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� Sistem varstva narave 
� Cilji novele ZON 
� Predstavitev novele ZON
� Vožnja v naravnem okolju
� Predmeti varstva in ukrepi varstva
� Organizacija varstva
� Neposredni nadzor



Vzpostavljen z ZON 1999

Ustavno varovana naravna dediščina – varovanje 
javnega interesa

� materialna vsebine zakona
◦ naravna dediščina /naravne vrednote
◦ biotska raznovrstnost
◦ narava/naravno ravnovesje 

� umestitev v slovenski pravni red
◦ zgodovina varstva narave
◦ odnos do ZVO, ZVKD in zakonov, ki urejajo rabo naravnih virov

� uporaba/oblikovanje ustreznih pravnih institutov
◦ določitev predmetov varstva na pravno nedvoumen način
◦ določitev ukrepov varstva/ neposrednih, posrednih in izvedbenih



� vzpostaviti celovit in učinkovit sitem ohranjanja 
narave (ohranjanje sestavin biotske raznovrstnosti, 
ohranjanje naravnega ravnovesja in varstvo 
naravnih vrednot), na način, ki bo primerljiv z 
ureditvami drugih držav

� vzpostaviti učinkovit sistem varstva naravnih 
vrednot, zaradi nadomestitve obstoječe ureditev 
varstva naravne dediščine iz ZNKD 

� urediti tiste vsebine, ki jih zahtevajo predpisi EU
� urediti tiste vsebine, ki jih je Slovenija dolžna urediti 

na podlagi že sprejetih in ratificiranih mednarodnih 
konvencij ter tiste, ki jih mora v najkrajšem času še 
sprejeti; 

� vzpostaviti pogoje za učinkovito delovanje 
predpisanih pravnih sistemov ohranjanja narave.



� vzpostavil je sistem varstva narave
◦ kaj se varuje, 
◦ kako se varuje,
◦ kdo je za kaj odgovoren, 
◦ določil je sankcije

� opredelil je obseg javnega interesa
� določil je odnos do drugih področij
� določil je subjekte varstva
� določil je načrtovanje 
� določil je financiranje
� določil je organiziranost 
� ustanovil je ZRSVN
� uredil je neposredni nadzor v naravi
� uredil je status delovanja v javnem interesu na področju 

ohranjanja narave – varuh narave 



Sistem varstva narave
◦ Pravni red
◦ Predmeti varstva
◦ Načrtovanje
◦ Subjekti varstva / pristojnosti države in lokalne 

skupnosti
◦ Organizacija varstva
◦ Financiranje



• Ustava Republike Slovenije

• mednarodne konvencije in sporazumi, ki jih je ratificirala RS

• Pravni red Evropske unije

• upravno pravo

• civilno in kaznovalno-prekrškovno pravo

• ZAKON O OHRANJANJU NARAVE    

• ZAKON O VARSTVU PODZEMNIH JAM 

• podzakonski predpisi na ravni Vlade in ministra (ca. 50)

• zakoni o zavarovanju območij (3)

ZON: vožnja z vozili v naravnem okolju

• programi, načrti, strategije, akcijski načrti s področja ohranjanja narave

PRAVNI REDPRAVNI REDPRAVNI REDPRAVNI RED

PROGRAMSKI AKTI PROGRAMSKI AKTI PROGRAMSKI AKTI PROGRAMSKI AKTI 



� Zakon o varstvu okolja
� Zakon o ohranjanju narave

�Zakon o varstvu podzemnih jam, Zakon o TNP, Zakon o RP 
Škocjanske jame, 

�Zakon o gozdovih, o divjadi in lovstvu, o morskem ribištvu, 
o sladkovodnem ribištvu

�Zakon o vodah
�Zakon o kmetijskih zemljiščih
�drugi zakoni o zdravstvenem varstvu rastlin, veterini in 

zaščiti živali pred mučenjem



� Novela zakona ZON-A/2002 
� dosledna ločitev upravnih od strokovnih nalog (ZRSVN, TNP)
� določitev natančne vsebine naravovarstvenih smernic
� sprememba instituta naravovarstvenega soglasja – ZGO
� manjše spremembe: pojmi (EU), upravljanje s kmetijskimi zemljišči in 

gozdovi v državni lasti
� Novela zakona ZON-B/2004 

� prenos EU zakonodaje (presoja sprejemljivosti, določitev Natura 
območij)

