
           

 

Jesenice, 6.4. 2022 

 

ZAPISNIK 

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

torek, 5. aprila 2022 ob 11.00 uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora 

 

Prisotni:  

- župani občin Zgornje Gorenjske: g. Jani Hrovat,  g. Ciril Globočnik,  g. Jože Sodja, 

g.Janez Fajfar, g. Leopold Pogačar,   g. Peter Torkar in g. Blaž Račič 

  

Ostali prisotni: 

- ga. Eva Štravs Podlogar, RAGOR 

 

Gostje: 

- dr. Tit Potočnik, direktor Triglavskega narodnega parka 
 

Dnevni red:  

1) Potrditev dnevnega reda.  
2) Pregled zapisnika in poročilo o realizaciji sklepov predhodne seje. 
3) Predstavitev aktivnosti in sodelovanja s Triglavskim narodnim parkom; pogled  

novega direktorja TNP, dr. Tita Potočnika 
4) Oblikovanje predlogov tem za naslednjo koordinacijo.  
5) Razno 

 
 

K točki 1: Potrditev dnevnega reda. 

 

Sklep 1:  

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

K točki 2: Potrditev zapisnika 

Ob pregledu zapisnika je bila s strani župana Hrovata podaja informacija, ki jo je prejel  od 

ministrice Simone Kustec, da bodo na MIZŠ sprejeli pobudo OK Planica 2023 in županov 

Zgornje  Gorenjske glede prilagoditve termina zimskih počitnic 2022/2023. 

 

Sklep 2: 

Zapisnik je bil soglasno sprejet. 

 

 



           

 

K točki 3: Predstavitev aktivnosti in sodelovanja s Triglavskim narodnim parkom; pogled   
                  novega   direktorja TNP, dr. Tita Potočnika 
 
V uvodu je župan Jani Hrovat poudaril pomen naravne in kulturne dediščine in zaščitenih 

območij v Triglavskem narodnem parku. Skupnost Julijske Alpe je vzorčni primer dobrega in 

uspešnega sodelovanja različnih deležnikov – lokalnega prebivalstva, turističnega 

gospodarstva in TNP.  Vseh 7 občin zgornje Gorenjske je vključenih tudi v Biosferno območje 

JA – BOJA. Turizem se krepi, trendi za naprej so pozitivni; zato je zavedanje o trajnostni 

mobilnosti, usmerjanju turističnih tokov in upoštevanje kakovosti bivanja lokalnih 

prebivalcev ključno za ravnovesje rabe okolja in ravnovesje v naravi na območju TNP in BOJA. 

 

Direktor TNP,  g. Tit Potočnik se je zahvalil za vabilo in poudaril pomen dobrega sodelovanja 

med TNP in lokalnimi skupnostmi in tudi širše v Biosfernem območju JA. TNP je dobro 

prepoznavna blagovna znamka, za  BOJA pa je  potrebno promocijske  aktivnosti še povečati. 

Predlaga skupen sestanek z župani posoških občin, PRC in Skupnostjo JA. Tudi v TNP bodo v 

prihodnosti dali velik poudarek na trajnostni mobilnosti, podpirajo idejo o enotni kartici 

gosta v JA. Spodbujali bodo večjo uporabo javnega prevoza tudi s strani lokalnega 

prebivalstva. TNP podpira  ekološko kmetovanje, vključno s promocijo in prodajo ekoloških 

proizvodov, ki imajo  višjo dodano vrednost. Vodijo aktivnosti za zaščito mirnih območij; kjer 

ni mirnih območij pa je priložnost za razvoj. Usmerjanje obiska  je pomembna naloga tako za 

TNP kot tudi za lokalne skupnosti. 

 

Župan Jani Hrovat ocenjuje, da imajo občine in TNP na načelni ravni podobne poglede. 

Seveda pa so teme, ki so vezane na  posamezne lokalne skupnosti. Zelo pomembno je, da so 

sogovorniki v JZ TNP kooperativni in prisluhnejo potrebam in željam občanov.  Ob zavedanju 

zakonskih omejitev,  je konstruktiven pogovor med deležniki zelo pomemben. 

