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IZOBRAŽEVANJE
Sodelovanje z Ministrstvom za okolje in prostor

Naravovarstveni nadzor: v Gotenico pride
četrta generacija kandidatov
Slovenija ima izjemno naravo, z veliko pestrostjo rastlinskih in živalskih vrst ter številnimi izjemnimi naravnimi pojavi.
Po deležu državnega ozemlja, uvrščenega v omrežje Natura 2000, smo celo na prvem mestu v Evropski uniji. Za
varovanje naravnih parkov in rezervatov v državi – v sodelovanju z drugimi inšpekcijskimi službami in
policijo – skrbijo zlasti naravovarstveni nadzorniki, pri njihovem usposabljanju in
izpopolnjevanju pa sodeluje tudi Policijska akademija. Jeseni se bo v Gotenici za uporabo
pooblastil in izvajanje operativnih postopkov začela usposabljati že četrta
generacija nadzornikov.

Več o naravovarstvenem nadzoru
si lahko preberete na spletni strani
Ministrstva za okolje in prostor, v
rubriki Neposredni nadzor v naravi.
Naravni parki in rezervati z upravami, stanje maja 2018 (kartografska podlaga: www.naravniparkislovenije.si)

Zavarovana območja narave
Eden od ukrepov varovanja naše izjemne narave je oblikovanje narodnih, regijskih in krajinskih parkov ter naravnih
rezervatov in spomenikov. Tako je zavarovanih 13 odstotkov našega ozemlja. Za pretežni del teh območij skrbijo
uprave parkov in rezervatov, in sicer državne (Triglavski narodni park, Park Škocjanske jame, Kozjanski park, krajinski
parki Goričko, Ljubljansko barje, Kolpa, Sečoveljske soline
in Strunjan ter naravna rezervata Škocjanski zatok in Ormoške lagune) ter občinske (Notranjski regijski park in krajinski parki Logarska dolina, Pivška presihajoča jezera, TivoliRožnik-Šišenski hrib).
Naravovarstveni in prostovoljni nadzorniki
Izvajanje varstvenih režimov v naravnih parkih in rezervatih nadzorujejo zlasti naravovarstveni nadzorniki, ki pri svojem
delu sodelujejo z inšpektorji in policijo.
Nadzorniki opozarjajo tudi na kršitve zakona o ohranjanju
narave in drugih naravovarstvenih predpisov. Izrekajo globe zaradi prekrškov, lahko tudi zasežejo vozilo. Prostovoljni
nadzorniki zlasti opozarjajo in svetujejo, glob pa ne izrekajo.
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Igor Stošič, Policijska
akademija
Pri opravljanju svojih del in
nalog imajo naravovarstveni
nadzorniki na terenu pogosto
neposreden stik z osebami,
zato je pomembno, da z varnostnega vidika poznajo, razumejo in znajo izvesti uradni
postopek. Na usposabljanju so
bile preigrane simulacije različnih varnostnih situacij, v katerih so se udeleženci
preizkušali v spretnosti službenega komuniciranja s
strankami v postopku, izvajanju varnostnega trikotnika, razumevanju in izvajanju uradnega postopka
in podobno. Usposabljanje je bilo izvedeno v treh
sklopih, in sicer je vključevalo teoretični del, samoobrambne veščine (samoobramba v razumevanju silobrana) in praktične vaje.
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Usposabljanje v Gotenici: preizkus na terenu

Redno zaposlene naravovarstvene nadzornike ima večina
uprav naravnih parkov in rezervatov, trenutno jih je 51. Ponekod sodelujejo tudi prostovoljni nadzorniki – teh je 42.
Tridnevno usposabljanje in izpopolnjevanje nadzornikov
v Gotenici
Usposabljanja za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike je Ministrstvo za okolje in prostor začelo izvajati leta 2007,
a so sledila leta premora. Leta 2015 so nadzorniki dobili nova
pooblastila, zlasti glede vožnje z različnimi prevoznimi sredstvi
v naravnem okolju. Temu se je prilagodilo tudi usposabljanje.
Pri zasnovi novega programa je sodeloval predstavnik Generalne policijske uprave Alojz Sladič.
Trije dnevi usposabljanj so namenjeni programu Naravovarstveni/prostovoljni nadzornik kot uradna oseba in operativni postopki, ki ga je zasnoval Igor Stošič in ki ga v okviru
Policijske akademije vodi in izvaja Vadbeni center Gotenica.
Zaključni dan predavanj in terenskega dela je na Bledu in v
Zatrniku, predavajo pa zlasti naravovarstveni nadzorniki iz Triglavskega narodnega parka in Parka Škocjanske jame ter predstavniki policije.
Usposabljanje po tem razširjenem programu je v treh
terminih v letih 2015, 2016 in 2017 doslej opravilo 224 kandidatov, naslednje pa bo jeseni 2018. Kandidati, ki želijo pooblastilo za naravovarstveni nadzor, se nato prijavijo na preizkus znanja, ki ga je v zadnjih treh letih uspešno opravilo 96
kandidatov.
Tisti, ki želijo pooblastilo za naravovarstvenega nadzornika, morajo prej opraviti tudi preizkus znanja za vodenje in
odločanje v prekrškovnem postopku na Upravni akademiji, za
prostovoljne nadzornike pa ta preizkus ni obvezen.
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Naravovarstveni
nadzorniki, ki so že zaposleni v
upravah parkov in naravnih
rezervatov, se od leta 2015
dalje vsako leto dopolnilno
izpopolnjujejo. Vsa leta pri
tem sodeluje Policijska akademija.
Tako so naravovarstveni nadzorniki na tridnevnih
izpopolnjevanjih pod vodstvom Igorja Stošiča (sodelovali so Marko Poje, Jernej
Gosenar idr.) leta 2015 spoznali zlasti načela varnega
postopka legitimiranja ter
ustavljanja vozil in kolesarjev. Dr. Simon Turk (s sodeZnak naravovarstvenega nadzornika
lovanjem Boštjana Polutnika)
je vodil izpopolnjevanje glede komunikacije ter obvladovanja
konfliktov in težavnih strank, ki se ga v letih od 2016 do 2018
udeležujejo tudi inšpektorji za naravo in zaposleni na Ministrstvu za okolje in prostor ter Agenciji RS za okolje. Konec leta 2017 so se nadzorniki udeležili izpopolnjevanja Operativni
postopki naravovarstvenega nadzornika, katerega program je
pripravil Igor Stošič.
Vprašalniki, ki jih ob koncu izobraževanj v Gotenici izpolnijo udeleženci, kažejo, da so kandidati za naravovarstvene nadzornike z usposabljanji in izpopolnjevanji izjemno zadovoljni
ter da si jih želijo še več.
Besedilo: mag. Breda Ogorelec, Ministrstvo za okolje in prostor
Foto: Ministrstvo za okolje in prostor
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