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DR. MATEJ T. VATOVEC (PS ZL): Hvala za besedo. 
Gospa ministrica, Ministrstvo za okolje in prostor, ki sicer redno skrbi za financiranje 
gospodarske družbe Soline d.o.o., ki opravlja Krajinski park Sečoveljske soline je 
javnemu zavodu Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, ki je skrbnik Muzeja solinarstva 
letos ukinilo financiranje za delovanje slednjega. Gre za izpad brez katerega Pomorski 
muzej ne more zagotoviti redne dejavnosti Muzeja solinarstva. Do leta 2011 je muzej 
od vstopnin in trženjem lastne muzejske soli ustvarjal dovolj lastnih prihodkov, ki so bili 
ključnega pomena za vzdrževanje solnega fonda, urejanje nasipov in vzdrževanje 
obnovljene solinarske hiše. Po letu 2011 in sprejetjem novega načrta upravljanja 
Krajinskega parka Sečoveljske soline je muzej prišel na državno financiranje v približno 
polovici zneska, ki ga je prej samo ustvarjalo in s tem postalo odvisen od lastnega 
proračunskega financiranja, medtem ko vsi prihodki od vstopnin v muzej in s prodaj soli 
gredo podjetju Soline d.o.o.. 
Ministrstvo za okolje in prostor kot financer parka je pod vašim vodstvom tudi to 
kompenzacijo ukinilo, ne zaradi krize, ne zaradi proračuna preprosto je ukinilo svoj 
delež financiranja. Pomorski muzej je pravna oseba, Krajinski park Sečoveljske soline 
ni pravna oseba, njegova uprava pa je sestavni del podjetja Soline d.o.o., ki je v 100 % 
lasti Telekoma Slovenije. Iz državnega proračuna pa se še naprej financira ravno to 
podjetje, se pravi Soline d.o.o.. 
Zato vas sprašujem, kako je možno, da Ministrstvo za okolje in prostor za upravljanje 
sp rakom in delovanjem Muzeja solinarstva namenja proračunska sredstva 
hčerinskemu podjetju Telekoma jih pa v celoti ukinja javnemu zavodu Pomorski muzej 
Sergej Mašera Piran? In kot drugo podvprašanje, kdo je dolžan finančno skrbeti za 
nemoteno delo Muzeja solinarstva in s tem ohranjanja kulturne dediščine?  
 
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Odgovarja ministrica za okolje in prostor, gospa 
Irena Majcen. 
 