� upravljanje s kmetijskimi zemljišči in gozdovi v državni lasti –
financiranje zavarovanih območij iz SKZG

� podrobnejša ureditev odškodnin za škodo po zavarovanih vrstah, 
inšpekcijska pristojnost

� Zakon o društvih
� Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu 

kmetijskih zemljišč in gozdov



� Odprava administrativnih ovir in bremen
� Povečanje učinkovitosti ukrepov varstva 

narave s poenostavitvami postopkov in 
deregulacijo

� Manjša uskladitev s pravom EU
� Uskladitve z drugimi sistemskimi zakoni
� Druge manjše spremembe
� Ureditev vožnje v naravnem okolju



� Odprava podvajanja pri priglasitvah živali -/cca 
100 postopkov manj/leto

� Pooblastilo za odpravo očitnih napak podatkov o 
NV v registru

� Možnost izdaje naravovarstvenega soglasja s 
pogoji

� Razširitev možnosti določitve primerov, ko se NS 
ne izda

� Naravovarstveno soglasje se nadomesti z 
okoljevarstvenim soglasjem

� /cca 500 do 700 postopkov manj/leto



� Skrajšanje roka za uveljavljanje predkupne 
pravice države do nakupa zemljišč v ZO s 60 na 
30 dni

� Odprava potrdila v postopku soglasja UE pri 
prometu z zemljišči v ZO



� Dogovor o izvajanju ukrepov varstva NV 
državnega pomena s strani LS

� Skrbništvo – poenostavitev sklepanja pogodb o 
skrbništvu NV 

� Obnovitev – poenostavitev odločanja o 
obnovitvah NV

� Začasno zavarovanje – možnost hitrega 
ukrepanja za varstvo NV



� Pooblastilo ministrstvu za določitev 
besedila osnutka akta o zavarovanju in 
izvedbo seznanitve javnosti z osnutkom 
akta o ustanovitvi ZO – odprava dveh 
postopkov na Vladi RS

� ZO je lahko brez posebnega upravljavca –
za doseganje ciljev in namenov skrbi 
ZRSVN ali ministrstvo

� Urejena je možnost, da en javni zavod 
upravlja z več ZO



� Deregulacija – varstvo mineralov in fosilov se 
omeji na varstvo na nahajališčih in varstvo 
nahajališč

� Pravila in omejitve odvzema z nahajališča
� Pravila ravnanj ob najdbah mineralov in fosilov
� Pravila ravnanj ob najdbah mineralov ali fosilov, 

ki so naravna vrednota



DELNA SPROSTITEV PROMETA Z DRŽAVNO 
LASTNINO

Na NV se dopusti pravni promet z državno 
lastnino na enak način, kot je to na ZO –
dopusti se menjava zemljišča in prodaja 
objekta s pripadajočim zemljiščem

Poleg menjave zemljišč in prodaje objekta z 
zemljiščem se na NV in v ZO dopusti tudi 
prodaja zemljišča



� Odprava potrjevanja programov dela in letnih 
poročil javnih zavodov na Vladi RS

� Ukinitev ločevanja poslovodne in strokovne 
funkcije pri vodenju ZRSVN 

� Pooblastilo za vodenje evidenc o škodnih 
dogodkih za škodo, ki jo povzročijo živali 
zavarovanih vrst,  sklenjenih sporazumih in  …, 
ki vključujejo osebne podatke



� Pravnomočnost naravovarstvenega soglasja kot 
pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja

� Prekinitev postopkov za izdajo gradbenih 
dovoljenj, ki so bili v teku ob uveljavitvi novele 
ZON - 8.julij 2014 in za katere je potrebna 
pravnomočna NS do pravnomočnosti odločitve o 
NS



USMERITVE ZA AKTIVNOSTI V NARAVI
�Človekove aktivnosti v naravi se morajo 

izvajati v takšnem času in na takšen 
način, da ne ogrožajo stabilnosti naravnih 
procesov in ne obremenjujejo rastlinskih 
in živalskih vrst in njihovih habitatov do 
stopnje ogroženosti vrste

�Velja za aktivnosti in ne za gospodarske 
dejavnosti, kot so kmetijstvo, gozdarstvo, 
lovstvo, ribištvo



