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Datum: 21.12.2015
ZADEVA: ODGOVOR NA VPRAŠANJE SVETNIKA
Spoštovani,
na 9. redni seji občinskega sveta občine Kranjska Gora, ki je bila v sredo 16.12.2015, je bilo
v razpravi na gradivo: »Predlog sprememb zunanje in notranje meje Triglavskega narodnega
parka na območju občine Kranjska Gora«, zastavljeno vprašanje svetnika Janeza Mlinarja. Na
seji je bilo pojasnjeno, da se bo na vprašanje odgovorilo pisno.
Vprašanje se je nanašalo na spremembo območja, in sicer zunanje meje TNP, ki poteka od
Pišnice do Kurjega Vrha (1730 m). Predlagano je, da se iz prvega območja izvzame približno
200 m širok pas, ki preide v tretje varstveno območje.

Pojasnilo:
Območje, ki je v predlogu Komisije in predlogu gradiva za sejo občinskega sveta označeno
pod številko 4 - Kurji Vrh, predstavlja interesno območje za razvoj turistične infrastrukture
vasi Kranjska Gora. Izvzeto pobočje iz prvega varstvenega območja je v njeni neposredni
bližini od koder že vodijo sedaj opuščene lovske poti na vrh Kurjega Vrha. Od tam je
izredno lep razgled na okolico Špikove gorske skupine. Turistična planinska pot bi bila
tako povezana tudi s potmi, ki na ta vrh vodijo iz smeri Gozd Martuljka.
Drugi, še bolj pomemben razlog pa je, da bi bilo pobočje Kurjega Vrha nujno povezovalno
smučišče v primeru, da se bodo smučišča iz Kranjske Gore širila v smeri Vršiča, kot je to že
vseboval načrt izgradnje vršiških žičnic imenovan Konzorcij izgradnje Vršiških žičnic iz 70.
let preteklega stoletja.
V gradivu so navedeni predlogi za spremembe, katere bo pred oddajo na pristojno Ministrstvo
potrebno še enkrat temeljito pregledati in dopolniti z natančnimi opisi in določitvijo meje po
parcelnih številkah, in sicer za vsako predlagano območje, na katerega se sprememba nanaša.
V upanju, da smo vam na izpostavljeno vprašanje podali pravi odgovor, vas prav lepo
pozdravljamo.
S spoštovanjem!
Komisija za TNP
Predsednik
Bogdan Janša

