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V Ljubljani, 8. marca 2017.

Pismo poslancem državnega zbora
Spoštovani vodje poslanskih skupin,
v imenu članov Sindikata Glosa, zaposlenih v varstvu narave, vas želimo seznaniti s specifičnimi težavami, s
katerimi se že vrsto let neuspešno spopadamo. Številni problemi se vztrajno poglabljajo tudi zaradi kronično
neodzivnega pristojnega ministrstva za okolje in prostor. Posledice dolgoletnega stagniranja in celo zniževanja
proračunskih sredstev se že kažejo pri izvajanju rednih nalog javne službe. Smo kadrovsko podhranjeni, nimamo
urejenega napredovanja v strokovne nazive, kljub temu pa se naše zadolžitve, tudi zaradi evropskih direktiv,
množijo.
Glosa je od leta 2009 edini reprezentativni sindikat na področju varstva narave, kjer je skupno zaposlenih okoli
250 ljudi (predvsem v javnih zavodih, ki upravljajo z zavarovanimi območji, ustanovljenimi s straní države, in na
Zavodu RS za varstvo narave). Največja težava, katero se trudimo 'urediti', je podpis panožne kolektivne
pogodbe za varstvo narave. Predlog pogodbe smo pripravili že pred šestimi leti, od tedaj pa od vsakokratnega
ministra prejmemo odgovor v smeri, da za urejanje zadev za majhne skupine javnih uslužbencev v trenutnih
razmerah ni pravih možnosti. Panožna kolektivna pogodba je najpomembnejša pogodba, ker lahko delavcem
zagotoví primerne pogoje za njihovo področje dela. Obstoječi pogodbi (Kolektivna pogodba za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji in Kolektivna pogodba za javni sektor) sta splošni in dejavnosti varstva narave
ne urejata, Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora pa je pomanjkljiva, ker vsebuje le nabor
delovnih mest in njihove uvrstitve v plačne razrede. V marcu 2014 smo resornemu ministru vročili peticijo,
katere podpisniki so bili praktično vsi direktorji in zaposleni v varstvu narave. Bili so soglasni, da je to področje
specifično ter da je kolektivna pogodba za varstvo narave, ki bo koristila delodajalcem, delavcem in ohranjanju
narave v Sloveniji nasploh, nujna. Na žalost je peticija izzvenela v prazno.
Kaj vse smo že v sindikatu storili, da bi odpravili pomanjkljivosti oziroma izboljšali učinkovitost javne službe ter
pravičneje nagrajevali delavce! Razposlali smo množico prošenj in argumentiranih pisem predstavnikom
države; posredovali smo več izjav za javnost in sklicevali novinarske konference, eno celo pred vrati ministrstva;
predlagali smo nujne spremembe sistemizacij delovnih mest (kakšno, še iz prejšnjega plačnega sistema, je že
zdavnaj povozil čas, zaradi česar je zelo oteženo normalno delovanje zavoda); in še in še. Izposlovali smo nekaj
sestankov, zgolj vljudnostne narave, brez slehernega učinka, kakršno je bilo tudi zadnje srečanje z ministrico
lanskega 8. marca. Pravzaprav menimo, da ministrstvo za okolje in prostor niti sámo ne razpolaga z zadostno
kadrovsko zasedbo za izvajanje nalog s področja varstva narave. Kot drugi javni uslužbenci, ki imajo vrata
odprta za pogovore (kulturniki, zdravniki, učitelji …), tudi mi, zaposleni v varstvu narave, pričakujemo korekten
dialog z resornim ministrstvom. Ker ga ni, moramo vas, spoštovani poslanci, prositi za podporo pri
prizadevanjih za minimalno spremembo Zakona o ohranjanju narave. Možnost napredovanja v strokovne
nazive bi lahko vsaj malo izboljšala nezavidljiv položaj delavcev, ki na tako pomembnem področju, kot je
varstvo narave, skrbno opravljajo strokovno delo. Predlog spremembe, opisan v drugi priponki, kakor tudi
zgoraj navedeno problematiko bi vam želeli natančneje predstaviti in utemeljiti, zato vljudno prosimo za
sestanek.
Zahvaljujemo se za razumevanje in vas lepo pozdravljamo.
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