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ZAPISNIK
1. seje Komisije za planinstvo, TNP in naravni rezervat Zelenci, ki je bila v sredo 16.05.2007 ob
16. uri v mali sejni sobi Občine Kranjska Gora.

Navzoči člani: Jože Zupančič, dr. Stanislav Klinar, Mirko Eržen (prišel ob 16.40 uri).
Ostali prisotni: župan občine Jure Žerjav, Vesna Kunšič (strokovna služba Občine).
Za sejo je bil predlagan in sprejet naslednji DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.

Delo komisije v naslednjem mandatnem obdobju
Naravni rezervat Zelenci
Teze TNP
Razno

Vabilu za sklic seje je bil priložen Sklep občinskega sveta o imenovanju članov Komisije za
planinstvo, TNP in naravni rezervat Zelenci (v nadaljevanju Komisija).
Predsednik Komisije g. Jože Zupančič je v uvodnem nagovoru pozdravil navzoče.
K 1. TOČKI:
Predsednik Komisije je navzoče člane seznanil z nalogami Komisije, katere so opredeljene v 17.
členu Odloka o ustanovitvi in delovnem področju odborov in komisij občinskega sveta občine
Kranjska Gora. Naloge Komisije so naslednje:
- spremlja razvoj planinske dejavnosti v občini v skladu z varovanjem in zaščito okolja,
naravne in kulturne dediščine in daje mnenje in predloge občinskemu svetu,
- spremlja dejavnost planinskih društev in podobnih organizacij na področju občine,
- obravnava ter daje mnenja in predloge občinskemu svetu o nameravanih aktivnostih
in posegih na področju Triglavskega narodnega parka in Naravnega rezervata
Zelenci,
- sodeluje z drugimi odbori občinskega sveta, ki obravnavajo del problematike s
področij te komisije,
- sodelujejo pri drugih nalogah, ki so povezane s področjem delovanja tega odbora.
Predsednik je še dodal, da mora Komisija skrbeti in nadzorovati dogajanje v okolju, katerega
pokriva TNP in NR Zelenci.
K 2. TOČKI:
Strokovna služba občine je opozorila, da je podjetje Zelenci d.o.o., Podkoren 75 b, Kranjska
Gora posredovalo dopis, za ureditev infrastrukture v Zelencih. Prosijo za ponatis prospekta in
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subvencijo pri vzdrževanju stranišč, ki so namenjena tudi obiskovalcem Zelencev v obliki
čiščenja greznice, odvoza smeti in testiranja vode.
Predsednik Komisije je pojasnil, da je bil v preteklem mandatu sprejet sklep občinskega sveta, da
se za obiskovalce Zelencev postavijo kemična stranišča in smetnjaki. Poleg tega, je bila gospa
Bernik Breda, ob nakupu lokala v Zelencih seznanjena s pogoji, ki veljajo na področju NR
Zelenci.
K 3. TOČKI:
Župan občine Jure Žerjav je pojasnil potek priprave »Teze osnutka Zakona o Triglavskem
narodnem parku«. Pri pripravi tez sodeluje poleg župana občine Kranjska Gora še župan občine
Bohinj, župan občine Bovec, predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Triglavskega
narodnega parka in predstavniki nevladnih organizacij. Komisija se je v navedeni sestavi
sestajala enkrat mesečno in obravnavala posamezna področja ter pripravila besedilo »Teze
osnutka Zakona o Triglavskem narodnem parku«. Velik del je namenjen predvsem problematiki
področja Bohinjskega jezera in smučišča Vogel. Za občino Kranjska Gora je pomembno, da je v
tezah posebej opredeljena Ruska cesta na Vršič.
Sporna pa je določba, da bo 2. varstveno območje v obdobju 20. let prešlo v 1. varovalno
območje.
Predsednik Komisije je dodal, da si Zavod TNP jemlje preveč pristojnosti, ter da bi del denarja
morali zaslužiti sami (50%). Zaposleni v upravi TNP bi morali biti ljudje, ki živijo na območju
TNP.
Dr. Klinar je dodal, da ljudi, ki živijo od svoje posesti na območju TNP – ja, novi Zakon ne sme
omejevati pri njihovem razvoju. Prebivalci TNP- ja ne morejo biti žrtve restrikcije. Poleg tega je
poudaril, da podpira pripombe gospoda Miha Kersnika.
Podal pa je pripombo na krajevno ime Prisojnik. Opozoril je, da je to tujka. Meni, da je potrebno
spoštovati narečje, kajti le ta prispeva k jezikovnemu razvoju.
Na koncu razprave so člani Komisije sprejeli naslednje sklepe:
SKLEP 1: Občina Kranjska Gora posreduje vse prispele pripombe na Teze osnutka
Zakona o Triglavskem narodnem parku strokovni Komisiji za pripravo Zakona o
Triglavskem narodnem parku.
SKLEP 2: Strokovna Komisija za pripravo Zakona o Triglavskem narodnem parku naj
posredovane pripombe obravnava in se do njih strokovno opredeli.
SKLEP 3: Planinska društva občine Kranjska Gora lahko posredujejo zapisnike sej
upravnih odborov, Komisiji za planinstvo, TNP in naravni rezervat Zelenci. Komisija

bo problematiko ali predlog posameznega planinskega društva obravnavala in o
tem seznanila župana, ki po potrebi, zadevo uvrsti na sejo občinskega sveta.
Seja je bila zaključena ob 17.15 uri.

Zapisala:
Vesna Kunšič

Predsednik komisije:
Jože Zupančič l.r.
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