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I. Podrobnejše vsebine programa  
 
Sklop A: 

1. Temeljna načela ohranjanja narave;  
2. Organiziranost na področju varstva narave v Republiki Sloveniji 
3. Zgodovina varstva narave; 

Sklop B: 
4. Varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti; 
5. Splošno poznavanje zavarovanih območij v Republiki Sloveniji in posameznega 

zavarovanega območja; 
Sklop C: 

6. Neposredni nadzor v naravi; 
7. Sodelovanje s prekrškovnimi organi in osnove inšpekcijskega postopka; 
8. Naravovarstveni/prostovoljni nadzornik kot uradna oseba in operativni postopki. 

 
 
 
 

II. Katalog vprašanj za namen preverjanja znanja  
 
 
Sklop A (skupno največ 25 točk): 
 
Temeljna načela ohranjanja narave 
 
Kaj je cilj varstva narave in katera so temeljna načela, na katerih temelji sistem varstva narave 
v Sloveniji, navedite tudi sestavine sistema varstva narave in jih kratko označite. 
Vir: Sistem varstva narave, 2006 - Ministrstvo za okolje in prostor (Berginc, M. , J. Kremesec – Jevšenak & J. 
Vidic), Ljubljana - stran 13 in 19 do 20;  
Uvod k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narav, 2014; 
Temeljna načela ohranjanja narave / mag. Jelka Kremesec Jevšenak, Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 40 strani) 
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Predstavite sistem pravnih norm, v katerega je umeščen sistem varstva narave v Sloveniji, 
odnos do mednarodnega prava in prava EU, naštejte nekaj najpomembnejših določb Ustave 
RS, ki se nanašajo na varstvo narave/naravne dediščine, ter nekaj najpomembnejših 
mednarodnih konvencij in evropskih predpisov s tega področja. 
Vir: Sistem varstva narave, 2006 – Ministrstvo za okolje in prostor (Berginc, M. , J. Kremesec – Jevšenak & J. 
Vidic), Ljubljana – stran 14-18, 
Temeljna načela ohranjanja narave / mag. Jelka Kremesec Jevšenak, Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 40 strani) 
 
Navedite subjekte varstva narave in podrobneje opišite pristojnosti države in pristojnosti 
lokalnih skupnosti na področju varstva narave vključno z načini in ukrepi varstva narave, ki 
so v njihovi pristojnosti; navedite vsaj pet pomembnejših ukrepov varstva narave, ki so jih po 
uveljavitvi ZON sprejele država in lokalne skupnosti. 
Vir: Sistem varstva narave, 2006 - Ministrstvo za okolje in prostor (Berginc, M. , J. Kremesec – Jevšenak & J. 
Vidic), Ljubljana - stran 32 do 34 in 20 d0 31. 
Pravno varstvo naravne dediščine – Prosojnice predavanj / mag. Jelka Kremesec Jevšenak, Univerza v 
Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2006 (pdf, 71 strani); 
Temeljna načela ohranjanja narave / mag. Jelka Kremesec Jevšenak, Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 40 strani) 
 
Navedite vrste ukrepov varstva narave in naštejte po tri najpomembnejše ukrepe v vsaki vrsti 
ter primere izvedenih ukrepov; navedite tudi pri katerih ukrepih se sprejema strokovna 
odločitev o tem ali se bo ukrep nanašal na vzdrževanje obstoječega stanja ali na dopuščanje 
oz. spodbujanje procesov. 
Vir: Sistem varstva narave, 2006 - Ministrstvo za okolje in prostor (Berginc, M. , J. Kremesec – Jevšenak & J. 
Vidic), Ljubljana stran 69 do 71, 81 do 84, 86 do 93; 
Pravno varstvo naravne dediščine – Prosojnice predavanj / mag. Jelka Kremesec Jevšenak, Univerza v 
Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2006 (pdf, 71 strani); 
Temeljna načela ohranjanja narave / mag. Jelka Kremesec Jevšenak, Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 40 strani) 
 
Zgodovina varstva narave 
 
Katero je bilo prvo zavestno zavarovanje narave na Slovenskem? Kdo so začetniki varstva 
narave v Sloveniji? 
Vir: Sistem varstva narave, 2006 - Ministrstvo za okolje in prostor (Berginc, M. , J. Kremesec – Jevšenak & J. 
Vidic), Ljubljana, stran 9;  
Pregled zgodovine varstva narave / dr. Peter Skoberne, Ljubljana, 2022( izročki, pdf, 52 strani). 
 