IRENA MAJCEN: Spoštovani predsednik Državnega zbora, gospod dr. Milan Brglez, 
spoštovane poslanke in poslanci, spoštovani poslanec dr. Matej Vatovec, hvala za 
vprašanje. 
Za območje v katerem bova sedaj, vi ste že začeli jaz bom pa poskušala oblikovati 
odgovor, torej je način upravljanja zavarovanih območij na teh sečoveljskih solinah bil 
določen v letu 2001. In takrat je še zakonodaja dopuščala oziroma omogočala, da so 
bili posamezni režimi ovrednoteni oziroma zapisani v različnih predpisih. Tako je na 
tem enem območju, ki obsega nekaj več kot dvesto hektarjev, gre pa pravzaprav za 
enotno površino, določena uredba v Krajinskem parku Sečoveljske soline in pa uredba 
o razglasitvi Muzeja solinarstva za kulturni spomenik državnega pomena. Še enkrat 
povem, da sta dve različni zakonski podlagi medtem ko bi danes seveda prav gotovo 
bilo to mogoče rešiti s skupnim zavarovanjem ob predpostavljenih sinergijskih učinkih 
varstva, ki je danes to omogočala in dejansko gre za zatečeno stanje dveh 
upravljavcev, ki sta se v preteklosti pri izvajanju svojih del srečevala s takšnimi in 
drugačnimi težavami in problemi. 
V letu 2011 je bil dosežen medresorski dogovor in načrt o upravljanju tega območja. Ta 
načrt upravljanja pa zajema obdobje od leta 2011 do leta 2021. Takrat je bilo določeno, 
da se razmerje med dvema javnima službama na Sečoveljskih solinah uredi tako, da 
vsa vstopnina od obiskovalcev pripada upravljavcu parka, torej ministrstvo pa zagotovi 
pokritje stroškov predstavljanja Muzeja solinarstva v parku in sicer za naslednje 
vsebine, torej odprtje Muzeja solinarstva, kar je bilo v lanskem letu izvedeno. Torej 
vodenje po njem in pa izvedbo taborov na način. Pri samem koncesionarju, to so 
Soline d.o.o. gre dejansko za upravljanje treh različnih pomembnih koncesij, torej gre 
za upravljanje kulturne dediščine, gre za upravljanje naravne dediščine in tudi 
vodotokov v izlivu v morje. Sam muzej solinarstva pa je v tem obsegu seveda res 
manjša enota in nepredstavljivo je, da v tej manjši enoti nekdo drug opravlja 
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obveščanje in pa vodenje obiskovalcev, štiri ure na dan. Predstavljajte si, da smo mi 
obiskovalci, torej gremo v to področje, plačamo vstopnino, nas vodijo po tem področju, 
nam vse razložijo, v muzeju solinarstva, pa ugotovimo, da ga ni moč pogledati, ker je 
zaprt, ker je samo štiri ure na dan odprt. In je seveda dogovor s koncesionarjem, ki v 
resnici vodi tudi del in strokovno obvladuje to kulturno dediščino, v sam muzej pa to ni 
mogoče.  
V preteklosti oziroma v lanskem letu so se sta dela izvajala s pomočjo zaposlenih 
preko študentskih del, kar je seveda po vsem v redu, vendar ni v redu ali pa ni dobra 
organiziranost na način, da se ta dela opravljajo samo štiri ure na dan in škodi ugledu 
delovanja tega muzeja. V nadaljnjih postopkih upam, da bomo neke stvari s 
predstavniki upravljavca tega muzeja solinarstva se dogovorili, se pa ne strinjam z 
obrazlago, torej, kdo trži sol, jaz sem prepričana, da sol trži tisti, ki jo pridela, da je to 
velika vrednost Slovenije, da je v preteklosti bilo veliko narejenega za promoviranje. 
Namreč na takšen način pridelave soli praktično ne najdemo nikjer na svetu in je 
unicum. V nadaljevanju še mogoče kakšne dodatne poudarke. Hvala.  
 
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Dr. Matej T. Vatovec ima besedo, da zahteva 
dopolnitev odgovora.  
 
DR. MATEJ T. VATOVEC (PS ZL): Zahteva za dopolnitev odgovora bo verjetno 
večplastna oziroma vsaj ima tri točke, bi se rad naslonil. Zdaj vi pravite, da je bil muzej 
solinarstva do zdaj odprt za štiri ure. Kolikor jaz vem, mislim, da so te delovniki bili 
daljši in seveda jih je zagotavljal strokovno usposobljen kader, ki so bili muzealci in 
ljudje, ki so imeli opravljene strokovne izpite. Tako, da ne vidim, kako bi lahko zdaj 
drugi oziroma nekdo iz podjetja Soline d.o.o. upravljal tudi to kulturno dediščino, čeprav 
vodijo oglede po naravnem parku, ki je bistveno drugačne vsebine. Ob tem se mi 
porodi seveda tudi pomislek, kaj se zgodi ob prodaji Telekoma, kaj se zgodi s Solinami 
d.o.o. in kaj se zgodi potemtakem z naravno dediščino in kulturno dediščino, med 
katero spada tudi spomenik, ki je državnega pomena.  
Jaz verjamem, da ste seznanjeni ministrica z načrtom upravljanja krajinskega parka 
sečoveljske soline in tukaj mi niste odgovorili na moje vprašanje. Tukaj namreč piše na 
strani 74, da bo Ministrstvo za okolje in prostor financiralo muzej solinarstva, glede 
stroškov predstavljanja kulturne dediščine v parku. Se pravi muzeja solinarstva v letu 
2011 s 23 tisoč evri in do leta 2015 s 35 tisoč evri. Lani ste to znižali na slabih 20 tisoč, 
letos pa je ta znesek ukinjen. Mene zanima, zakaj in kdo bo to razliko moral pokriti? 
Prosil bi za dopolnitev na tej točki.  
Se pravi, kdo bo financiral muzej solinarstva in kako bo še naprej to urejeno? 
 
