

države v Alpskem prostoru) 
• Strošek dodatnega varovanja 
• Prostorska širitev in številčna krepitev npr. v Karavanke (sprejemljivost) 
• Neusklajena politika upravljanja z velikimi zvermi 
• Strateški dokumenti 

 
Ga Blažič je poudarila, da je izhodišče trenutna zakonodaja- slovenska in evropska. 
V Sloveniji imamo za vse 3 zveri ločene strategije. 
Obdobje, ko so bile velike zveri samo na Notranjskem in Kočevskem je  minilo. Pomembni so 
preventivni ukrepi za varnost živali na paši. 
Županja Henrika  Zupan  je izpostavila problematiko nerealiziranega,  odobrenega  odstrela v 
letu 2021 in 2022. 
Župan Bohinja je povedal, da so v lanskem letu zabeležili kar  nekaj napadov na pašno živino 
kar je seveda zelo vznemirilo občane. Zaveda se pomena preventivnih ukrepov  za sožitje. 
Zelo podpira hitrejše izdajanje odločb. 
Sašo Hrovat s TNP  je opozoril na specifike preventivnih  ukrepov pri pašništvu,  predvsem 
poleti, ko se razmahne turizem in se številni obiskovalci in pohodniki morda ne zavedajo 
resnosti ali nevarnosti preventivnih ukrepov (npr.  ovčarske pse kot preventivo). Zato je 
potreben  dogovor med vsemi deležniki.  

http://www.ragor.si/
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Župan Leopold Pogačar je bil kritičen do odnosa države pri reševanju teh problemov. Če je 
mnenje večine deležnikov, da so predpisi  neživljenjski (tudi v smislu časa za rešitev 
problema) je potrebno pristopiti k spreminjanju zakonodaje. 
Župan Peter Torkar je  posredoval skrb kmetov in občanov iz vasi na višjih legah. 
Volkovi naj bi bili prisotni že v bližini hiš.  Obstaja bojazen, da se ogrozi pašništvo  na Pokljuki   
Strinja se z temeljitim razmislekom glede preventivnih ukrepov, npr. zaznan problem  s 
pastmi, ki ogrožajo tako ljudi kot domače živali.  

 
Sklep 3:  
Glede na predstavljene probleme, ki jih ZGS pozna, spremlja in pritiska na državo za njihovo 
rešitev župani predlagajo, da RAGOR v sodelovanju z ZGS, g. Černetom pripravi dopis za 
resorno ministrstvo z navedenimi problemi in tudi že s predlaganimi rešitvami. 
Predvsem vezano na hitrejše reševanje  odločb za plačevanje škode. 

 
 
K točki 4: Predstavitev ponudbe Telekoma Slovenije glede kibernetske zaščite. 
 
Na Telekomu imajo  strokovno ekipo več kot 100 strokovnjakov za »ciber security«, ki deluje 
24/7 in pokriva vsa področja  vezana na kibernetsko varnost. 
Preko MJU varujejo državne institucije, vendar občine v to niso vključene. 
Prisotni so tudi v večini ključnih slovenskih podjetjih, ki pokrivajo javne storitve – UKC, 
banke.. 
 
Sklep 4: 
Telekom bo na občine poslal ponudbo za sodelovanje vezano na kibernetsko varnost.  
RAGOR bo Maticu Logarju posredoval kontakte županje in  županov. 
 
 
K točki 5: Oblikovanje predlogov tem za naslednjo koordinacijo 
  
Naslednja koordinacija je planirana v  torek, 7. marca  2023 ob 11. uri na Občini Jesenice. 
  
Glede na pobudo, ki so jo poslali s Splošne bolnice Jesenice, želi  v. d. direktorja Petra Rupar 

in  v. d. pomočnice direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe asist. Mojca Strgar 

Ravnik,  županom na koordinaciji predstaviti  problematiko težko odpustljivih pacientov in 

druge aktualne teme vezane na SBJ. 

Na koordinacijo bi povabili tudi poslanki DZ ga. Katarino Štravs in ga. Almo Intihar. 

 
 
 
 

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

 Planirana je študijska tura na Stalni sedež Alpske konvencije v Inssbruck, ob 
predsedovanju Slovenije Alpski konvenciji. Del obiska bo namenjen  sestanku z 
deželno vlado in izmenjavi mnenj o povezovanju turizma, kmetijstva in krajine. 

 
 Državni svetnik Leopold Pogačar je posredoval nekaj kratkih informacij vezano na 

aktivnosti v Državnem svetu in odborih DS v katere je vključen: 
- Podal je pobudo ministrstvu  za spremembe Gradbenega zakona, na katero pa 

še ni prejel odgovora. V kolikor bo potrebno bo podal pobudo za spremembo 

zakona neposredno preko DS. 

- Ob obravnavanju sprememb davčne zakonodaje ni podprl neživljenjskih in 

nelogičnih predlogov (obveznost in posledično odgovornost sprejemanja 

računa na kupca). 

- Zavzema se za nadaljevanje aktivnosti za pripravo zakona o pokrajinah 

- Zavzema se za pregled stanja zdravstvenega sistema in vključitev tudi bolnikov 

z redkimi boleznimi (večina otroci). 

- Delo lahko spremljate (obravnavani akti, pobude, zakonodajni postopki) tudi 

na spletni strani https://ds-rs.si/sl , s klikom na koledar so dostopna tudi vsa 

gradiva na povezavi, ki se ta dan obravnavajo. 

 

 S strani  TD Gorje je bila poslana pobuda za skupen sestanek z župani -  vezano na 
prostorsko planiranje in sodelovanje pri umeščanju turistične infrastrukture med 
občinami in turističnimi društvi. Župani so se strinjali, da se predlagana  tematika 
obravnava na aprilski koordinaciji, ki je planirana na Bledu. 
 

 Podana je informacija, da bo ustanovna skupščina LAS Zgornja Gorenjska - BOJA   v 
četrtek, 23.02. 2023 v Dvorana Koleprn na  Jesenice. 

 

Zapisala:                                                                                                Henrika Zupan 

Eva Štravs Podlogar, RAGOR                                                             županja  Občine Kranjska Gora  

 

Poslano:  

- županom občin Zgornje Gorenjske 

- OU občin Zgornje Gorenjske 

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

  

http://www.ragor.si/
https://ds-rs.si/sl
http://www./ragor.si

