


 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRADIVO  

 
Sklic foruma zainteresirane javnosti  
 
 
Predlog sklepov: 
  

1. 1 Svet javnega zavoda Triglavski narodni park sklicuje forum zainteresirane 
javnosti TNP, ki bo v petek, 16. novembra 2012, ob 17. uri, v Kulturnem domu Joža 
Ažmana, Bohinjska Bistrica, s sledečim dnevnim redom:   
 
1. Izvolitev dveh članov predsedstva foruma 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Potrditev zapisnika in poročilo o načinu upoštevanja sklepov prvega foruma z dne 
12. aprila 2011 (poročevalec: direktor mag. Martin Šolar) 
4. Predstavitev dopolnjenega osnutka načrta upravljanja TNP in pridobitev stališč 
javnosti do dopolnjenega osnutka načrta upravljanja TNP   
(poročevalca: Jana Kus Veenvliet in mag. Martin Šolar) 
6. Predlogi in pobude 
 
 
1.2. Sklic foruma se objavi v sredstvih javnega obveščanja, in sicer najmanj v enem 
časopisu, ki pokriva celotno državo ter na spletni strani javnega zavoda Triglavskega 
narodnega parka, na kateri se objavi tudi gradivo foruma. 

 
 
Obrazložitev: 
 
Zakon o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/2010; v nadaljnjem besedilu 
ZTNP-1) v 41. členu opredeljuje forum, ki je organizirano javno srečanje fizičnih in pravnih 
oseb ter pogodbenih skupnosti zainteresiranih za narodni park, ki želijo sodelovati pri 
njegovem delovanju, s pristojnim ministrstvom in z javnim zavodom. Forum obravnava 
dokumente, s katerimi se ureja upravljanje narodnega parka in poroča o njem, razpravlja o 
stanju v narodnem parku in uresničevanju razvojnih usmeritev, izvajanju predpisanih 
režimov in pravil ravnanja, sprejema stališča, daje pobude in priporočila glede upravljanja 
narodnega parka. 



 

 

Bistvo foruma je javna obravnava dokumentov, katerih vsebina je pomembna za življenje 
ljudi v parku, kakor tudi za organizacije, ki delujejo v parku. S tem se daje tem subjektom 
možnost aktivne participacije pri oblikovanju vsebin teh dokumentov.  

Javni zavod Triglavski narodni park je skladno z določbo 7. odstavka 51. člena ZTNP-1 na 
podlagi pridobljenih mnenj parkovnih lokalnih skupnosti dopolnil osnutek načrta 
upravljanja. Dopolnjeni osnutek bo skladno z ZTNP-1 posredovan v 60-dnevno javno 
obravnavo (predvidoma dne 29.10.2012). Javna obravnava se izvede z javno 
predstavitvijo v parkovnih lokalnih skupnostih in zbiranjem mnenj, stališč in 
pripomb. Zaradi obravnave osnutka načrta upravljanja se skliče tudi forum.  

 
Skladno z določbo 3. odstavka 41. člena ZTNP-1 »svet zavoda skliče forum najmanj vsaki 
dve leti«. Pristojen za sklic foruma je torej svet zavoda TNP. 

Določba 5. odstavka 41. člena ZTNP-1 določa: »Sklic foruma se izvede z javnim 
naznanilom, ki se objavi v sredstvih javnega obveščanja, in sicer najmanj v enem časopisu, 
ki pokriva celotno državo. Javno naznanilo mora vsebovati kraj in čas sklica ter predlagani 
dnevni red. Na forumu se praviloma obravnavajo posamezna področja iz upravljanja parka.« 

 
Pripravila: 
mag. Aleksandra Žumer   
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