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  Predlog spremembe Zakona o ohranjanju narave 
 
 

Spoštovani, 

 
Zakon o ohranjanju narave (ZON) je temeljni predpis, ki ureja izjemno pomembno 

dejavnost / javno službo ohranjanja narave. Analiza plač v javnem sektorju (Ministrstvo RS za 
javno upravo, marec 2015) pa to področje prikazuje kot eno najslabše vrednotenih in plačanih. 
Poleg tega, da ni posebne panožne kolektivne pogodbe, gre praktično za edino stroko, ki nima 
možnosti napredovanja v strokovne nazive. Razlog je v pomanjkljivi zakonodaji, saj ZON ne 
določa načina izvajanja tovrstnih napredovanj. Edino določilo, ki trenutno govorí o “strokovnih 
nazivih”, je 114. člen ZON. A člen je neizvršljiv, zato ge je v sklopu predvidenih sprememb ZON 
nujno dopolniti.  

 
Pri pripravi predloga smo smiselno upoštevali ureditev na področju varstva kulturne 

dediščine, ki je z omenjenim področjem najbolj strokovno primerljivo (103. in 104. člen Zakona o 
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/2008 s sprem. in dop.). 

 
Upoštevajoč navedeno in strokovne specifike javne službe ohranjanja narave predlagamo, 

da se  obstoječe besedilo 114. člena ZON   
 

114. člen 
(strokovni nazivi) 

(1) Zaposleni, ki na področju varstva narave opravlja ali se pripravlja na strokovno delo, za 
katerega je potrebna srednja, višja ali visoka strokovna izobrazba, mora izpolnjevati pogoje, 
ki jih določi minister. 
(2) Izpolnjevanje pogojev se preveri z opravljanjem izpita. 
(3) Minister predpiše program, pogoje ter način opravljanja izpita ter strokovne nazive na 
podlagi opravljenega izpita. 

 
 

nadomesti z novim: 

 
114. člen 

(strokovni nazivi) 
 

(1) Strokovni delavci na področju varstva narave morajo za pridobitev strokovnega 
naziva imeti ustrezno izobrazbo oziroma kvalifikacijo in izpolnjevati druge 
predpisane pogoje. 
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(2) Vrste in stopnje strokovnih nazivov se uredijo s kolektivno pogodbo dejavnosti. 
 

 

(3) Minister, po predhodnem usklajevanju z reprezentativnim sindikatom 
dejavnosti, podrobneje opredeli pogoje za pridobitev posameznih strokovnih 
nazivov. Pogoji za pridobitev strokovnih nazivov so ustrezna izobrazba oziroma 
kvalifikacija, delovne izkušnje in strokovne kompetence. 
 

(4) Če ta ali drug zakon zahteva izpopolnjevanje oziroma usposabljanje in opravljen 
strokovni izpit za področje varstva narave, minister predpiše program 
izpopolnjevanja oziroma usposabljanja ter vsebino in način opravljanja 
strokovnega izpita. 

 

(5) Ministrstvo vodi evidenco posameznikov, ki so pridobili strokovni naziv. 
Evidenca vsebuje osebno ime, datum rojstva, podatke o izpolnjevanju pogojev za 
napredovanje v naziv, strokovni naziv ter datum pridobitve strokovnega naziva. 
Podatki se hranijo trajno. Osebno ime, strokovni naziv in datum pridobitve 
naziva se lahko javno objavijo na podlagi privolitve posameznika. 

  
 
 

Za natančnejšo obrazložitev predloga smo vam na razpolago, prosimo pa, da nas redno seznanjate s 
potekom sprememb ZON, vezanih na delovnopravno področje.  
 

 
Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo. 

 

 
 
                Predsednik 
                       Mitja Šuštar 


