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TRIGLAVSKI NARODNI PARK
S pričetkom dojemanja gora kot možnosti za aktivno preživljanje prostega časa ‚ se je močno
povečala prisotnost širokega kroga obiskovalcev gorskega sveta, ki so imeli tudi različne interese.
Zato ni naključje, da smo Slovenci že v letu 1924 ustanovili Alpski naravovarstveni park v dolini
Triglavskih jezer, leta 1949 s posebnim zakonom zavarovali Martuljkovo skupino in 1961 razglasili
Triglavski narodni park ‚ ki je obsegal predvsem področje doline Triglavskih jezer. Zakon o
Triglavskem narodnem parku‚ razglašen leta 1981 pa pomeni definiranje Triglavskega narodnega
parka v njegovem obsegu in instucionalni obliki ter funkciji izvajanja, v obsegu ki ga poznamo
danes in z delno dopolnitvijo z zakonom v letu 2010. S tem, ko so bile postavljene zakonske in
instucionalne podlage za varovanje občutljivega gorskega sveta, pa se je pričelo tudi uresničevanje
varstvenih načel v praksi, kar pa predstavlja zelo zahtevno nalogo. V času od ustanovitve
Triglavskega parka, je tako Slovenija kot območje, k ga pokriva, doživelo velike spremembe, ne
samo v političnem, pač pa tudi v gospodarskem smislu, predvsem pa na področju vrednot, ter tudi o
zavedanju do okolja v katerem živimo. Pri tem srno bili priča dvema ekstremnima situacijama,
najprej osamosvajanju Slovenije, ko nastale gospodarske razmere niso dopuščale izkoriščanja vseh
finančnih vzvodov s katerimi bi Triglavski narodni park lahko v polni meri izvrševal svoje
poslanstvo ‚ po drugi strani pa leta relativno visok gospodarske rasti, ko pa je logika kapitala
pogosto trčila v interesno območje varovanja naravne in kulturne dediščine, ki jo je v smislu
usmeritve družbe, zastopal Triglavski narodni park. To pa seveda ni vedno ustvarjalo najbolj
prijaznega ozračja za izvajanje vizije In poslanstva parka. Kljub temu, pa je delavcem javnega
zavoda Triglavski narodni park, v 30 letih delovanja uspelo bistveno dvigniti zavest domačega
prebivalstva in tudi drugih obiskovalcev gorskega sveta ‚ o poslanstvu ‚ predvsem pa o vrednotah,
ki jih park s svojim delovanjem tudi v okviru Alpske konvencije neguje in razvija. To ni dosežek‚ ki
bi bil samoumeven, pač pa je rezultat sistematičnega dela in razvoja. Tudi v občini Kranjska Gora,
kjer kar precejšen del njenega ozemlja leži na območju parka, je dobro in usklajeno sodelovanje s
Triglavskim narodnim parkom eden od pogojev za zagotavljanje razvoja, ki je v sozvočju z naravo
in njenimi prebivalci. Z ozirom na to, da je občina izrazito turistično naravnana, je pri tem zelo
pomembno, da pa nastale probleme in navzkrižje interesov razrešuje z medsebojnim dialogom in
tudi z uresničevanjem nekaterih projektov ( gradnja malih čistilnih naprav v planinskih postojankah,
projekt dopolnilnega vira električne energije — fotovoltaika v Vratih,študije ureditve prometa v
alpskih dolinah, Pocarjeva domačija, Slovenski planinski muzej, projekt raziskave starih rovtov v
Vratih —z osnovno šolo 16. december v Mojstrani..). Bilo bi neobjektivno, če bi trdili, da srno kot
posamezni občani v danem trenutku vedno zadovoljni s stališči In rešitvami posameznih
problemov. Toda bilo bi tudi neobjektivno, če v 30 letnem delovanju Triglavskega narodnega parka,
ne bi prepoznali pozitivnega prispevka k ohranjanju naravne In kulturne dediščine na območju
občine ter prispevka k temu, da imamo veliko priložnost, da živimo v osrčju ali na samem obrobju
tako lepega in edinstvenega sveta kot je park. Priložnost in privilegiji, katerega pravo vrednost bo
šele pokazal čas. Vrednote in prispevek Triglavskega narodnega parka k uresničevanju ciljev
Alpske konvencije, predvsem pa k ohranjanju in negovanju možnosti stika človeka z neokrnjeno
naravo, so prepoznale tudi mednarodne institucije in sicer razglasitev UNESCO MAB biosfernea
območja Julijske Alpe (2003), Diploma Sveta Evrope (2004), mednarodni certifikat Čezmejno EKO
regija Julijske Alpe (2009).

Za posebne zasluge na ohranjanja naravne in kulturne dediščine na območju občine
Kranjska Gora Občinski svet Občine Kranjska Gora TRIGLAVSKEMU NARODNEMU
PARKU podeljuje PRIZNANJE OBČINE KRANJSKA GORA.

