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Jesenice, 9.09. 2022 

 

 

ZAPISNIK 

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

torek, 6. septembra 2022 ob 11.30 uri v sejni sobi Občine Bohinj 

 

Prisotni:  

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

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

  

Ostali prisotni: 

- ga. Eva Štravs Podlogar, RAGOR 

- - Gregor Hudrič, direktor OU Jesenice 

 

Gostje: 

MKGP: 

         - mag. Andreja Komel, vodja Sektorja za strukturno politiko in razvoj podeželja 

 
TD Bohinjska Bela: 

- g. Miro Kelbl 

 
Predlagan dnevni red:  
 

1) Potrditev dnevnega reda.  
2) Pregled zapisnika in poročilo o realizaciji sklepov predhodne seje  
3) Problematika uredbe zaščite vodnega vira in aktualne teme s področja razvoja 

podeželja - mag. Andreja Komel, vodja Sektorja za strukturno politiko in razvoj 
podeželja. 

4) Kratka predstavitev projekta »Pot ob Savi Bohinjki«. 
5) Predstavitev kandidature za Državni svet – župan Leopold Pogačar 
6) Oblikovanje predlogov tem za naslednjo koordinacijo.  
7) Razno. 

 
 
 
 
 

 

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

 

Sklep 1:  

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

K točki 2: Potrditev zapisnika 

Župan Janez Fajfar je opozoril, da ga na 34. koordinaciji ni bilo in je v tem delu potrebno 

popraviti zapisnik. 

 

Sklep 2: 

Zapisnik je bil soglasno sprejet. 

 

K točki 3:  Problematika uredbe zaščite vodnega vira in aktualne teme s področja razvoja    
                   podeželja - mag. Andreja Komel, vodja Sektorja za strukturno politiko in razvoj    
                   podeželja. 
 
Gostitelj,  g.  Jože Sodja je pozdravil gostjo,  mag. Andreja Komel, vodja Sektorja za 
strukturno politiko in razvoj   podeželja na MKGP in predal besedo kolegu. 
 

Župan  Peter Torkar je  predstavil problem VVO  in rezultate opravljene analize, ki so potrdile  

problematiko zaščite vodnih virov. Poudaril je, da ohranjati vodne vire ne pomeni biti  

nasprotnik kmetijstva. V Sloveniji smo v preteklosti vložili ogromno sredstev v komunalno 

infrastrukturo z osnovnim namenom, da se zaščitijo vodni viri. 

Osebno sicer že dolgo vodi dialog s kmetom na osnovi dokazov, vendar žal neuspešno. 

 

Župan Leopold Pogačarje poudaril, da župani strateško stremijo k temu, da se povezujejo 

Predvsem pri temah, ki že v osnovi prestopajo občinske meje. Prav zaradi velikih investicij za  

ohranjanje vodnih virov si ne smemo dovoliti  negativnih vplivov zaradi posameznih kmetij  

pri izviru.  

 

Župan Ciril Globočnik je izpostavil, da je na ta vodni vir v poletnih mesecih vezanih 65.000 

ljudi (občani 3 občin  in turisti). Pričakujejo in želijo, da se z Uredbo zaščitijo vodni viri, saj si  

nihče ne želi, da se mora neoporečno vodo dodatno klorirati zaradi kmetijstva. 

Občina Radovljica je ponudila nadomestna zemljišča za kmeta, občine so bile tudi 

pripravljene pokriti dodatne stroške, vendar do pogovorov ni prišlo.  

Potrebna je informacija o  subvencijah za  kmetiji, ki sta v konkretnem primeru problem. 

 

http://www.ragor.si/
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Direktor OU Hudrič je potrdil, da na Jesenicah podpirajo sprejem uredbe za zaščito vodnih  

virov. Zelo pomembno je tudi zajetje Peričnik. Na kakovost vplivajo tudi drugi dejavniki, 

poleg kmetijstva tudi  turizem in gozdarstvo. 

 

Mag. Andreja Komel je poudarila, da se na ministrstvu zavedajo, da je ohranjanje vodnih  

virov  ključno.  Seveda pa na MKGP skrbijo tudi za ohranjanje kmetij. Na območju Ovčjih jam  

je sicer 8 kmetij, a samo  ena ima neposreden vpliv.  

Generalna prepoved gnojenja na širšem območju bi imela negativne vplive, zato predlaga, da  

se  skupaj z MOP in lokalnimi skupnostmi  poišče individualne rešitve. 

Tudi Uredba MOP-a  zaradi številnih pripomb v času javne obravnave ni bila sprejeta in se še 

 iščejo rešitve. 

Podatke o subvencijah bodo pripravili. Povezali se bodo s kmetijami in vključili tudi občine. 

 

Župan Sodja je izpostavil še eno aktualno temo postopki pridobivanja mnenj pri pripravi 

OPN.V Bohinju npr. ne morejo v razgrnitev OPN  (v katerem so pobude občanov iz leta 2009) 

ker od MKGP ne dobijo mnenja na okoljsko poročilo. 

 

Podžupanja Monika Ravnik je opozorila še na probleme s katerimi se soočajo lastniki ob 

pridobivanju soglasij  za premik kmetije iz ožjega vaškega jedra v odprt prostor. MKGP še da 

pozitivno mesto, ZVKD  pa ne. 

Pričakujejo, da se bo v takih primerih, ko se soočijo mnenja kultura in  kmetijstva, MKGP bolj 

zagovarjal interese kmeta. 