Spomenica: kdaj je nastala, kdo jo je pripravil, komu je bila namenjena, katere so bistvene 
zahteve, kateri deli so bili uresničeni. 
Vir: Sistem varstva narave, 2006 - Ministrstvo za okolje in prostor (Berginc, M. , J. Kremesec – Jevšenak & J. 
Vidic), Ljubljana, stran 9; 
Pregled zgodovine varstva narave / dr. Peter Skoberne, Ljubljana, 2022( izročki, pdf, 52 strani). 
 
Varstvo narave v obdobju po drugi svetovni vojni: glavni mejniki (ključni predpisi, ključne 
organizacijske spremembe). 
Vir: Sistem varstva narave, 2006 - Ministrstvo za okolje in prostor (Berginc, M. , J. Kremesec – Jevšenak & J. 
Vidic), Ljubljana, stran 9-10; 
Pregled zgodovine varstva narave / dr. Peter Skoberne, Ljubljana, 2022( izročki, pdf, 52 strani). 
 
Razvoj nadzorne dejavnosti v naravi v Sloveniji. 
Pregled zgodovine varstva narave / dr. Peter Skoberne, Ljubljana, 2022( izročki, pdf, 52 strani). 
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Organiziranost varstva narave v Sloveniji 
 
Naštejte poglavitne procesne sklope, v katerih potekajo aktivnosti varstva narave; navedite 
organ, organizacijo oziroma posameznika, ki je pooblaščen za izvajanje teh aktivnosti in pri 
vsakem označite naravo nalog, ki jih izvaja ter navedite nekaj najpomembnejših nalog.  
Vir: Sistem varstva narave, 2006 - Ministrstvo za okolje in prostor (Berginc, M. , J. Kremesec – Jevšenak & J. 
Vidic), Ljubljana, stran 103-113, zlasti preglednica na strani 103 in ZON. 
Pravno varstvo naravne dediščine – Prosojnice predavanj / mag. Jelka Kremesec Jevšenak, Univerza v 
Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2006 (pdf, 71 strani); 
Organiziranost na področju ohranjanja narave / mag. Jelka Kremesec Jevšenak, Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 
21 strani) 
 
 
 
Sklop B (skupno največ 25 točk): 
 
Varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti 
 
Kaj so naravne vrednote: naštejte vsaj pet primerov različnih zvrsti iz vašega zavarovanega 
območja ali njegove bližine. 
Vir: Sistem varstva narave, 2006 - Ministrstvo za okolje in prostor (Berginc, M. , J. Kremesec – Jevšenak & J. 
Vidic), Ljubljana - stran 35-41.  
Naravovarstveni atlas Zavoda RS za varstvo narave.  
Varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti / mag. Jana Vidic, Ljubljana, 2022 (pdf, 47 
strani). 
 
Kako vrednotimo naravne vrednote – naštejte vsaj pet meril vrednotenja, za vsako opišite 
primer. 
Vir: Sistem varstva narave, 2006 - Ministrstvo za okolje in prostor (Berginc, M. , J. Kremesec – Jevšenak & J. 
Vidic), Ljubljana - stran 35-38.  
Varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti / mag. Jana Vidic, Ljubljana, 2022 (pdf, 47 
strani). 
 
Kako varujemo naravne vrednote? 
Vir: Sistem varstva narave, 2006 - Ministrstvo za okolje in prostor (Berginc, M. , J. Kremesec – Jevšenak & J. 
Vidic), Ljubljana - stran 44.  
Varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti / mag. Jana Vidic, Ljubljana, 2022 (pdf, 47 
strani). 
 
Kdaj je naravna vrednota uničena, kdaj je poškodovana? 
Vir: Sistem varstva narave, 2006 - Ministrstvo za okolje in prostor (Berginc, M. , J. Kremesec – Jevšenak & J. 
Vidic), Ljubljana - stran 47.  
Varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti / mag. Jana Vidic, Ljubljana, 2022 (pdf, 47 
strani). 
 
