
      
 

 

 
(Ne)načelnost na področju varstva narave 

(nov. konf. 13.05.2015, 12.oo, Dom sindikatov) 
 

 
 

Kolega Dušan Semolič, hvala za besedo in hvala za lep, a hkrati zelo žalosten 
uvod. 
 

Gotovo veste, da je Slovenija znana kot ena od držav Evropske unije z 
največjo biološko raznovrstnostjo in veliko krajinsko pestrostjo. Zgodovina 
varstva narave pri nas je zelo dolga in naša stroka se spozna na svoj posel.  
 

Prav je, da imamo v Sloveniji kar nekaj zavarovanih območij: Krajinski park 
Sečoveljske soline, Ljubljansko barje, Goričko, Kolpa, Strunjan, Logarska dolina, 
Park Škocjanske jame, Notranjski regijski park, Naravni rezervat Škocjanski zatok, 
Kozjanski regijski park itd.. Imamo pa tudi en sam, zelo slaven nacionalni park: 
Triglavski narodni park, ki zajema kar 4 odstotke slovenskega ozemlja. 
 

In tukaj se dobre zgodbe nehajo. V zadnjih letih resorni ministri dajejo vtis, da 
jim je za našo naravo čisto vseeno. Še več, delajo se norca iz nje. Javne zavode s 
področja varstva narave ovirajo pri opravljanju dela, jim znižujejo, režejo in ukinjajo 
sredstva, čeprav jih po zakonu morajo zagotavljati. Zavodi imajo hude probleme pri 
pripravi finančnih načrtov za leto 2015 – si morete misliti, sredi leta smo že! – in 
izvajanje javnih služb je resno ogroženo. Si lahko privoščimo sramoto, da propadejo 
biseri, kot so soline in Škocjanske jame? In edini nacionalni park pri nas? In drugi 
zavodi, službe in strokovnjaki, ki opravljajo poslanstvo v brezpogojnem narodovem 
interesu? 
 

Seveda ne. Naš sindikat Glosa, edini reprezentativen za varstvo narave, je 
jezen. Zaposleni v varstvu narave so jezni. Ne bomo ostali tiho, sporočamo vam, 
gospa ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, da pričakujemo in zahtevamo 
korekten dialog. Ne zato, ker ne bi imeli pametnejšega dela, marveč zato, ker je 
stanje grozljivo in ker dolžnost do socialnega dialoga zapovedujejo evropske in 
svetovne listine. Zahtevamo ukrepanje in takojšnji sestanek. Več o tem pa moji 
kolegi na desni in levi. 
 

 
 
 

M. Šuštar 


