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Na podlagi 5. člena Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in
prostovoljnih nadzornikov (Uradni list RS, št. 56/15 – v nadaljevanju: Uredba) Ministrstvo za okolje in
prostor objavlja naziv izvajalca, časovni razpored izvedbe strokovnega usposabljanja in rok za prijavo
na strokovno usposabljanje naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov.

Naziv izvajalca strokovnega usposabljanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov:
Izvajalec usposabljanja je Ministrstvo za okolje in prostor, za naslednja področja:
• temeljna načela ohranjanja narave;
• zgodovina varstva narave;
• varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti;
• organiziranost na področju varstva narave v Republiki Sloveniji;
• splošno poznavanje zavarovanih območij v Republiki Sloveniji in posameznega zavarovanega
območja;
• neposredni nadzor v naravi;
• sodelovanje s prekrškovnimi organi in osnove inšpekcijskega postopka;
Za izvedbo strokovnega usposabljanja kandidatov za področje:
• naravovarstveni/prostovoljni nadzornik kot uradna oseba in operativni postopki”
je pristojna organizacijska enota Generalne policijske uprave, pristojna za izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje.

Časovni razpored izvedbe strokovnega usposabljanja:
Usposabljanje bo potekalo v času med 4. in 17. novembrom 2015, in sicer:
• 4. in 5. novembra 2015 v Ljubljani – teoretični del
• 9. do 11. novembra 2015 v vadbenem centru Generalne policijske uprave v Gotenici (za
področje “naravovarstveni/prostovoljni nadzornik kot uradna oseba in operativni postopki”)
• 17. novembra 2015 na Bledu – praktični del.
Vsa usposabljanja so celodnevna.
OPOZORILO: Če se bo na strokovno usposabljanje prijavilo več kot 25 kandidatov, si za del
prijavljenih kandidatov ministrstvo pridržuje pravico organizirati usposabljanje v vadbenem centru
Generalne policijske uprave v začetku leta 2016. Prednost pri novembrskem roku usposabljanja v
Gotenici bodo imeli kandidati, ki jih bodo prijavili upravljavci zavarovanih območij narave, prednostno
kandidati za naravovarstvene nadzornike.

Rok za prijavo in način prijave:
Prijave pošljite do srede, 14. oktobra 2015.
Na strokovno usposabljanje kandidata prijavi upravljavec zavarovanega območja narave ali se
kandidat prijavi sam (gl. 9. člen Uredbe).
Prijava mora vsebovati naslednje podatke o kandidatu:
1. osebno ime,
2. datum in kraj rojstva,
3. naslov stalnega prebivališča ali začasnega prebivališča, če nima stalnega prebivališča, in
4. stopnja in vrsta izobrazbe.
Kandidate prosimo, da v prijavi navedejo tudi svoj elektronski naslov ali kontaktno telefonsko številko,
ni pa to obvezno
Obrazec za prijavo.
Prijavo pošljite po pošti na naslov:
Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 48
1000 Ljubljana
ali na elektronski naslov: gp.mop@gov.si (s pripisom: Prijava na usposabljanje naravovarstvenih in
prostovoljnih nadzornikov).
Prijava zajema tako usposabljanje, ki ga bo izvedlo Ministrstvo za okolje in prostor. kot tudi
usposabljanje, ki ga bo izvedlo organizacijska enota Generalne policijske uprave, pristojna za
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
Več informacij o naravovarstvenem nadzoru je objavljenih na spletni strani ministrstva Neposredni
nadzor v naravi
Stroške usposabljanja krije Ministrstvo za okolje in prostor.

