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Komisija za planinstvo, TNP
in naravni rezervat Zelenci
Datum: 26.06.2008

ZAPISNIK
5. seje Komisije za planinstvo, TNP in naravni rezervat Zelenci, ki je bila v petek 13.06.2008 ob
13.00 uri v mali sejni sobi Občine Kranjska Gora.

Navzoči člani: Jože Zupančič, Mirko Eržen,
Ostali prisotni: Metod Rogelj, Martin Šolar, Alenka Mencinger, Janez Mertelj, Vida Černe,
Vesna Kunšič),
Opravičeno odsoten: dr. Stanislav Klinar.
Predsednik Komisije g. Jože Zupančič je v uvodnem nagovoru pozdravil navzoče.
Povedal je, da se bo na dnevni red 5. seje Komisije, uvrstila dodatna točka - Umirjanje prometa
v Alpskih dolinah. Po kratki obrazložitvi, je bil za sejo predlagan in sprejet naslednji
DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Umirjanje prometa v Alpskih dolinah,
Ureditev sprehajalne poti v Zelencih,
Zloženka,
Projekt LIFE +,
Obravnava pripomb, ki so prispela na Načrt upravljanja TNP,
Razno.

Vabilu za sklic seje je bil priložen zapisnik 4. seje Komisije za planinstvo, TNP in naravni
rezervat Zelenci.
K 1. TOČKI:
Strokovna sodelavka občine Vida Černe je prisotne seznanila s projektom Urejanje prometa v
Alpskih dolinah. Povedala je, da bo na to temo v ponedeljek 16.6. 2008 organizirana delavnica.
S problematiko urejanja prometa se poleg Kranjske Gore srečujeta tudi občini Bohinj in Bovec.
Vse tri občine so se prijavile na razpis. Predmet razpisa je bila izdelava študij in dokumentacije.
Prijavljeni so bili naslednji projekti (izdelava študije parkirišč v Mojstrani, študija prometa na
območju Bohinja, ureditev prometa na Vršiču in Mangartu).
V projekt je eden od partnerjev vključen tudi Triglavski narodni park.
Član Komisije Mirko Eržen je pripomnil, da pristop k omenjeni problematiki ni pravilen. Menil
je, da bi se morali problematike urejanja prometa lotiti celovito. Strinjal se je, da so parkirišča v
Mojstrani potrebna.
Vida Černe je na povedano pripomnila, da na omenjeni problematiki že več let ni bilo nič
narejenega. Glede na to, so se odločili, da se prijavijo na ta razpis odda. O pereči problematiki se
vsaj začeli pogovarjati.
(ZAPISNIK 5 seje komisije KONČNA VERZIJA.doc)
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Jože Zupančič je dodal, da bi bilo potrebno imenovati koordinacijsko skupino, predstavnike
Ministrstva za promet in Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse te strokovne
službe, naj bi pripravile krovni načrt urejanja prometa.
Metod Rogelj je na povedano dodal, da se mu projekt zdi smiseln. Povedal je, da sta bila za
celovito reševanje tega problema izvedena že dva poizkusa.
Kot zaključek so se vsi navzoči strinjali, da se ob koncu delavnic Urejanje prometa v Alpskih
dolinah organizira širši posvet oziroma okrogla miza.
K 2. TOČKI:
Metod Rogelj je poročal, da se vsa dela v NR Zelenci izvajajo v skladu z Ureditvenim načrtom,
ki je bil izdelan 1997 leta. V letu 2008 se bo nadaljevalo z ureditvijo sprehajalne poti.
Ureditev poti oziroma predvidena trasa je vrisana tudi v načrtu upravljanja, zato za izvedbo ni
nobenih zadržkov.
Pred pričetkov del, je ponovno potrebno preveriti lastništvo oziroma ali so pridobljena vsa
soglasja lastnikov.
K 3. TOČKI:
Vesna Kunšič je podala poročilo o ponatisu zloženke Zelenci. Povedala je, da so pri pripravi za
ponatis nastali nepredvideni stroški. Manjkajoči del sredstev se je zagotovil iz druge proračunske
postavke. Avtor besedila gospod Janez Gregorij je z občino podpisal pogodbo o avtorstvu.
Zloženka je pripravljena za tisk.