 

Župan Peter Torkar je poudaril, da je umirjanje prometa pomemben del sodelovanja občine s 

TNP. Tudi s strani TNP in MOP si želijo več  info kako se bo reševal obisk v Soteski Vintgar. Od 

direktorja TNP pričakuje pomoč pri dogovorih z MOP in MF vezano na črpanje sredstev po 

11. členu ZTNP-1 po manj birokratskih postopkih. Predlog občin je, da gredo ta sredstev v 

proračun občin. (Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10, 46/14 – 

ZON-C, 60/17 in 82/20, nadaljevanju: ZTNP-1) v četrtem odstavku 11. člena določa, da se 

parkovnim lokalnim skupnostim za projekte, investicije in dejavnosti, ki jih izvajajo oziroma 

zagotavljajo v narodnem parku iz državnega proračuna dodeli 0,20 % dohodnine vplačane v 

predpreteklem letu pred letom, za katero se ji izračuna dohodnina. Ministrstvo, pristojno za 

finance, ugotovi in sporoči parkovnim lokalnim skupnostim višino sredstev iz tega odstavka 

pred predložitvijo državnega proračuna oziroma sprememb državnega proračuna Državnemu 



           

 

zboru. Sredstva se zagotovijo na posebni proračunski postavki v finančnem načrtu 

ministrstva, pristojnega za okolje in prostor.) 

 

Tudi župan Jože Sodja je izpostavil izzive pri črpanju pripadajočih sredstev po 11. členu ZTNP-

1, saj se pogoji spreminjajo tudi med letom.  Ob sprejemanju ZTNP-1 je bil poudarek na  

razvojnih sredstvih za  občine v celoti, ne samo za  območje občine, ki je v TNP. Podpira 

skupen sestanek s posoškimi župani. 

 

G. Potočnik je  prisotne seznanil, da imajo že potrjen sestanek TNP,  MOP in MF glede 

črpanja sredstev in bo  posredoval pobudo občin zgornje Gorenjske. Ravno tako je že  

planiran  sestanek  glede Soteske Vintgar s TD Gorje in občinami Bled, Gorje in  Jesenice. 

 

Župan  Leopold Pogačar je podaril, da so v občini Žirovnica zelo zadovoljni, da so del 

Biosfernega območja JA.  Zavedajo se, da je to pomembna blagovna znamka, tudi z vidika  

bodočih čezmejnih projektov. Podpirajo trajnostno mobilnost, zato za letošnjo sezono  

omejujejo promet proti Zelenici in Valvazorju. Slovenija mora sprejeti strateške odločitve na 

nacionalni ravni kako naprej s turizmom; potrebne so omejitve tako pri obisku kot tudi pri 

novih kapacitetah.  

 

Župan Ciril Globočnik meni, da je so kriteriji za minimalne standarde za nastanitve in 

gostinstvo prenizki. Imamo dve skrajnosti  – 5* doživetje po eni strani in (pre)nizke 

minimalne standarde na drugi. Problem je tudi nadzor. Glede trajnostne mobilnosti in izzivov 

alpskih dolin je poudaril, da so za  lokacijo v Lescah že pripravljeni projekti  za  P&D, a se 

očitno obljubljena investicija – kot del blejske južne obvoznice – ne bo realizirala. 

 

Župani so razočarani nad neodzivnostjo ministrstev (MOP in MKGP) vezano na zaščito vodnih 

virov in apelirajo na direktorja, da se vezano na vodovarstveni režim, angažira na resornem 

ministrstvu. 

 

Župan Blaž Račič izpostavi pomen dejstva, da je v občini Jesenice ena od vstopnih točk  v TNP 

in Sotesko Vintgar. Zavedajo se potenciala in seveda tudi izzivov s prometom, ki jih bo 

prinesla sezona. 

Zato je izjemno pomembno, da  goste in obiskovalce vzpodbujamo k uporabi javnega 

prevoza; gorenjska in bohinjska železnica sta idealni za obiske naravnih in kulturnih 

znamenitosti. Poudaril je pomen in nujnost razpršitve  turističnih tokov. 