Kaj je biotska raznovrstnost, katere rastlinske in živalske vrste so v skladu z Zakonom o 
ohranjanju narave prosto živeče – na kratko predstavite. 
Vir: Sistem varstva narave, 2006 - Ministrstvo za okolje in prostor (Berginc, M. , J. Kremesec – Jevšenak & J. 
Vidic), Ljubljana - stran 49.  
Varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti / mag. Jana Vidic, Ljubljana, 2022 (pdf, 47 
strani). 
 
Biotska raznovrstnost v Sloveniji – povzemite glavne značilnosti in vzroke zanje. 
Vir: Sistem varstva narave, 2006 - Ministrstvo za okolje in prostor (Berginc, M. , J. Kremesec – Jevšenak & J. 
Vidic), Ljubljana - stran 49.  
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Varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti / mag. Jana Vidic, Ljubljana, 2022 (pdf, 47 
strani). 
 
Predstavite splošni varstveni režim za rastlinske in živalske vrste ter razloge, zakaj so za 
ohranjanje nekaterih vrst potrebni posebni varstveni režimi. 
Vir: Zakon o ohranjanju narave, člen 14 
Sistem varstva narave, 2006 - Ministrstvo za okolje in prostor (Berginc, M. , J. Kremesec – Jevšenak & J. Vidic), 
Ljubljana - stran 54-56.  
Vir: Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (MOP), Ljubljana, 2002, poglavje 1 (stran 18-22). 
Varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti / mag. Jana Vidic, Ljubljana, 2022 (pdf, 47 
strani). 
 
Opišite temeljni koncept ohranjanja biotske raznovrstnosti ter umestitev Direktive o pticah in 
Direktive o habitatih v ta sistem. 
Vir: Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (MOP), Ljubljana, 2002, poglavje 1 (stran 18-22). 
Direktiva o habitatih (preambula in prva dva člena direktive) 
Varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti / mag. Jana Vidic, Ljubljana, 2022 (pdf, 47 
strani). 
 
Na kratko opišite, kaj je območje Natura 2000 in čemu je namenjeno ter zakaj je delež v 
Sloveniji tako visok. Predstavite nekaj območij Natura 2000 v vašem zavarovanem območju. 
Zakon o ohranjanju narave, člen 33 
Naravovarstveni atlas Zavoda RS za varstvo narave.  
Natura 2000 / mag. Martina Kačičnik Jančar,  Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 25 strani). 
 
Navedite načine doseganja varstvenih ciljev območij Natura 2000. 
Vir: Uredba o posebnih varstvenih območjih (Natura 2000). 
Program upravljanja območij Natura 2000. 
Natura 2000 / mag. Martina Kačičnik Jančar,  Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 25 strani). 
 
Opišite načine spremljanja stanja narave. 
Vir: Sistem varstva narave, 2006 - Ministrstvo za okolje in prostor (Berginc, M. , J. Kremesec – Jevšenak & J. 
Vidic), Ljubljana - stran 101.  
Varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti / mag. Jana Vidic, Ljubljana, 2022 (pdf, 47 
strani). 
 
Splošno poznavanje zavarovanih območij v Sloveniji in krajevno pristojnega 
zavarovanega območja 
 
Na kratko predstavite pojme narodni, regijski in krajinski park in razliko med njimi. 
Vir: Sistem varstva narave, 2006 - Ministrstvo za okolje in prostor (Berginc, M. , J. Kremesec – Jevšenak & J. 
Vidic), Ljubljana - stran 72.  
Zakon o ohranjanju narave člen 53 ter 64 do 71. 
Zavarovana območja / mag. Breda Ogorelec, Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 59 strani). 
 
Naštejte narodni, regijske in krajinske parke v Sloveniji, ki imajo upravljalca. Katere od njih 
upravljajo javni zavodi in katere koncesionarji? 
Vir: http://www.parki.mop.gov.si/obstojeca_zavarovana_obmocja.html.  
Zavarovana območja / mag. Breda Ogorelec, Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 59 strani). 
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Sklop C (skupno največ 50 točk): 
 
Neposredni nadzor v naravi 
 
Katere pravne podlaga mora upoštevati nadzornik pri svojem delu? 
Vir: Uvod v strokovno usposabljanje za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike  / dr. Marija Markeš, 
Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 18 strani). 
Neposredni nadzor v naravi – sistem in novosti novele Zakona o ohranjanju narave /mag. Jelka Kremesec 
Jevšenak, Ministrstvo za okolje in prostor (prezentacija). 
 