K 4. TOČKI:
Metod Rogelj je prisotne seznanil, da je ureditev Zelencev vključena tudi v projekt LIFE +.
Predvideli so ureditev Čošeljnovega grabna, označba poti s smerokazi, dokončanje vzporednega
meandra Save, preverjanje kakovosti vode.
Konec junija pričakujejo prvo informacijo ali so bili na razpisu uspešni. V letu 2008 občini za ta
projekt ne bo potrebno zagotoviti sredstev za sofinanciranje.
Šolar Martin je na zgoraj povedano pripomnil, da je edina težava v NR Zelenci, ker z Odlokom
ni opredeljeno, kdo je upravljalec. Po sedaj veljavnem Odloku so opravljalci TNP, ZVNK in
občina.
Predlagal je, da z Metodom Rogljem preverita možnost o določitvi upravljalca v Zelencih.
Jože Zupančič je še pripomnil, da je v Zelencih še vedno težava s sanitariji. Sedanja lastnica
lokala občasno WC zaklepa, kljub temu, da je bilo dogovorjeno, da so na voljo za uporabo tudi
obiskovalcem. Predlagal je, da bi se v NR Zelenci namestili kemični WC – ji.
Vesna Kunšič je na povedano podala informacijo, da je bil s sedanjo lastnico podpisan tudi
dogovor za uporabo WC. V dogovoru je bilo tudi opredeljeno praznjenje greznice (vsak drugi
račun se poravna s sredstvi proračuna občine, s tem, da prvi račun plača lastnica sama). Do
datuma, ko je bil sestanek, na občino ni bilo posredovano niti enega računa za praznjenje
greznice.
Metod Rogelj je na vse povedano obljubil, da bo v program del za leto 2009 vključil proučitev
rešitve, ki jo dopušča Zakon o ohranjanju narave glede sistemske rešitve upravljanja NR Zelenci.
(ZAPISNIK 5 seje komisije KONČNA VERZIJA.doc)
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Po končani razpravi je bil sprejet naslednji
Sklep 1:
Metod Rogelj bo v program del za leto 2009 vključil določitev upravljalca za NR Zelenci in
namestitev začasnih WC – jev.
K 5. TOČKI:
Martin Šolar je podal informacijo glede Načrta upravljanja TNP. Povedal je, da sta bili
posredovani samo dve pripombi in sicer občine in g. Cuznarja iz Rateč. Meni, da sta pripombi
smiselni.
Drugi del priprave načrta upravljanja bo veliko bolj zahteven, ker bodo delali s posameznimi
ciljnimi skupinami.
K6. TOČKI:
Martin Šolar je podal informacijo, da je uprava TNP namestila nove table na vstopih na območje
TNP. Dolga leta so bili na vstopnih mestih kozolci, po novi zakonodaji pa le ti niso več
dovoljeni. Nekatere table niso postavljene na istem mestu. Do odstopanja je prišlo, ker so šele
nove table postavljene na pravi meji TNP-ja.
Mirko Eržen je izpostavil še urejanje prometa na gozdni cesti na Ravne.
Janez Mertelj je povedal, da je bil na to temo sklican že sestanek. Dogovorjeno je bilo, da bi se
promet omejil s prometno signalizacijo. Žal dela ne potekajo v skladu z dogovorjenim
terminskim planom.
Vesna Kunšič je dodala, da je zadeva obstala na KS Dovje Mojstrana, ker v predmetni zadevi še
nismo prejeli stališča KS Dovje Mojstrana.

Predsednik Komisije se je vsem navzočim zahvalil.
Seja je bila zaključena ob 14.30 uri.

Zapisala:
Vesna Kunšič

Predsednik komisije:
Jože Zupančič l.r.

(ZAPISNIK 5 seje komisije KONČNA VERZIJA.doc)
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