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MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
ministrica Irena Majcen 
Dunajska cesta 22 
1000 Ljubljana 

Spoštovana gospa ministrica! 

 
 

Seznanjeni smo, da Ministrstvo za okolje in prostor načrtuje nedopustno poseganje v 
proračunska sredstva Javnega zavoda Triglavski narodni park (JZ TNP) za leto 2015. Sindikat Glosa, 
reprezentativni sindikat zaposlenih v JZ TNP, je bil s strani direktorja dr. Bogomila Breznika obveščen, 
da ima zavod zaradi rebalansa proračuna težave pri pripravi finančnega načrta za leto 2015. 
Proračun se je ponovno zelo znižal, v primerjavi z lanskim letom še za dodatnih 7 %. Za zagotavljanje 
minimalnega delovanja zmanjka najmanj 50.000 € za plače in 136.000 € za kritje materialnih stroškov.  
 

Z novim Zakonom o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) se je JZ TNP zaradi novih nalog 
občutno povečal obseg dela, tako da je predlagatelj zakona ocenjeval, da bo JZ TNP za izvajanje 
le-teh že v prvem letu potreboval 10 novih delovnih mest (od leta 2011 naprej je bilo predvidenih 
dodatnih 450.000 € za nove zaposlitve v okviru rednega programa financiranja javne službe). 
Dejansko so se nove zaposlitve izvedle le polovično in tem petim novo zaposlenim ni sledilo zadostno 
zagotavljanje sredstev za plače. Obseg nalog po ZTNP-1 ostaja nespremenjen, zato je še toliko bolj 
nerazumljivo, da pristojno ministrstvo v Izhodiščih za pripravo finančnega načrta in programa dela za 
leto 2015 za JZ TNP predvideva dodatno zmanjšanje števila zaposlenih v letošnjem letu (za 0,25 
delavca). Zmanjšanje je v letu 2015 med vsemi zavodi s področja varstva narave predvideno samo pri 
JZ TNP. 

 
Posledice takšnih nerazumnih ukrepov se lahko zelo hitro pokažejo pri izvajanju rednih nalog 

javne službe. Vsakoletnega zniževanja sredstev v tolikšni višini in obenem še zmanjševanja števila 
zaposlenih nikakor ne moremo razumeti kot izvajanje dogovora med vlado in socialnimi partnerji.  

 
Gospa ministrica, želimo argumentirana pojasnila in pričakujemo povabilo na takojšnji 

sestanek vseh zainteresiranih.  
 
 

Vnaprej se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo. 
 
 
 
 
 Podpredsednica Sindikata Glosa                             Predsednik 
 in sindikalna zaupnica na JZ TNP       Sindikata Glosa 
                    
            Tea Lukan Klavžer                                   Mitja Šuštar  

        
 
 
 
 

V vednost: 
 

dr. Darij Krajčič, predsednik Sveta TNP 
dr. Bogomil Breznik, v. d. direktorja JZ TNP  