Aktivnosti se praviloma izvajajo:
• v času, ki je za ohranitev vrst ugoden
• na način, da so vplivi na naravne procese nebistveni
• na območjih, kjer je človekov vpliv prisoten že dalj časa in v 

večji meri (območja v bližini naselij, objekti in območja za 
rekreacijo)

Uvaja se nova pravna podlaga za izdajo uredbe vlade 
po 24. členu – podrobnejši način varstva rastlinskih ali 
živalskih vrst z ureditvijo ravnanja in omejitve v zvezi z 
dejavnostmi, posegi ali aktivnostmi, ki posledično vsaka zase ali 
ena v povezavi z drugo povzročajo ogroženost rastlinskih ali 
živalskih vrst, njihovih habitatov ali ekosistemov  



� Prekrški – uskladitev z Zakonom o prekrških
◦ Zaradi ustrezne penalizacije so prekrški razdeljeni v 

štiri skupine
◦ Dano je pooblastilo
� za izrek višje globe od najnižje, če je globa predpisana v 

razponu in gre za hitri postopek v primeru 160. in 160.a
člena 

� za zaseg predmetov, ki so uporabljeni ali namenjeni za 
prekršek ali so nastali s prekrškom



� Zakon regijskem parku Škocjanske jame –
odprava podvajanja in uskladitev z ZON

� Zakon o TNP - odprava podvajanja in 
uskladitev z ZON - nadzor

� Zakon o varstvu podzemnih jam – uskladitev 
z obnovitvijo po ZON

� Zakon o divjadi in lovstvu – črta se objektivna 
odgovornost države



� (1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
� - peti odstavek 54. člena Zakona o divjadi in 

lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odločba 
US, 17/08);

� - drugi do šesti odstavek 27. člena in tretji 
odstavek 34. člena Zakona o Regijskem parku 
Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96, 7/99 –
ZVKD in 110/02 – ZGO-1);

� - prvi odstavek 33. člena Zakona o varstvu 
podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04 in 61/06 –
ZDru-1);

� - tretji odstavek 53. člena Zakona o Triglavskem 
narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10).



� (2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
� - drugi odstavek 1. člena, 8. člen in Priloga II Odredbe o bivalnih razmerah in 

oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu (Uradni list RS, št. 20/01);
� - četrti odstavek 16. člena Uredbe o Naravnem rezervatu Škocjanski zatok 

(Uradni list RS, št. 75/13);
� - tretji odstavek 26. člena Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje 

(Uradni list RS, št. 112/08);
� - prvi in četrti odstavek 25. člena Uredbe o Krajinskem parku Kolpa (Uradni 

list RS, št. 85/06);
� - tretji odstavek 22. člena Uredbe o Krajinskem parku Strunjan (Uradni list RS, 

št. 107/04, 114/04 – popr., 83/06, 71/08 in 77/10);
� - prvi in tretji odstavek 17. člena Uredbe o Krajinskem parku Goričko (Uradni 

list RS, št. 101/03);
� - prvi in četrti odstavek 21. člena Uredbe o Krajinskem parku Sečoveljske 

soline (Uradni list RS, št. 29/01);
� - druga in šesta alineja prvega odstavka 8. člena, tretji in četrti odstavek 12. 

člena in drugi odstavek 19. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Park 
Škocjanske jame, Slovenija (Uradni list RS, št. 68/96).



� Področje je na splošno urejala uredba iz l. 1995
� Ureditev iz uredbe je bila stroga in je veljala za motorna 

vozila in kolesa 
� Neučinkovitost veljavne ureditve – nepoznavanje pravne 

ureditve, pomanjkanje nadzora, nizke kazni, vsa vozila niso 
registrirana

� Zaradi več predpisov ni jasna pravna ureditev
� Družbeni konflikt – vozila in kolesa so na trgu, ni območij, 

kjer bi se lahko uporabljala
� Razvojni trendi turizma, rekreacije, športa, koriščenja 

prostega časa
� Aktivnosti za spremembo uredbe /nov zakon so potekale 

več let
� Leta 2011 javna obravnava osnutka zakona o vožnji v 

naravnem okolju 



� Ureditev vožnje z vozili in kolesi v naravi na način, da 
se omejijo škodljivi vplivi na naravo na najmanjšo 
možno mero

� Omogočanje vožnje z vozili na motorni pogon na 
prometni infrastrukturi in za kolesa na utrjenih poteh