Kdo poleg naravovarstvenih nadzornikov še izvaja nadzor nad določili Zakona o ohranjanju 
narave. 
Vir: Uvod v strokovno usposabljanje za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike  / dr. Marija Markeš, 
Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 18 strani). 
Zakon o ohranjanju narave člen 151 in 159 
 
Naštejte vseh pet nalog neposrednega nadzora v naravi. 
Vir: Uvod v strokovno usposabljanje za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike  / dr. Marija Markeš, 
Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 18 strani). 
Zakon o ohranjanju narave člen 155 
 
Kdo so izvajalci neposrednega nadzora v naravi. 
Vir: Uvod v strokovno usposabljanje za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike  / dr. Marija Markeš, 
Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 18 strani). 
Zakon o ohranjanju narave člen 156 
 
Kdo je lahko naravovarstveni nadzornik in kdo je lahko prostovoljni nadzornik? 
Vir: Uvod v strokovno usposabljanje za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike  / dr. Marija Markeš, 
Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 18 strani). 
Zakon o ohranjanju narave člen 155 , 157 in 159 
 
Kako se pri opravljanju nadzora naravovarstveni nadzornik in prostovoljni nadzornik 
identificirata? 
Vir: Uvod v strokovno usposabljanje za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike  / dr. Marija Markeš, 
Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 18 strani). 
Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih nadzornikov (Uradni list RS, 
št. 37/03 in 41/15) 
Zakon o ohranjanju narave člen 155 
 
Kako izgleda službeni znak naravovarstvenega nadzornika in prostovoljnega nadzornika in 
kje se nosi ta znak? Ali morata nositi tudi uniformo? 
Vir: Uvod v strokovno usposabljanje za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike  / dr. Marija Markeš, 
Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 18 strani). 
Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih nadzornikov (Uradni list RS, 
št. 37/03 in 41/15) 
 
Katera javna pooblastila ima naravovarstveni nadzornik? 
Vir: Uvod v strokovno usposabljanje za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike  / dr. Marija Markeš, 
Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 18 strani). 
Zakon o ohranjanju narave člen 155, 153a, 161c 
 
Kakšna je razlika med pooblastili, ki jih ima naravovarstveni nadzornik in prostovoljni 
nadzornik? 



 

6 
 

Vir: Uvod v strokovno usposabljanje za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike  / dr. Marija Markeš, 
Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 18 strani). 
Zakon o ohranjanju narave člen 155 in 159 
 
Kdaj lahko naravovarstveni nadzornik pričakuje pomoč policije? 
Vir: Uvod v strokovno usposabljanje za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike  / dr. Marija Markeš, 
Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 18 strani). 
Zakon o ohranjanju narave. člen 155 
 
V katerih predpisih s področja varstva narave so določeni prekrški, ki jih nadzorujejo 
naravovarstveni nadzorniki in prostovoljni nadzorniki? Naštejte vseh 5 zakonov in nekaj 
primerov drugih predpisov. 
Vir: Uvod v strokovno usposabljanje za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike  / dr. Marija Markeš, 
Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 18 strani). 
Neposredni nadzor v naravi – sistem in novosti novele Zakona o ohranjanju narave /mag. Jelka Kremesec 
Jevšenak, Ministrstvo za okolje in proctor, 2014 (prezentacija). 
 
Kakšne vrste prekrškov po Zakonu o ohranjanju narave poznamo in od česa je odvisna višina 
globe. 
Vir: Uvod v strokovno usposabljanje za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike  / dr. Marija Markeš, 
Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 18 strani). 
Zakon o ohranjanju narave, 160. člen. 160.a člen161. člen. 161.a člen. 
 
Kaj pomeni materialna določba in kaj je kazenska določba v ZON? 
Vir: Uvod v strokovno usposabljanje za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike  / dr. Marija Markeš, 
Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 18 strani). 
Neposredni nadzor v naravi – sistem in novosti novele Zakona o ohranjanju narave /mag. Jelka Kremesec 
Jevšenak, Ministrstvo za okolje in prostor, 2014 (prezentacija). 
 
