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Ime predpisa:  
Uredba o spremembah Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja 
naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov 
 
 
Št. zadeve:  
IPP št.  
EVA:  
 
 
Datum objave: 
xx. 1. 2017 
 
 
 
Rok za sprejem mnenj in pripomb:  
Dva tedna od objave (opomba: gre za manj pomembne spremembe) 
 
 
 
Ime odgovorne osebe in e-naslov: 
Ministrstvo za okolje in prostor, gp.mop@gov.si 
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OBRAZLOŢITEV: 
 
I. UVOD  

 
1. Pravna podlaga 
 
Predpis se izda na podlagi petega odstavka 157. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni 
list RS, št. 96/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 8/10 - ZSKZ-B in 46/14). 
Izda ga Vlada Republike Slovenije. 
 
 
2. Rok za izdajo predpisa, ki ga je določil zakon 
Zakon ni določil roka za izdajo predpisa. 
 
 
3. Splošna obrazloţitev 
Predlog uredbe izboljšuje izvajanje predpisa na osnovi izkušenj iz prakse. Po sprejemu 
Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih 
nadzornikov ((Uradni list RS, št. 56/15) je Ministrstvo za okolje in prostor izvedlo dve 
strokovni usposabljanji za kandidate za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike ter dve 
dopolnilni izpopolnjevanji za naravovarstvene nadzornike, ki so zaposlenih v zavarovanih 
območjih. 
 
Izkušnje so pokazale, da je zanimanje za usposabljanje izredno veliko (preko sto) in 
presega kapacitete ministrstva za usposabljanje. Pokazalo se je tudi, da se za preizkus 
znanja v večjem deležu prijavijo tisti kandidati, ki so jih prijavili upravljavci zavarovanih 
območij, ter da so na preizkusu znanja najboljši uspeh dosegli kandidati, ki so že imeli 
opravljen  preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku. Zato je 
predlagana rešitev, da lahko Ministrstvo za okolje in prostor število kandidatov za 
usposabljanje omeji ter da imajo prednost kandidati, ki jih prijavijo upravljavci zavarovanih 
območij ali Zavod za gozdove Slovenije in kandidati, ki že imajo  opravljen  preizkus znanja 
za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku. 
 
Nadalje se je v praksi pokazalo, da je sedanja ureditev, ko kandidati, ki preizkusa znanja ne 
opravijo uspešno, stroške naslednjega preizkusa krijejo sami, neprimerna. Kandidati so 
namreč osebe, ki želijo opravljati prostovoljni nadzor, ki ni plačan in je v javnem interesu. 
Primernejša je rešitev, ki določi, da se taki kandidati na preizkus lahko ponovno prijavijo  po 
preteku najmanj šestih mesecev.  
 
 
4. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja 
/ 
 
 
5. Izjava o skladnosti predpisa s pravimi akti Evropske unije in korelacijska tabela, če 
gre za prenos direktive 
Predlog uredbe ni predmet prenosa pravnih aktov Evropske unije. 
 
 
II. VSEBINA OBRAZLOŢITEV PREDLAGANIH REŠITEV 
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Osnutek! 
 
Na podlagi petega odstavka 157. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 
- uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 8/10 - ZSKZ-B in 46/14) izdaja Vlada 
Republike Slovenije 
 
 

U R E D B O 
o spremembah Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja 

naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov 
 
 

1. člen 

 

V Uredbi o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih 

nadzornikov (Uradni list RS, št. 56/15) se četrti odstavek 3.č spremeni tako, da se glasi: 

»(4) V okviru strokovnega usposabljanja se izvaja tudi dopolnilno strokovno izpopolnjevanje.«. 

 

 

2. člen 

 

V 5. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Ministrstvo lahko omeji število kandidatov, ki se usposabljanjo v posameznem letu. Prednost 

imajo kandidati, ki jih prijavi pravna oseba in kandidati, ki so uspešno opravili preizkus znanja za vodenje in 

odločanje v prekrškovnem postopku«. 

 

Tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek. 

 

V novem četrtem odstavku se v 3. točki črta beseda »in«,  v 4. točki se pika nadomesti z vejico in 

besedo «ter«, ter za 4. točko doda 5. točka, ki se glasi: 

»5. datum uspešno opravljenega preizkusa znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku 

(če ga je kandidat opravil)..«. 