� Usmerjanje vožnje  z vozili na posebej za tako vožnjo 
namenjena in/ali za te namene posebej urejena 
območja 

� Uzakonjene javne prireditve z vožnjo v naravnem 
okolju

� Vzpostavitve pravnih podlag za učinkovit nadzor nad 
zakonsko ureditvijo

� Pri oblikovanju pravne ureditve so se upoštevala vsa  
načela ZON (ZVO) in novele ZON:
• Povečanje učinkovitosti ukrepov varstva narave z racionalizacijo 

in deregulacijo
• Udejanjanje načela sobivanja človeka z naravo
• Odprava administrativnih ovir in bremen ob ohranitvi namena 

ohranjanja narave



� Naravno okolje obsega živo in neživo naravo nekega 
območja, ki ga ni ustvaril človek, nanj pa vpliva, ga 
oblikuje in uporablja. 

� To so vsa območja izven:
• - naselij;
• - javnih in nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni 

cestni promet, v skladu s predpisi, ki urejajo ceste, ter drugih 
prometnih površin, ki so namenjene za vožnjo, ustavljanje in 
parkiranje v skladu s predpisi, ki urejajo ceste in varnost 
cestnega prometa;

• - gozdnih cest v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove;
• - območij, ki so s prostorskimi akti določena kot površine za 

rekreacijo in šport in namenjena tudi vožnji z vozili na motorni 
pogon/ kolesi v skladu s predpisi, ki urejajo prostor;

• - omrežij gospodarske javne infrastrukture in
• - območij rudarskih operacij, ki so določena v skladu s 

predpisi, ki urejajo prostor in rudarstvo



Vozila na motorni ali drug lasten pogon vozila 
(vozila na motorni pogon) so:

1. vsa motorna vozila, 
2. kolesa s pomožnim motorjem in 
3. druga prevozna sredstva, ki omogočajo gibanje, 

hitrejše od hoje pešca, z močjo lastnega motorja ali 
z močjo drugega lastnega pogona vozila.



V naravnem okolju je prepovedano 
• voziti, 
• ustaviti, 
• parkirati ali 
• organizirati vožnje z vozili na motorni pogon.



V naravnem okolju je dovoljeno ustavljanje ali parkiranje 
vozil na motorni pogon v pasu 5 m izven vozišča, če je 
ustavljanje ali parkiranje v skladu s predpisi o varnosti 
cestnega prometa in če temu ne nasprotuje lastnik 
zemljišča 

ter 
na območju, ki je namenjeno za začasno parkiranje za 

namene prireditev, ki so organizirane v skladu z 
zakonom, ki ureja javna zbiranja.



Prepovedi se ne uporabljajo pri:
� 1.službenih vožnjah za opravljanje občinske redarske 

službe, javne gozdarske, kulturovarstvene, naravovarstvene, 
zdravstvene, reševalne in veterinarske službe, 
lovskočuvajske in ribiškočuvajske službe, inšpekcijskega 
nadzora, nalog obrambe, zaščite in reševanja, nalog policije, 
gorskih in jamskih reševalcev ter gasilcev, nalog 
neposrednega nadzora v naravi in pri delu preiskovalnih 
sodnikov in državnih tožilcev;

� 2.gospodarjenju z gozdovi in upravljanju z divjadjo in 
ribami;

� 3.opravljanju kmetijskih del;
� 4.opravljanju čebelarskih del;
� 5.opravljanju geodetskih del;
� 6.opravljanju geoloških del;



• 7.opravljanju znanstveno-raziskovalnih del;
• 8.odkrivanju in raziskovanju podzemnih jam;
• 9.urejanju vodotokov in hudourniških območij;
• 10. vzdrževanju in gradnji infrastrukturnih 

objektov;
• 11. zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in 

drugih nesrečah;
• 12.izvajanju nalog Slovenske vojske;
• 13. pripravi in vzdrževanju vseh vrst smučarskih 

prog na zasneženi površini ter pri izvajanju 
nadzora na smučiščih.



� Pri izjemah vezanih za službene vožnje in opravljanje 
dejavnosti veljajo posebna pravila ravnanja:
• pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka, razen v 

primeru iz 11. in 12. točke prejšnjega odstavka, ravnati v 
skladu s prvim odstavkom tega člena, če je kraj dogodka 
oziroma območje opravljanja dejavnosti ali posega v 
primerljivem času dostopen po javnih cestah in 
nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni 
promet.