Ali lahko naravovarstveni nadzornik zaseže predmete in katere? Kaj pa prostovoljni 
nadzornik? 
Vir: Uvod v strokovno usposabljanje za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike  / dr. Marija Markeš, 
Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 18 strani). 
Zakon o ohranjanju narave, 161.c člen. 
 
Ali lahko naravovarstveni nadzornik zaseže motorno vozilo in kdaj? 
Vir: Uvod v strokovno usposabljanje za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike  / dr. Marija Markeš, 
Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 18 strani). 
Zakon o ohranjanju narave, 153a člen. 
 
Osnove inšpekcijskega nadzora, sodelovanje in obveščanje pristojnih inšpekcijskih 
organov in drugih organov pregona 
 
Naštejte ključna pooblastila, ki jih ima inšpektor pristojen za ohranjanje narave! 
Vir: Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 - uradno prečiščeno besedilo in 40/14) – 19. člen  
Zakon o ohranjanju narave. 
Sodelovanje Inšpekcije RS za okolje in naravo z naravovarstvenimi in prostovoljnimi nadzorniki / mag. Andreja 
Slapnik, Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 31 strani). 
 
Kdo ima položaj stranke v inšpekcijskem postopku ? 
Vir: Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 - uradno prečiščeno besedilo in 40/14) – 24. člen. 
Sodelovanje Inšpekcije RS za okolje in naravo z naravovarstvenimi in prostovoljnimi nadzorniki / mag. Andreja 
Slapnik, Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 31 strani). 
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Kaj pomeni tajnost vira? 
Vir: Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 - uradno prečiščeno besedilo in 40/14) – 16. člen. 
Sodelovanje Inšpekcije RS za okolje in naravo z naravovarstvenimi in prostovoljnimi nadzorniki / mag. Andreja 
Slapnik, Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 31 strani). 
 
Izdelajte obvestilo pristojnemu inšpekcijskemu organu o kršitvi Zakona o ohranjanju narave, 
ki jo je zaznala naravovarstvena služba! 
Vir: Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 - uradno prečiščeno besedilo in 40/14) 
Sodelovanje Inšpekcije RS za okolje in naravo z naravovarstvenimi in prostovoljnimi nadzorniki / mag. Andreja 
Slapnik, Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 31 strani). 
 
Naštejte obvezne elemente obvestila pristojnemu inšpekcijskemu organu o ugotovljeni kršitvi, 
ki jo je zaznala naravovarstvena služba! 
Vir: Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 - uradno prečiščeno besedilo in 40/14) 
Naravovarstveni nadzor: novosti Zakona o ohranjanju narave / Nevenka Žvokelj, Inšpektorat RS za kmetijstvo in 
okolje (pdf, 13 strani) 
Sodelovanje Inšpekcije RS za okolje in naravo z naravovarstvenimi in prostovoljnimi nadzorniki / mag. Andreja 
Slapnik, Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 31 strani). 
 
Ali lahko inšpektor vstopi v stanovanjske prostore proti volji lastnika oziroma uporabnika? 
Vir: Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 - uradno prečiščeno besedilo in 40/14) – 22. čl. 
/mag. Andreja Slapnik, IRSOP 
Sodelovanje Inšpekcije RS za okolje in naravo z naravovarstvenimi in prostovoljnimi nadzorniki / mag. Andreja 
Slapnik, Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 31 strani). 
 
Naštejte ključne ukrepe inšpektorja! 
Vir: Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 - uradno prečiščeno besedilo in 40/14) – 32. člen 
Sodelovanje Inšpekcije RS za okolje in naravo z naravovarstvenimi in prostovoljnimi nadzorniki / mag. Andreja 
Slapnik, Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 31 strani). 
 
Kdaj inšpektor ob ugotovitvi nepravilnosti izreče opozorilo?  
Vir: Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 - uradno prečiščeno besedilo in 40/14) – 33. čl.  
Sodelovanje Inšpekcije RS za okolje in naravo z naravovarstvenimi in prostovoljnimi nadzorniki / mag. Andreja 
Slapnik, Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 31 strani). 
 