 

Nejasnosti so vezane tudi na novo programsko shemo za nove razpise  (drugo branje EU 

direktive). Ali to pomeni, da do leta 2023 ne bomo vedeli kateri ukrepi in kaj se bo lahko 

sofinanciralo s strani občine? Oz. ali bodo občine sploh lahko objavile razpis za kmete  v letu 

2023? 

Občine morajo vedeti ali bodo v letu 2023 lahko imele razpise še po stari Uredbi ali bo 

potrebno upoštevati že novo Uredbo, ki pa še ni sprejeta in je težko tudi časovno opredeliti 

kdaj bo stopila v veljavo. 

Dejstvo je, da se na območju zgornje Gorenjske beleži večji upad kmetij; večina tudi v TNP in 

v območju Natura 2000, zato so soočeno z dodatnimi omejitvami. 

Po drugi strani je Gorenjska v zahodni regiji, ki velja za bolj razvito, zato kmetje (zlasti Zgornja 

Gorenjska)   težje dosegajo število točk za republiške razpise. 
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Izpostavljen je bil tudi apel kmetov in lovcev na temo volkov, saj so prišli že v dolino in delajo 

škodo. 

Ga. Komel je podarila, da se pripravlja  Strateški načrt, ki ga bodo do konca septembra poslali 

na EK.  Po nadaljnjem usklajevanju in potrditvi s strani EK naj bi s 1.1. 2023 pričeli z novim 

obdobjem. 

Obdobje, ki se zaključuje ima  podaljšane roke za izplačila do  konca 2025.  Pričakuje se 

odgovor s strani MKGP ali podaljšanje velja tudi za občinske razpise. 

Sklep 3: 

1. Pridobijo se podatki o subvencijah omenjenih kmetij. Župan Torkar pošlje dodatne 

podatke. 

2. Pristopi se k pogovorom s kmeti in občinami. Sestanek skliče  MKGP, na katerem se 

opredeli možne rešitve, ki se  jih uskladi s kmetom. 

3. Podpira se sistemsko reševanje zaščite vodnih virov.   

4. Prenese se poziv/prošnja  na MKGP za večjo ažurnost pri podajanju mnenj (pri OPN) 

na okoljsko poročilo,  ob pripravi razgrnitev OPN, da občina lahko nadaljuje s 

postopki. 

 

K točki 4:  Kratka predstavitev projekta »Pot ob Savi Bohinjki«. 
 
G. Miro Kelb, predstavnik TD Boh. Bela je predstavil projekt »Pot ob Savi Bohinjki« in 

pobudo, da župani ta projekt podprejo s pismom podpore in seznanijo tudi Ministrstvo za 

obrambo. 

 Župan Jože Sodja je dopolnil utemeljitev podpore z dejstvom, da se septembra pričenja 

gradnja kolesarske Bled – Bohinj z odsekom v Nomnju. Sprehajalno pot od jezera do jezera bi 

bila velika dodana vrednost tako za lokalno prebivalstvo ter tudi za turiste. 

 
Sklep 4:  
Župani občin Zgornje Gorenjske, podpirajo pobudo Turističnega društva Bohinjska Bela za 
vzpostavitev pešpoti ob Savi Bohinjki, ter  skupna prizadevanja TD Boh. Bela, Krajevne 
skupnosti Bohinjska Bela, Društva Klub blanskih ribičev in poveljstva vojašnice Boštjana  
Kekca za ponovno odpiranje vojaškega mostu na Bohinjski Beli za civilno rabo.    
 
Župan Janez Fajfar ima 14.09. termin pri  ministru Marjanu Šarcu in mu bo predal  tudi pismo 
podpore, ki ga v imenu koordinacije pripravi RAGOR. 
 

http://www.ragor.si/
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K točki 5: Predstavitev kandidature za Državni svet – župan Leopold Pogačar 
 
Župan Leopold Pogačar je predstavil svojo kandidaturo za Državni svet.  
Državni svet je pomemben instrument odločanja in trenutno je pri odločitvah preveč vpeta 
politika. 
Glede na svoje dolgoletne županske izkušnje, bo vsekakor lahko dobro zastopal interese  
lokalnih  skupnosti. 
Kot član koordinacije županov Zgornje Gorenjske,  bi informacije seveda stekle veliko 
hitrejše. Župan Leopold Pogačar bo svojo predstavitev in informacijo o rokih za volitve v DS  
kolegom županom poslal po mailu.  
 
K točki 6:Oblikovanje predlogov tem za naslednjo koordinacijo.  
 
Naslednja koordinacija bo v torek, 4.10. ob 11. uri v Občini Radovljica.  
Novembra ne bo koordinacije, saj bodo že potekale številne aktivnosti vezane na lokalne 
volitve. 
 
Aktualne teme za pogovor s predstavniki države (potrditev teme bo odvisna od potrditve 
kompetentnega sogovornika – MzI ali MOP): 

- Analiza prometa v sezoni 2022 in urejanje prometa prometnih zastojev v 2023 
- Blejska obvoznica in projekt  P&D Lesce 
- Parkirišča za avtodome 
- Maksimalna zmogljivost turističnih destinacij … 

 
 

K točki 7: Razno 
 
Pri točki razno ni bilo pripomb ali pobud. 
 

 

 

Zapisala:                                                                                                Jože Sodja 

Eva Štravs Podlogar, RAGOR                                                             župan Občine Bohinj  

 

Poslano:  

- županom občin Zgornje Gorenjske 

- OU občin Zgornje Gorenjske 

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