 

 

 



           

 

Sklep 3 

Župani od direktorja TNP pričakujejo  pomoč pri dogovorih z MOP in MF vezano na črpanje 

sredstev po 11. členu ZTNP-1 po manj birokratskih postopkih in z večjim posluhom za 

potrebe lokalnih skupnosti. Pričakujejo tudi informacijo o poteku sestanka z MF in MOP. 

 

Sklep 4 

Direktorju TNP se v vednost posreduje  dopis,  ki je bil v imenu koordinacije županov zgornje 

Gorenjske posredovan na MOP in MKGP - Poziv k ustrezni zaščiti vodnih virov v občinah Bled,  

Gorje,  Radovljica in Žirovnica. 

 

Sklep 5 

Še pred poletjem se organizira  sestanek, na katerem bi o skupnih izzivih na območju BOJA 

spregovorili  -  JZ TNP,  10 županov občin, ki jih povezuje Biosferno območje JA, Razvojni 

agenciji RAGOR in PRC ter Skupnost JA.  

 
 
K točki 4:  Oblikovanje predlogov tem za naslednjo koordinacijo.  
 
Glede na dolgoletno dogovarjanje lokalnih skupnosti z DRSI glede daljinske kolesarske 

povezave in druge  aktualne infrastrukturne  investicije na območju zgornje Gorenjske, se na 

naslednjo koordinacijo povabi ga. Liljano Herga, direktorico DRSI. Predloge tem za naslednjo 

koordinacijo, ki bo 3. maja 2022 ob 11. uri v  Žirovnici se lahko posreduje še do 21.04. 2022.  

 

K točki 5: Razno 
 

Župan Janez Fajfar je izpostavil probleme s katerimi se soočajo lokalne skupnosti vezano na 

begunce iz Ukrajine. Pomembno je, da osebe dobijo status beguncev in  posebne  izkaznice, 

saj je to predpogoj, da občina lahko sistemsko pomaga. 

Status begunca,  denarne pomoči s strani države,  vključevanje v delovne procese …ureja  

Urad za begunce ( Katarina.strukelj@gov.si ) 

 Župan Fajfar je podal še informacijo, da Občina Bled izstopa iz projekta o avtomatizirani 

izposoji koles. Razlog je v dotrajanosti sistema, slabe kvalitete koles,  nesorazmernega 

ravnovesja med stroški vzdrževanja in številom izposoj, neprilagojenost sistema  

potrebam uporabnika v gorskem okolju.  

 

 
 

mailto:Katarina.strukelj@gov.si


           

 

 
 
Župan Blaž Račič je izpostavil dve  aktualni temi: 
 

- Prehranska varnost in samooskrba postajata iz dneva v dan bolj pomembni. Glede na 

to, da občine imajo omejene površine kmetijske zemlje se sprašuje,  kaj lahko lokalne 

skupnosti naredijo za samooskrbo, saj ni dvoma, da bo na dolgi rok več poudarka na 

samooskrbi. 

- Na vabilu za  17. sejo Sveta gorenjske regije je na dnevnem redu tudi točka 

»Gorenjska regijska bolnišnica – primerjalna analiza možnih lokacij«. Župan je 

mnenja, da je dokument, ki so ga pripravili na BSC  SWOT analiza, ne pa celovita 

študija, ki naj bi sledila  sklepu koordinacije iz junija 2021. Sklep je bil  posredovan 

ministru za zdravje in je od MZ pričakoval izdelavo  celovite študije vključenosti 

Splošne bolnišnice Jesenice (SBJ) v lokalno in regionalno okolje. V študiji naj bi bil   

poudarek tudi na analizi vplivov odločitve, definiranju tveganj v primeru nove lokacije 

gorenjske regijske bolnišnice ter oblikovanju strategije ukrepov, ki bodo ta tveganja 

omejili. Ugotovitve iz študije bi morale biti podlaga za sprejemanje nadaljnjih odločitev 

glede razvoja dejavnosti Splošne bolnišnice na Jesenicah. 
 

 

 

 

 

 

Zapisala:                                                                                                      Jani Hrovat 

Eva Štravs Podlogar, RAGOR                                                                   župan Kranjske Gore 

 

 

 

 

 

Poslano:  

- županom občin Zgornje Gorenjske 

- OU občin Zgornje Gorenjske 

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

 

http://www./ragor.si

