Dalmatinova ulica 4, 1000 Ljubljana

Tea Lukan Klavžer, sindikalna zaupnica na JZ Triglavski narodni park,
novinarska konferenca 13.5.2015, 12.oo, Dom sindikatov, Ljubljana:
I.
Javni zavod Triglavski narodni park ima zaradi rebalansa proračuna tudi težave pri
pripravi finančnega načrta za leto 2015. Proračun se je ponovno zelo znižal, v primerjavi z
lani še za dodatnih 8 %. Za zagotavljanje minimalnega delovanja zmanjka dobrih 50.000 €
za plače in 145.000 € za kritje materialnih stroškov – pri tem, da imamo 3 delavke na
porodniškem dopustu, ki jih ostali brezplačno nadomeščamo, kar znese dodatnih 30.000 €.
Z novim Zakonom o Triglavskem narodnem parku se je javnemu zavodu zaradi novih
nalog občutno povečal obseg dela, tako da je predlagatelj zakona ocenjeval, da bomo za
izvajanje le-teh takoj potrebovali 10 novih zaposlitev ali, izraženo v denarju, 450.000 €.
Dejansko so se nove zaposlitve izvedle le polovično in niti tem petim ni sledilo zadostno
zagotavljanje sredstev za plače. Obseg nalog po zakonu ostaja nespremenjen, zato je še
toliko bolj nerazumljivo, da ministrstvo v Izhodiščih za pripravo finančnega načrta in
programa dela za letos predvideva dodatno zmanjšanje števila zaposlenih. Zmanjšanje je
letos med vsemi zavodi s področja varstva narave predvideno samo za TNP.
II.
Naj opozorim še na en problem:
Med najosnovnejše naloge upravljanja zavarovanih območij sodi izvajanje neposrednega
nadzora v naravi. Izvajanje takšnega nadzora je omogočeno izključno s pridobitvijo
pooblastila o usposobljenosti. To pa po uredbi mora predpisati resorni minister.
Leta 2007 je bilo na MOP-u izvedeno usposabljanje, leta 2008 pa izpitni rok. Vse od tedaj ni
bilo več niti usposabljanja niti izpitnih rokov. Neizvajanje uredbe nekaterim zaposlenim
onemogoča pridobitev ustreznega pooblastila, kandidatom za mesto nadzornika pa izpolnitev
potrebnih pogojev za zasedbo delovnega mesta.
Na ta problem je bil MOP že velikokrat opozorjen, tako s strani TNP-ja kot Parka Škocjanske
jame in Sindikata Glosa.
Aprila in septembra 2014 je MOP Glosi zagotovil, da bo usposabljanje izvedeno v drugi
polovici lanskega leta.
V TNP-ju imamo 3 nadzornike, v Škocjanskih jamah pa 2, ki nujno potrebujejo in že leta
zaman čakajo na usposabljanje, ki je pogoj za opravljanje dela nadzornika!
Tokrat javno zahtevamo takojšnjo izvedbo usposabljanja za pridobitev pooblastila o
usposobljenosti, kar je bilo z resornega ministrstva že večkrat zagotovljeno.

