
 

 

 

 

 

SI-4260 Bled, p.p 120, telefon: 04 57 80200, telefaks: 04 57 80201, 

e-mail: Triglavski-narodni-park@tnp.gov.si, podračun pri UJP: 01100-6030254226 

ZAPISNIK 

1. foruma v postopku priprave načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka, ki je bil dne 12. 4. 
2011 ob 16.30 uri v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin, Tumov drevored 6. 

Navzoči: razvidno z  liste prisotnosti, ki je priloga zapisniku (arhiv TNP). 

Video posnetek foruma se hrani v arhivu TNP.  

Forum je vodil predsednik sveta TNP dr. Darij Krajčič. 

Dnevni red:  

1. Predstavitev vloge foruma zainteresirane javnosti TNP  
2. Pridobitev stališč javnosti do upravljanja narodnega parka – podlage za pripravo osnutka 

načrta upravljanja 
3. Predlogi in pobude  

Udeležence foruma sta uvodoma pozdravila župan občine Tolmin Uroš Brežan in direktor 
Triglavskega narodnega parka mag. Martin Šolar.  

Predsednik sveta TNP dr. Darij Krajčič je kot predsedujoči  predstavi potek foruma, ki ga določa  
za sedaj še osnutek pravilnika o delovanju foruma zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega 
parka. Svet TNP je forum sklical na svoji 7. redni seji dne 2. marca 2011. Predsedujoči je 
predlagal, da se s strani prisotnih udeležencev na forumu izvolita Klemen Langus (Turizem Bohinj)  
in Darjo Velušček (Občina Tolmin) kot člana predsedstva foruma. Predlog je bil s strani 
udeležencev foruma soglasno sprejet.  

1. točka 
Predstavitev vloge foruma zainteresirane javnosti TNP 

 
Vlogo foruma zainteresirane javnosti TNP je predstavil Mladen Berginc z Ministrstva za okolje in 
prostor. Med drugim je povedal, da je forum novost  v zavarovanih območjih Slovenije, ki 
zagotavlja odprtost in aktivno sodelovanje širše javnosti pri upravljanju narodnega parka.  

Razprava :  

Predsedujoči je udeležence povabil k razpravi. Nihče se ni prijavil k razpravi. Na 1. forumu je bil 
soglasno sprejet naslednji  

SKLEP: 

1.1.Forum zainteresirane javnosti se seznani z vlogo foruma.  
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2. točka 
Pridobitev stališč javnosti do upravljanja narodnega parka – podlage za pripravo osnutka 

načrta upravljanja 
 
 

Točko je vodila Milena Marega iz Regionalnega centra za okolje (REC), ki je zunanja sodelavka 
TNP pri vključevanju javnosti v procesu priprave načrta upravljanja. V okviru točke so bile tri 
predstavitve: 
- Poslanstvo in varstveni cilji TNP, direktor TNP mag. Martin Šolar; 
- Namen, cilji, struktura načrta upravljanja in postopek njegove priprave, koordinatorica priprave 
načrta upravljanja TNP Jana Kus Veenvliet, Zavod Symbiosis;  
- Sodelovanje deležnikov in zainteresirane javnosti pri pripravi načrta upravljanja, Milena Marega, 
REC.  
 
Mag. Martin Šolar je med drugim povedal, da so vrednote TNP nacionalnega pomena, prav tako 
cilji varstva, ohranjanja in razvoja tega prostora. Osnovni cilj in namen TNP je ohranitev izjemnih 
naravnih in kulturnih vrednot, varovanje rastlinskega in živalskega sveta, ekosistemov ter 
značilnosti nežive narave. Hkrati je namen TNP, da se skladno s primarnimi varstvenimi cilji in 
naravnimi danostmi zagotovi možnosti za naravi in kulturni krajini prijazen trajnostni razvoj in 
življenje ljudi v parku in njegovi neposredni bližini.  

Jana Kus Veenvliet je v svoji predstavitvi predstavila definicijo NU kot programskega, 
organizacijsko-ekonomskega in izvedbeno-koordinacijskega dokumenta, izpostavila je namen 
priprave NU, cilje priprave NU,  načrtovanje vsebin, okvirno vsebino NU ter postopek priprave v 
letih 2011 in 2012.   

