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ZAPISNIK
2. seje Komisije za planinstvo, TNP in naravni rezervat Zelenci, ki je bila v sredo 06.02.2008 ob
14.00 uri v mali sejni sobi Občine Kranjska Gora.

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

1. Predlog Zakona o TNP,
2. Razno.
Vabilu za sklic seje je bil priložen Predlog Zakona o Triglavskem narodnem parku, publikacijska
karta in dopis CIPRA Slovenije z dne 24.01.2008.

K 1. TOČKI:
Predsednik Komisije g. Jože Zupančič je v uvodnem nagovoru pozdravil navzoče. Povedal je, da
je bil v torek 05.02.2008 sestanek Sveta zavoda TNP, ki je ravno tako obravnaval Predlog
Zakona o TNP.
V nadaljevanju je župan občine Jure Žerjav pojasnil potek priprave Predloga Zakona o
Triglavskem narodnem parku. Pri pripravi predloga sodelujejo poleg predstavnikov lokalnih
skupnosti tudi predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Triglavskega narodnega parka in
predstavniki nevladnih organizacij. Komisija je v navedeni sestavi obravnavala posamezna
področja ter pripravila besedilo Predloga Zakona o TNP. Na zadnji seji Komisije se je pokazalo,
da velik del težav izvira predvsem s področja Bohinja (Bohinjsko jezero in smučišče Vogel). Za
občino Kranjska Gora je pomembno, da v drugem območju nimamo naselij – kmetij.
V nadaljevanju je župan povedal, da je potrebno uskladiti interese med naravovarstveniki in
potrebami ljudi, ki v parku stalno živijo in se ukvarjajo z različnimi dejavnostmi.
Povedal je, da so se pri pripravi zakona zelo veliko pogovarjali o pomenu besede »Kdo je
prebivalec parka«?
Gospod Zupančič je dodal, da TNP nujno potrebujemo, kajti le tako bomo lahko zaščitili del
narave. Moramo pa uskladiti oziroma upoštevati interese ljudi.
Gospod Eržen Mirko je nato podal informacijo s sestanka Sveta Zavoda TNP. Povedal je, da so
bili člani sveta na tem sestanku prvič seznanjeni s Predlogom zakona o TNP. Člani sveta o
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predlogu zakona niso sprejeli nobenega stališča, ker je bilo premalo časa. Predlog zakona o TNP
je sedaj na vladi, v času med 20.02.2008 in 25.02.2008 je predvideno, da bo predlog posredovan
za branje v parlamentu. Po prvi obravnavi bo dva meseca javne razprave.
Na območju občine Kranjska Gora nimamo nekih velikih težav. Pomembno je, da opozorimo na
dejstvo, da je od leta 1991 lastnina v parku dobila svojega lastnika (Agrarne skupnosti). V
kolikor zakon predvideva omejitve lastnikom in omejeno rabo, mora lastnik za to dobiti
nadomestilo oz. odškodnino. Zavedati se moramo, da je predvideno tudi v 3. coni kar 54.
omejitev.
S Predlogom zakona o TNP je predvidena predkupna pravica države do nakupa nepremičnin in
stavbnih zemljišč. Finančno nadomestilo za omejitve na območju TNP – ja so s Predlogom
zakona o TNP predvidene. Toda o tem, se z Ministrstvom za finance še nihče ni pogovarjal.
Gospod Eržen je tudi opozoril na dejstvo, da je v uvodu kar nekaj napisano o kulturni dediščini,
v samem Predlogu zakona pa kulturna dediščina ni več omenjena.
Gospa Barbara Robič je izpostavila problem dopolnilnih dejavnosti. Problem je v drugem
območju, kjer je dovoljena samo planšarija. V Jasenjah je tu še dodatna težava, ker se mora
spremeniti namembnost objekta iz senika v pastirski stan. To predlog zakona o TNP ne
dovoljuje. Poleg tega je izpostavila tudi kuhanje kope v Martuljku in spremembo območja od
Martuljka do Belce iz tretjega v drugo območje.
Ker so na območju Gozd Martuljka dileme glede meje TNP, so se člani Komisije dogovorili, da
bo v ponedeljek 11.02.2008 ponovni sestanek. Na sestanku bodo prisotni tudi predstavniki TNP
(go. dr. Marija Markrš in g. Martin Šolar). Obravnavana bo problematika Jasenje in Predlog
zakona o TNP. Na tem sestanku se bodo predstavniki dogovorili tudi o javni obravnavi na
območju občine Kranjska Gora.

Na koncu razprave so člani Komisije sprejeli naslednji sklep:
SKLEP 1: Komisija za planinstvo, TNP in naravni rezervat Zelenci ugotavlja, da je
predlagani predlog Zakona o Triglavskem narodnem parku primeren predlog za javno
obravnavo.

Seja je bila zaključena ob 16.30 uri.

Zapisala:
Vesna Kunšič

Predsednik komisije:
Jože Zupančič l.r.
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