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ZAPISNIK

4. seje Komisije za planinstvo, TNP in naravni rezervat Zelenci, ki je bila v torek 13.05.2008 ob
17.00 uri v sejni sobi Občine Kranjska Gora.

Navzoči člani: Jože Zupančič, Mirko Eržen,
Ostali prisotni: župan Jure Žerjav, Martin Šolar, Alenka Mencinger, Rabič Slavko ml., Barbara Robič,
Klinar Maks, Samo Cuznar, Vesna Kunšič (strokovna služba Občine),
Opravičeno odsoten: dr. Stanislav Klinar.
Za sejo je bil predlagan in sprejet naslednji DNEVNI RED:

1. Načrt upravljanja za Triglavski narodni park – cilji za dejavnosti,
2. Razno.
Vabilu za sklic seje je bil priložen zapisnik 3. seje Komisije za planinstvo, TNP in naravni rezervat
Zelenci.

K 1. TOČKI:
Predsednik Komisije za planinstvo, TNP in NR Zelenci (v nadaljevanju Komisija) Jože Zupančič je v
uvodnem nagovoru pozdravil vse navzoče. Povedal je, da se sestanek snema. Nato je predal besedo g.
Šolarju.
Martin Šolar: Načrt upravljanja (v nadaljevanju NU) nastaja sočasno z zakonom o TNP. Načrt
upravljanja je izvedbeni - programski akt, katerega sprejme vlada. V lanskem letu so bile na območju
TNP organizirane delavnice. Na območju občine Kranjska Gora sta bili dve. Strokovne službe TNP so
vsebine analizirale in pripravile nekaj usmeritev.
Glede zakona je pojasnil, da je postopek zelo zapleten. Lahko se zgodi, da sedanja sestava parlamenta
predloga zakona ne bo obravnavala.
NU bo sledil predlogu t.i. conacije – razdelitve parka na 3 območja. Sledil bo tudi interesom uporabnikov
– partnerjev, ki živijo na območju parka. Na območju občine Kranjska Gora ni večjih težav. Problemi, ki
so bili izpostavljeni se rešujejo sproti.
V NU so opredelili okrog 20 dejavnosti, ki se izvajajo na ozemlju parka. V nadaljevanju je navzoče
seznanil s smernicami oziroma cilji. Le te so razdelili v štiri sklope:
1. sklop – lastništvo, Natura 2000, raziskovalne dejavnosti, stiki z javnostjo – komuniciranje,
izobraževanje in okoljska vzgoja,
2. sklop – regionalni razvojni programi, kmetijstvo in razvoj podeželja, gozdarstvo, varstvo
prostoživečih živali in lovsko upravljanje, upravljanje LPN Triglav, ribištvo,
3. sklop – urejanje prostora in poselitev, vodno gospodarstvo in izkoriščanje mineralnih surovin,
infrastruktura, energetika, ceste in promet, kulturna dediščina in kulturna krajina,
4. sklop – zračni promet, turizem in rekreacija, turizem in taborni prostori, parkovna infrastruktura,
usmerjanje in urejanje obiska, informacijska mesta.
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Ob koncu predstavitve je Šolar povedal, da NU ne bo vseboval vseh rešitev. V njem bodo napisane le
smernice.
Mirko Eržen: Meni, da je NU neko vmesno mašilo. NU je povzetek predloga zakona. Predstavljal si je,
da bo v NU bolj konkreten. Iz njega naj bi razbrali, kaj je na posameznem območju dovoljeno in kaj ne.
Martin Šolar: Strinja se z izjavo Eržena. Dejstvo je, da je cilje, ki so zapisani v NU potrebno dopolniti s
posameznimi ukrepi (finančne posledice, čas,…).
Povedal je, da je ta delavnica vmesna faza – drugi krog. Na tretji delavnici nameravajo predstaviti
konkretne cilje za posamezna področja. Predstavljena bo tudi karta.
Barbara Robič: Pričakovala je, da se bo z NU konkretneje reševale posamezne dejavnosti in območja
(npr. kuhanje oglja v Martuljku). Na ta način bo tudi občina seznanjena, kaj je potrebno popraviti oziroma
dopolniti v PUP – ih. Z načrtom naj bi bili določeni vsi pogoji in pravila za vsako posamezno dejavnost.
Martin Šolar odgovarja, da bo NU sestavljen iz dveh delov. Prvi del bo osnova, katerega bo sprejela
vlada, drugi del pa bo podrobneje opredeljeval delo in življenje na območju parka. To bo zelo zahtevna
naloga za upravo TNP –ja.
Jože Zupančič: NU bo predstavljal poslovnik za delo uprave TNP – ja. Le ta naj bi bil obravnavan kot
celota. Za posamezne dele parka in razvoj, se bodo morali pripraviti posamezni projekti. Zavedati se
moramo, da se bo zadeva spreminjala. Predlagal je, da na občini zberemo pripombe na predlagane cilje in
jih nato posredujemo na upravo TNP.
Župan: NU se dela na podlagi novega zakona. Današnje gradivo so samo podrobneje opredeljene
prepovedi iz 13. člena in 15. člena predloga zakona. NU bo za upravo TNP zelo težka naloga. Zakon je
zelo splošen. V NU bo potrebno vse opredeliti (kataster poti, taborni prostor,…). Vsaka alinea v teh ciljih
pomeni celo poglavje.
Barbara Robič: Pričakuje, da iz občine Kranjska Gora pridejo predlogi, kaj se bo na našem območju
dogajalo. Na naslednji delavnici naj park pove, kaj je mogoče.
Martin Šolar: Cilje, ki so zapisani so izhodišča, katere bo potrebno vključiti v vse programe (v prostorske
rede, gozdno gospodarske načrte,…). Prisotne je prosil, da cilje pregledjo in nanje posreduje dopolnitve
oziroma pripombe.
Kot zaključek je bilo dogovorjeno, da uprava TNP posreduje besedilo smernic svetnikom in prisotnim na
delavnici. Pripombe naj se posredujejo na upravo TNP, v vednost občini Kranjska Gora. Rok za
posredovanje pripomb je najkasneje do 30. maja 2008. Pripombe bo obravnavala Komisije za planinstvo,
TNP in NR Zelenci.
Barbara Robič je ob koncu prosila, da bi na pripombe dobila tudi odgovore.
Martin Šolaj je kot odgovorna oseba NU obljubil, da bo na pripombe podal ustrezne odgovore. Vse te
pripombe bodo dobrodošle za tretji krog obravnave NU.

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

Zapisala:
Vesna Kunšič
Predsednik komisije:
Jože Zupančič l.r.

(ZAPISNIK NAČRT UPRAVLJANJA - 13.5.2008.doc)

2