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Odgovor dopolnjuje ministrica za okolje in 
prostor, gospa Irena Majcen. 
 
IRENA MAJCEN: Hvala. Ko govoriva o predstavljanju naravnega parka, je to vaše 
izvajanje v redu. Še enkrat pa ponavljam, vsa polja, kjer se prideluje soli so zavarovana 
po uredbi in so kulturna dediščina. In seznanjanje obiskovalcev, vodenje po tem delu 
kulturnega spomenika, ki bi o njem lahko govorila tudi tako, da je del muzeja 
solinarstva.  
Kaj pa je Muzej solinarstva. To ni nobena delovna organizacija, ni nobena organizacija, 
ki jo lahko opredelimo kot tako ampak je samo v okviru tega parka za katerega 
ponavljam, sta dve uredbi in se tudi površinsko prekrivata. Torej je istočasno del parka 
in kulturni spomenik in naravovarstveni spomenik. In za ta del torej so strokovno 
usposobljeni kadri, ki vodijo po parku in imajo ustrezen izpit. Naj bi ga imeli samo za 
manjši del, torej gre samo za tisti prostor v katerem se odvija del te razstave, kajti zunaj 
seveda tega parka ni mogoče zakleniti, zaprti. V tem delu si želimo z dosedanjim 
upravljavcem najti rešitev, ki bi zagotavljala celodnevne obiske oziroma obiske takrat, 
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tudi v teh prostorih ko so tam obiskovalci. Prepričana sem, da se vsi strinjamo, da je 
turistom težko razložiti zakaj v Sloveniji je v času največje turistične sezone neka stvar 
pa zaprta. 
Kar se tiče pa finančno za to nemoteno delo Muzeja solinarstvo ponavljam, to ni 
nobena organizacija in v tem smislu je treba samo razstavne prostore, ki so znotraj 
zgradbe ustrezno vzdrževati. 
Kar se tiče koncesionarja je trenutno zadeva taka. Koncesije so podeljene in jih je 
možno tudi odvzeti, če koncesionar ne zagotavlja ustreznih postopkov, ne zagotavlja 
ustreznega vzdrževanja sistema, ne zagotavlja tudi ustreznih investicij, ki so predmet 
ne samo načrta upravljanja ampak tudi koncesijskih pogodb. Hvala.  
 
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: Dr. Matej T. Vatovec ima besedo za postopkovno 
zahtevo da se na naslednji seji opravi razprava o odgovoru. 
 
DR. MATEJ T. VATOVEC (PS ZL): Hvala. 
Iz tega kar je povedala gospa ministrica je jasno, da je stvar bistveno bolj zapletena in 
globoka. Še vedno tega odgovora na to kaj se dogaja s tem financiranjem nisem dobil. 
Kolikor jaz poznam ta dokument, se pravi načrt upravljanja krajinskega parka ni tu notri 
nobene podlage za ukinitev samega sofinanciranja, je pa zaveza za to, da Ministrstvo 
za okolje to financiranje izvaja. Tu govorimo o pičlih 20 tisoč evrih na leto za izvajanje 
te dejavnosti v muzeju, ki mislim, da je ne samo državnega pomena ampak tudi širše. 
Nenazadnje se to območje že dlje časa skuša kandidirati in na UNESCO seznamu. 
Tako da jaz predlagam, da se o tej točki tudi v luči prihajajočega oziroma tega 
zloveščega prihoda privatizacije Telekoma Slovenija opravi na naslednji redni seji 
razprava na to temo. 
 
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: O vašem predlogu bo Državni zbor odločal jutri, 
21. aprila 2015 v okviru glasovanj. 


