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Jesenice, 7.10. 2022 

 

 

ZAPISNIK 

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

torek, 4. oktobra 2022 ob 11.00 uri v Gostišču Draga 

 

Prisotni:  

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

g. Janez Fajfar in g. Peter Torkar  

  

Ostali prisotni: 

- ga. Eva Štravs Podlogar, RAGOR 

- Miha Rezar, podžupan Občine Jesenice 

- Monika Kusterle, direktorica OU Žirovnica 

 

Gostje: 

- g. Toni Smolej, načelnik GRS Radovljica 
- g. Roman Bernard, n.gen, direktor in investitor  

 
Predlagan dnevni red:  
 

1) Potrditev dnevnega reda.  
2) Pregled zapisnika in poročilo o realizaciji sklepov predhodne seje 
3) Nabava in uporaba brezpilotnega letalnika  za namene zaščite in reševanja 
4) Prihodnost preskrbe in shranjevanja energije za lokalne skupnosti in možnosti 

samooskrbe – gost Roman Bernard, n.gen, direktor in investitor 
5) Oblikovanje predlogov tem za naslednjo koordinacijo.  
6) Razno. 

 
 

 

K točki 1: Potrditev dnevnega reda. 

 

Sklep 1:  

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

 

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

 

Sklep 2: 

Pri problematiki zaščite vodnih virov je bilo izpostavljeno, da je potrebno obdržati stik z 

MKGP in MOP ter vztrajati  na obisku ministra Uroša Brežana na Gorenjskem.  

Župan Janez Fajfar je potrdil, da je ministru Marjanu Šarcu predal pismo podpore za projekt  

»Pot ob Savi Bohinjki« in, da je minister zagotovil podporo projektu. 

Zapisnik je bil soglasno sprejet. 

 

 
K točki 3:  Nabava in uporaba brezpilotnega letalnika  za namene zaščite in reševanja 
 
Župan  Ciril Globočnik  je pozdravil gosta g. Tonija Smoleja, načelnika GRS Radovljica in 
dobitnika velike plakete Občine Radovljica za aktivnosti in dosežke na področju gorskega 
reševanje. V letošnjem letu pa mu je predsednik RS Borut Pahor podelil tudi najvišje državno 
priznanje za prostovoljstvo. 
 
G. Toni Smolej je županom zgornje Gorenjske predstavil problem gorskih reševalcev na 
območju zgornje Gorenjske, saj se kar polovica nesreč pripeti na tem območju. 
V porastu je iskanje ponesrečencev, pogrešanih, mrtvih…; akcije potekajo pod velikim 
pritiskom lokalnega okolja. Poudaril je, da je eden od razlogov za uspešnost GRS na območju 
ZG  tudi posluh lokalnih skupnosti pri nabavi opreme. 
GRS ima trenutno  en  dron primerne kakovosti v Sloveniji, ki je v  lasti krovne GRS. Z dronom 
se najde hitreje, z manj fizičnimi urami iskanja in manj možnosti za dodatne nesreče 
reševalcev. Letos bi ga potrebovali že vsaj 10 krat. 
Zato zagovarja stališče, da je za ZG nujno potrebna nabava dronov, idealno bi bilo, da bi na 
območju ZG  imeti 3 drone (Bohinj, Radovljica+Bled in Zgornjesavska dolina). 
 
Župan Jože Sodja razloži, da so  letos že nekajkrat potrebovali in tudi uporabili dron. Tako za 

reševanje v gorah, kot tudi za požare. 

Na  Občini Bohinj je bila sprejeta odločitev, da se skupaj s partnerji pristopi k nakupu drona 
za potrebe GRS, CZ in gasilcev. 
V Kranjski Gori sicer imajo dva drona, vendar podpirajo nabavo dobre opreme za GRS, zato 
bodo odločitev za dodaten nakup podprli.  
 
Nakup novega, kakovostnega  drona in sofinanciranje s strani občin,  podpirajo tudi na 
Jesenicah, Bledu, Žirovnica  in  Radovljici. 
V Gorjah se pripravljajo na nakup drona za potrebe CZ in gasilcev. 
 