Milena Marega je poudarila, da je izjemno pomembno, da v procesu priprave NU sodelujejo 
različni deležniki in zainteresirana javnost, saj bo le na tak način NU bolj kakovosten in bo imel 
večjo legitimnost  ter posledično večjo podporo pri izvajanju ukrepov. V času postopka priprave 
NU bo v dveh letih izvedenih več kot 20 posvetovalnih dogodkov. Vsi predlogi in stališča bodo 
zbrani v poročilih, ki jih bo obravnavala in upoštevala strokovna skupina.  

Razprava:  

K razpravi sta se prijavila Dušan Jovič, KGZS, zavod Kranj in Dušan Jug, LZS.  

Dušan Jovič  je vprašal, če je v procesu priprave NU predvideno tudi vmesno preverjanje. Jana Kus 
Veenvliet je pojasnila,  da  Zakon o TNP predvideva preverjanje izvajanja, kar bo zagotovo 
premišljeno vključeno tudi v načrt upravljanja.   

Dušan Jug je pripomnil, da obstaja cela vrsta programov, ki bi jih lahko že prenesli v operativo.  
Direktor TNP je ob tem pojasnil, da do sprejetja NU minister podpiše začasne upravljavske 
smernice (predvidoma do poletja 2011) in da je v zadnjem mesecu potekalo aktivno sodelovanje z 
občinami za oblikovane nabora projektov, predvideno je tudi sodelovanje sektorskih politik.   

Milena Marega je v nadaljevanju predstavila način razprave v osmih skupinah z moderatorji o 
spodaj navedenih vprašanjih. Po razpravi v skupinah je sledilo skupno poročanje.    

1. Katere so največje vrednote Triglavskega narodnega parka, edinega narodnega parka v Sloveniji, 
in kakšen je njihov pomen? 
 
2. Prednostni cilj Triglavskega narodnega parka je ohranjanje narave, cilji pa so tudi ohranjanje 
kulturne dediščine in naravnih virov in trajnostni  razvoj. Slednji zahteva uravnoteženje treh 
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razvojnih komponent: okoljske, gospodarske in družbene. Kaj je po vašem mnenju pomembno za 
trajnostni razvoj v parku? 
 
3. Ali so predlagani cilji načrta upravljanja dobra podlaga za kasnejše učinkovito upravljanje s 
parkom? Na kaj bi opozorili oz. kaj bi predlagali v zvezi s predstavljenimi cilji?  

4. Ali sta predstavljeni postopek priprave NU in predvsem načrt vključevanja javnosti ustrezna za 
učinkovito sodelovanje? Kaj bi dodali ali dopolnili? 
 

Kratki povzetki mnenj in predlogov udeležencev ter dobesedni prepisi plakatov z mnenji in 
predlogi, ki so jih podajali udeleženci v razpravi, so zbrani v posebnem poročilu, ki je priloga k 
zapisniku. 

Na 1. forumu sta bila soglasno sprejeta naslednja  

SKLEPA:  

2.1 Forum zainteresirane javnosti se je seznanil s procesom priprave načrta upravljanja 

TNP. 

2.2 Zaključki 1. foruma TNP predstavljajo stališča zainteresirane javnosti za pripravo 

načrta upravljanja TNP. Dokumenti, ki jih je forum oblikoval se arhivirajo v javnem 

zavodu TNP.  

 
3. točka 

Predlogi in pobude 
 

 
Dušan Blažin, CŠOD Bohinj / KS Koprivnik Gorjuše je predlagal objekt CŠOD v Bohinju kot 
možno lokacijo za sedež uprave TNP in dodal, da predlog podpira tudi Občina Bohinj.  

Dušan Jovič, KGZS, zavod Kranj, je predlagal, da se ugotovitve foruma objavijo tudi v lokalnih 
časopisih.   

 

Forum je bil zaključen ob 19.50 uri. 

Zapisala: Tina Markun 

Predsedstvo:   

dr. Darij Krajčič, predsednik sveta TNP 

Klemen Langus, Turizem Bohinj 

Darjo Velušček, Občina Tolmin  

 

Tolmin, 12. aprila 2011 