 

 

3. člen 

 

Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Termin in kraj za preverjanje znanja izvajalec objavi na svojih spletnih straneh najmanj šest 

tednov prej, izvajalec obvesti kandidata o času preizkusa znanja najmanj deset delovnih dni pred 

dnem, določenim za preizkus znanja.«. 

 

4. člen 

 

V drugem odstavku 9. člena se 8. točka spremeni tako, da se glasi: 

»8. če preverjanje znanja opravlja ponovno, navede datum neuspešnega opravljanja preverjanja 

znanja.«. 

 

 

5. člen 

 

V prvem odstavku 13. člena se pred piko doda besedilo »po preteku najmanj šestih mesecev«. 

 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Kandidat pošlje prijavo za preverjanje znanja po postopku iz 9. člena te uredbe.«. 
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6. člen 

 

»Priloga 1: Obrazec pooblastila o usposobljenosti za naravovarstvenega nadzornika« se nadomesti z 

novo »Prilogo 1: Obrazec pooblastila o usposobljenosti za naravovarstvenega nadzornika«, ki je kot 

Priloga 1 priloga k tej uredbi. 

 

 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

7. člen 

 

Kandidati, ki so se na preizkus znanja prijavili po 1.9.2015 in pred dnem uveljavitve te uredbe in ga 

niso uspešno opravili, se lahko ponovno prijavijo k preverjanju znanja. Če ti kandidati preverjanja 

znanja ne opravijo uspešno, veljajo zanje določbe 13. člena te uredbe. 

 

 

8. člen 

 

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Št.  
Ljubljana, dne 21. decembra 2016 
EVA:  
  
 
 
 

Vlada Republike Slovenije 
Dr. Miroslav Cerar l.r. 

Predsednik 
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Obrazloţitev k 1. členu: 

V četrti odstavek je dodana beseda » strokovno«, razlog je nomotehnične narave, saj je v 

nadaljevanju uredbe uporabljan izraz:  dopolnilno strokovno izpopolnjevanje. 

 

Obrazloţitev k 2. členu: 

 

V 5. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Ministrstvo lahko omeji število kandidatov, ki se usposabljanjo v posameznem letu. Prednost 

imajo kandidati, ki jih prijavi pravna oseba in kandidati, ki so uspešno opravili preizkus znanja za vodenje in 

odločanje v prekrškovnem postopku«. 

 

Tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek. 

 

V novem četrtem odstavku se v 3. točki črta beseda »in«,  v 4. točki se pika nadomesti z vejico in 

besedo «ter«, ter za 4. točko doda 5. točka, ki se glasi: 

»5. datum uspešno opravljenega preizkusa znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku 

(če ga je kandidat opravil)..«. 

 

 

Obrazloţitev k 3. členu: 

 

Ker se na preizkus znanja v veliki večini terminov prijavi tako veliko število kandidatov, da so preizkusi 

znanja razporejeni na več dni. Izvajalec lahko šele po prejemu prijavnic določi, koliko dni bodo 

preizkusi znanja trajali in kandidata obvesti, na kateri dan ga bo opravljal. 

 

 

Obrazloţitev k 4. členu in 5. členu: 

 

Veljavna uredba določa, da kandidati, ki preizkusa znanja ne opravijo uspešno, stroške 

naslednjega preizkusa krijejo sami. Predlagana je rešitev, da ti kandidati  preizkus lahko 

ponovno opravijo  po preteku najmanj šestih mesecev (5. člen), datum neuspešnega 

preizkusa pa navedejo v prijavi (4. člen).  

 

 

Obrazloţitev k 6. členu: 

 

Zaradi napake pri oblikovanju je  obrazec vseboval delno napačno besedilo. 

 

 

Obrazloţitev k 7. členu: 

 

Predlagana določba velja za kandidate, ki so se preizkus znanja opravili po 1.9.2015 in pred dnem 

uveljavitve te uredbe in ga niso uspešno opravili. Ti kandidati se lahko ponovno prijavijo k preverjanju 

znanja. Če ti kandidati preverjanja znanja ponovno ne opravijo uspešno, veljajo zanje določbe 13. 

člena te uredbe. 

 