 

http://www.ragor.si/
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Sklep 3: 

Župani zgornje Gorenjske podpirajo nakup dronov (dodatna oprema, strošek ni vključen v 

redni  načrt za zaščito in reševanje). 

Župan Globočnik predlaga, da g. Toni Smolej  s kolegi GRS na območju ZG uskladi potrebe 

glede dronov in kdo so upravljavci, da bodo lahko operativni in učinkoviti.  

Občina Radovljica prevzame koordinacijo, Toni Smolej zbere podatke,  Ragor koordinira 

posredovane informacije s strani GRS, ki bo sestavni  del zapisnika. 

 

K točki 4:  Prihodnost preskrbe in shranjevanja energije za lokalne skupnosti in možnosti  
                   samooskrbe – gost Roman Bernard, n.gen, direktor in investitor 
 
Uvodoma župan Globočnik poudari realno situacijo glede energije in s tem povezanimi  
problemi s katerimi se soočajo  lokalne skupnosti. 
G. Bernard je predstavil podjetje in možnosti samooskrbe za lokalne skupnosti,  ki je 
povezana z zagotavljanjem lastnega vira energije in kontroliranje stroškov. 
Sledimo lahko velikemu porastu namestitev sončnih panelov na privatne stavbe, lokalne 
skupnosti pa morajo misliti tudi na ljudi v več stanovanjskih objektih, blokih. 
Ena od možnosti na območju zgornje Gorenjske bi bila ustanovitev zadruge,  postavitev   
sončnih  elektrarn, vzpostavitev hranilnikov. Člani zadruge bi lahko dobili elektriko po 
garantirani ceni. To seveda ne bi bila  profitna zadruga. 
Po Sloveniji se trenutno postavlja   8 hranilnikov, ki bodo omogočali sprejemljivo ceno 
elektrike tudi v špicah porabe. 
N.gen bi zadrugi ponudil strokovno pomoč in servis. 
 
Župan Sodja pove, da se v Bohinju zavedajo pomena hranilnikov oz. baterij  za nemoteno 
oskrbo občanov  z elektriko tudi (oz. predvsem)  v zaselkih, kjer so se posamezniki že odločili 
za sončno energijo, saj omrežje ni dovolj močno. Brez baterij /hranilnikov ni optimizacije. 
 
Prisotni so se strinjali, da je preskrba z električno energijo in cena le-te velik izziv za vse 
lokalne skupnosti. Zavedajo se potenciala sončne energije in samooskrbe ter omejitev, ki jih 
predstavlja trenutna sposobnost omrežja. 
Uravnoteženje elektrike je povezano z novimi investicijami in  velikimi finančnimi vložki. 
Zato je shranjevanje energije  in izzivi samooskrbe področje,  za katerega so vse občine 
pripravljene na dodatne pogovore.  
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Sklep 4:  
 
Razmisli se o opciji energetske skupnosti (zadruga). Pridobi se predlog n.gena kje in na 
kakšen način se lahko pričakuje njihovo sodelovanje in pomoč. 
 
 
K točki 5: Oblikovanje predlogov tem za naslednjo koordinacijo.  
 
Prisotni so se strinjali, da je bil to  zadnji sklic koordinacije  županov zgornje Gorenjske v 
mandatu 2018 -2022. 
 
Prva seja v novi sestavi se uskladi v decembru 2022. 
Ključne teme, ki ostajajo aktualne  tudi za prihodnje: 

- 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 
 
S SOS so poslali pobudo glede povprečnine in pričakujejo, da se bodo občine odzvale. 

 

 

 

Zapisala:                                                                                               Ciril Globočnik 

Eva Štravs Podlogar, RAGOR                                                             župan Občine Radovjica  

 

 

Priloga zapisniku: 

Zapisnik sestanka društev GRS Kranjska Gora, Mojstrana, Jesenice, Radovljica in Bohinj glede 

nabave, izbire modela in organizacije zaščite in reševanja z brezpilotnim letalnikom  

 

 

Poslano:  

- županom občin Zgornje Gorenjske 

- OU občin Zgornje Gorenjske 

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

http://www.ragor.si/
http://www./ragor.si
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