1. KORESPONDENČNA SEJA
ČLANOV KS STARA FUŽINA-STUDOR:
opredelitev glede prizadevanj za spremembo zakona o TNP

Vsebina poziva (12. 4. 2015):
Spoštovani člani sveta KS Stara Fužina - Studor,
prosim za vašo uradno opredelitev glede vprašanja o podpori članov sveta glede prizadevanj Občine Bohinj
za spremembe Zakona o TNP v korist domačinom (podpirate ali ne podpirate). Vaše odgovore pričakujem
do jutri zvečer (torej do ponedeljka 13. aprila 2015 do 20:00 ure).
Delovno gradivo v proučitev ste že prejeli (2. aprila 2015), vam ga pa pripenjam tudi v tem sporočilu.

Priloge:
1. Stališča do pripomb in predlogov z javne predstavitve osnutka Načrta upravljanja
Triglavskega narodnega parka, ki je potekala od 30. 10. 2012 – 29. 12. 2012
2. Memorandum –dogovor med Republiko Slovenijo in Občino Bohinj o prihodnosti
Triglavskega narodnega parka na območju Občine Bohinj
3. Sprememba zakona o Triglavskem narodnem parku (TNP)

Odzivi:
Branko Urh (13. 4. 2015): Podpiram spremembo zakona o TNP - JU.
Pavel Zalokar (14. 4. 2015): Podpiram.
Vito Arh (14. 4. 2015): Če po pravici povem, me nekaj stvari moti. (Opomba: telefonski klic: ni ne za ne
proti – odvisno od interpretacije pobude).
Ivanka Logar (14. 4. 2015): Pozdravljena
Moje mnenje je, da se premalo zavedamo tudi posledic izstopa iz parka. Precej postavk v zakonu je res
nerazumljivih po naših pojmih in kažejo na to, da so ta zakon sestavljali ljudje, ki živijo daleč proč od parka
in mogoče včasih samo nekaj prepisujejo, drugače si tega ne znam predstavljati, kajti tu je pojem
LASTNINA povsem spregledan. Vendar sem vseskozi prepričana, da bi bilo dejstvo, da smo v parku,
lahko naša velika prednost, če bi dosegli, da se tudi država drži vseh svojih zavez in dolžnosti do
prebivalcev parka. Vso situacijo je potrebno pogledati dolgoročno, kaj bi izstop pomenil za Bohinj čez 20, 30
let. Jaz izhajam iz stališča, da preveč ozkoglede odločitve niso nujno najboljše. Seveda se s tem tudi
zavedam, da se mogoče nekdo, ki bo hotel pri nas kaj graditi ali spreminjati, z mano ne bo strinjal, ampak
jaz sem vseeno prepričana, da s pametno politiko in poštenim sodelovanjem in prizadevanjem vseh
deležnikov, tako prebivalcev Bohinja, kot državne politike, predvsem pa zaposlenih v Parku stvari peljemo
tudi v korist vseh nas. Kakšen bo odnos politike v tem, pa je povsem odvisno od nas, volivcev. Ko bomo mi
znali presoditi, kdo je sposoben voditi stvari v dobro vseh nas in bomo take tudi izvolili, takrat bomo pa tudi
dobili pametne ljudi v institucije, ki nam sedaj s svojo mnogokrat povsem nespametno politiko povzročajo
toliko škode in težav. Verjetno se boš nasmehnil ob tem pisanju, ampak jaz sem bila do sedaj in upam bom
ostala tudi v naprej optimist in gledala na stvari pozitivno. Vse kar Bohinjci potrebujemo je skupina dobrih,
poštenih, pravniško izobraženih ljudi, ki bodo kos tudi taki PRAVNIŠKI LATOVŠČINI, kakršno spišejo
pripravljavci zakonov. Na ta način se bomo lahko enakopravno kosali z birokrati vseh vrst, ki sedaj
obvladujejo vse naše delo in prizadevanja za boljši jutri. Tista večna jamranja, da se morajo mladi izseliti iz
Bohinja, ker tu ne morejo dobiti zaposlitve so pa že malo preživeta. Do Ljubljane je samo 1 uro z avtom, v
vsakem večjem mestu po svetu to sploh ni nobena razdalja. S tem hočem povedati, da imamo mlade,
študirane in sposobne ljudi v Bohinju. Vzbudimo v njih željo, da se za tak Bohinj splača ostati tu. Nacionalni

park pa naj vzamejo za svojo priložnost, upravljanje z njim poskušajo dobiti v svoje roke, s tem čimbolj
zmanjšati nespametne poteze in prepovedi kvazi strokovnjakov iz prestolnice, pa bomo imeli vsi nekaj od
tega. Seveda pa bomo morali temeljne določbe, ki veljajo za vse Nacionalne parke po svetu tudi mi
spoštovati.
Upam, da nisem bila predolga in da lahko iz napisanega izluščiš moje gledanje na zadevo. Imela sem tudi
nekaj pogovorov v vasi o tem, pa lahko rečem, da kakšnega posebnega navdušenja za izstop iz parka ni.

Darinka Kovačič (14. 4. 2015): Podpiram!
Jožef Cerkovnik (15. 4. 2015): Strinjam se o spremembah zakona Triglavskega narodnega parka.
Petra Zupančič (15 4. 2015): Podpiram!
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