Kaj je dolžnost naravovarstvenega nadzornika, če je priča kaznivemu dejanju? 
Neposredni nadzor v naravi – sistem in novosti novele Zakona o ohranjanju narave /mag. Jelka Kremesec 
Jevšenak, Ministrstvo za okolje in prostor (prezentacija). 
Zakon o ohranjanju narave. 
Sodelovanje Inšpekcije RS za okolje in naravo z naravovarstvenimi in prostovoljnimi nadzorniki / mag. Andreja 
Slapnik, Ljubljana, 2022 (izročki, pdf, 31 strani). 
 
Naravovarstveni nadzornik kot uradna oseba in operativni postopki: 
 
Kaj je to ali kaj predstavlja razumevanje neposrednega operativnega postopka 
naravovarstvenega nadzornika (NN)? 
 
Kako je sestavljen neposredni operativni postopek NN? 
 
Kaj so to ali kaj pomenijo merila varnosti neposrednega operativnega postopka NN? 
 
Kaj pomeni varnostni trikotnik v neposrednem operativnem postopku NN? 
 
Kaj je to varnostna razdalja v neposrednem operativnem postopku NN? 
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Kakšna je razvrstitev tipizacije neposrednega operativnega postopka NN? 
 
Pojasnitev razumevanja naslednjih pojmov? 

- sodelovanje s policijo 
- naleteti na fizični odpor 
- utemeljeno pričakovanje fizičnega odpora 
- zahtevati policijsko intervencijo 
- zahtevati pomoč policije (asistenca) 

 
Kaj je to uradna oseba in kje je to določeno? 
 
Kaj je to silobran in kje je to določeno? 
 
Kaj je to skrajna sila in kje je to določeno? 
 
V kateremu aktu je določeno kaznivo dejanje, kaj predstavlja pojem »sum storitve kaznivega 
dejanja« in kakšne so sestavine (elementi) kaznivega dejanja? 
 
S katerimi kaznivimi dejanji se NN lahko najpogosteje sreča in kakšne so njihove pojavne 
oblike (premoženjska kazniva dejanja, kaznivo dejanje zoper okolje, prostor in naravne 
dobrine…)? 
 
Kaj pomeni (predstavlja) vedenje osebe »nespodobno vedenje do uradne osebe pri uradnem 
poslovanju« in kakšno je ukrepanje NN v takih primerih? 
 
Kaj pomeni (predstavlja) vedenje osebe »neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb« in 
kakšno je ukrepanje NN v takih primerih? 
 
Kaj je storila oseba, ki je NN poskušala ali preprečila uradno dejanje uradni osebi?  
 
Kaj pomeni »znaki, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene osebe pri urejanju in nadzoru 
prometa« in kateri so ti znaki? Kakšno je postopanje NN zoper osebo, ki ne upošteva takšnih 
izvajanih znakov uradne osebe – NN? 
 
Kaj v izvedbenem pogledu neposrednega operativnega postopka NN pomeni, varna 
zaustavitev voznika motornega vozila? Opiši in predstavi – pokaži postopek. 
 
Viri in strokovna literatura za vprašanja s področja Naravovarstveni nadzornik kot uradna oseba in operativni postopki: 
Zakon o nalogah in pooblastilih policije, Uradni list RS, št. 15/2013 
Zakon o pravilih cestnega prometa (neuradno prečiščeno besedilo št. 3) 
Kazenski zakonik (neuradno prečiščeno besedilo št. 3) 
Pravilnik o policijskih pooblastilih, Uradni list RS, št. 16/14 
Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa 
(Uradni list RS, št. 4/13)  
Postopki v cestnem prometu z vidika varnosti / mag. Srečko Krope, Ministrstvo za notranje zadeve – Policija, Ljubljana, 
2000, 108 strani (pdf)  
Praktični postopek, Ministrstvo za notranje zadeve – Policija. 
Varstvo narave v luči kazenske zakonodaje / Alojz Sladič, Ljubljana, 2022 (prezentacija, pdf, 10 strani). 
 
Ministrstvo za okolje in prostor gradivo objavlja na podlagi 3. člena Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju 
znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (Uradni list RS, 56/2015, 25/17). Seznam strokovne literature in 
predpisov je objavljen tukaj. Gradivo zbrala Breda Ogorelec. 