• če v primeru iz prejšnje točke dostop do kraja dogodka 
oziroma območja opravljanja dejavnosti ali posega ni mogoč 
po javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo 
za javni cestni promet, je treba za dostop uporabiti 
nekategorizirane ceste, ki se ne uporabljajo za javni cestni 
promet.



Dovoljeno je organizirati javne prireditve voženj z vozili 
na motorni pogon in s kolesi v naravnem okolju na 
podlagi dovoljenja za javno prireditev v skladu z 
določbami zakona, ki ureja javna zbiranja

Izjema glede na predpise, ki urejajo gozdove, ter 
predpise, ki urejajo kmetijska zemljišča

V naravnem okolju izven območij, ki imajo na podlagi 
predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, poseben 
status, in območij, ki so posebej varovana na podlagi 
predpisov, ki urejajo gozdove

Na podlagi predhodnega soglasja ZRSVN



ZRSVN izda predhodno soglasje če:
� 1. je kraj javne prireditve, ki vključuje tudi traso za vožnjo v naravnem 

okolju, dostopen po javnih cestah ali nekategoriziranih cestah, ki se 
uporabljajo za javni cestni promet;

� 2. na istem kraju prireditve še nista bili v tekočem koledarskem letu 
organizirani dve javni prireditvi, pri čemer se za isti kraj prireditve šteje 
trasa, ki v 50 odstotkih poteka po trasi, kjer je bila v tekočem koledarskem 
letu že organizirana javna prireditev;

� 3. se javna prireditev organizira v času, ko so škodljivi vplivi javne 
prireditve na sestavine biotske raznovrstnosti čim manjši;

� 4. so vplivi javne prireditve na habitate ogroženih in zavarovanih 
rastlinskih ali živalskih vrst ali na habitatne tipe, ki se prednostno ohranjajo v 
ugodnem stanju, nebistveni za ohranitev teh vrst in habitatnih tipov;

� 5. se javna prireditev organizira izven habitatnih tipov barij in močvirij ter 
habitatnega tipa oligotrofni mokrotni travniki z modro stožko in sorodne 
združbe;

� 6. trajanje javne prireditve ne presega treh dni in
� 7. Zavod za gozdove Slovenije za javno prireditev, ki se izvaja v gozdnem 

prostoru, oziroma kmetijsko-svetovalna služba za javno prireditev, ki se 
izvaja na kmetijskih zemljiščih, izda predhodno pozitivno mnenje za javno 
prireditev.



Predhodno pozitivno mnenje za javno prireditev, ki 
se izvaja na kmetijskih zemljiščih, se izda, če se 
javna prireditev organizira izven kmetijskih 
zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe 
kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki jo določa zakon, 
ki ureja kmetijstvo, uvrščena v skupino dejanske 
rabe njive in vrtovi ali v skupino dejanske rabe 
trajni nasadi. 

Predhodno pozitivno mnenje za javno prireditev, ki 
se izvaja v gozdnem prostoru, se izda, če prireditev 
ne bo bistveno negativno vplivala na funkcije 
gozda.



� Organizator javne prireditve mora vlogo za izdajo predhodnega soglasja 
vložiti pri ZRSVN, najmanj 30 dni pred dnevom javne prireditve. V vlogi 
za izdajo predhodnega soglasja mora navesti program prireditve, datum 
in čas trajanja prireditve in predvideno število udeležencev, kraj 
prireditve z navedbo načina ureditve trase javne prireditve, ki poteka v 
naravnem okolju, in priložiti skico trase, po kateri namerava organizirati 
javno prireditev. 

� Zavod za gozdove Slovenije oziroma kmetijsko-svetovalna služba mora 
podati mnenje iz 7. točke tretjega odstavka 28.c člena ZRSVN, v 14 dneh 
od prejema vloge za izdajo predhodnega soglasja. Če mnenje ni dano v 
tem roku, se šteje, da je dano pozitivno mnenje.

� ZRSVN lahko v predhodnem soglasju določi tudi pogoje, pod katerimi se 
izvedba javne prireditve lahko dovoli in se nanašajo zlasti na čas javne 
prireditve, predvideno traso, trajanje javne prireditve in način izvedbe 
sanacijskih ukrepov po zaključku javne prireditve.

� Organizator javne prireditve je po končani prireditvi dolžan stanje 
prireditvenega prostora v naravnem okolju v največji možni meri vrniti v 
stanje, kakršno je bilo pred javno prireditvijo



Vozila na motorni pogon, ki niso registrirana v skladu s predpisi 
o motornih vozilih, ker niso namenjena vožnji po cestah 
(motorne sani, štirikolesniki, motorna kolesa in druga 
vozila), morajo biti z namenom omogočanja opravljanja 
učinkovitega nadzora nad vožnjo z vozili na motorni pogon 
v naravnem okolju vpisana v evidenco vozil na motorni 
pogon in označena na način, ki omogoča identifikacijo 
vozila na motorni pogon.

Evidenca vsebuje: 
1. datum vpisa v evidenco
2. podatke o vozilu na motorni pogon
3. podatke o lastniku vozila



Evidenco vzpostavi, upravlja, vzdržuje in nadzoruje ministrstvo, 
pristojno za promet.

Za vpis v evidenco vozil na motorni pogon in izdajo potrdil o 
vpisu vozil v evidenco vozil na motorni pogon, ki vsebujejo 
tudi podatke o lastniku vozila na motorni pogon iz tretje 
alineje drugega odstavka tega člena, so pristojne upravne 
enote.

Minister, pristojen za promet, predpiše podrobnejši način vpisa 
v evidenco vozil na motorni pogon, vsebino vloge za vpis v 
evidenco vozil na motorni pogon, vključno z načini 
dokazovanja lastništva vozila na motorni pogon, način 
upravljanja evidence, obrazec potrdila o vpisu v evidenco 
vozil na motorni pogon in podrobnejši način označitve vozil 
na motorni pogon.

Uveljavitev te določbe je zamaknjena do vzpostavitve evidence 
oziroma najkasneje do 1. januarja 2017



V naravnem okolju je vožnja s kolesi dovoljena po 
utrjenih poteh, če temu ne nasprotuje lastnik ali 
upravljavec poti. 

Za utrjeno pot se šteje pas zemljišča, ki se uporablja 
za hojo ali vožnjo in je za ta namen tudi utrjen.

Ne velja za planinske poti in za gozdni prostor.
Vožnja s kolesi izven utrjenih poti v naravnem okolju 

je dovoljena za službene vožnje in dejavnosti iz 
petega odstavka 28.b člena ZON.

Vožnja s kolesi v naravnem okolju je dovoljena v 
okviru in na podlagi dovoljenja za javno prireditev. 

Vožnja s kolesom je dopustna tudi izven naravnega 
okolja v območjih za šport in rekreacijo, ki so 
namenjena tudi vožnji s kolesi in jih določijo 
občine v prostorskih aktih.



◦ Nad izvrševanjem določb ZONa, predpisov, 
konkretnih upravnih aktov oziroma ukrepov, 
izdanih na njegovi podlagi izvajajo inšpektorji, 
pristojni za ohranjanje narave
◦ Tudi lovski inšpektorji, če gre za živalske vrste
◦ Vožnja z vozili na motorni pogon v naravnem 

okolju tudi gozdarski, lovski, ribiški in kmetijski 
inšpektorji
◦ Delovna področja drugih ministrstev tudi 

inšpektorji, pristojni za nadzor teh področij



� 1. odrediti vzpostavitev naravnih vrednot ali sestavin biotske raznovrstnosti v 
prejšnje stanje, odpravo škode oziroma sanacijo na stroške povzročitelja in v skladu s 
predhodno pridobljenim strokovnim mnenjem zavoda;

� 2. odrediti prepoved izvajanja posega ali opravljanja dejavnosti, ki se izvaja v 
nasprotju z določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi ter v 
nasprotju z naravovarstvenimi pogoji iz osmega odstavka 105.a člena tega zakona, ki se 
nanašajo na izvajanje gradnje objekta in opravljanje dejavnosti, zaradi katere je objekt 
zgrajen;

� 3. odrediti prepoved izvajanja posega ali dejavnosti, če se poseg oziroma dejavnost 
izvaja brez pravnomočnega naravovarstvenega soglasja ali pravnomočnega dovoljenja 
za poseg v naravo oziroma v nasprotju s pravnomočnim naravovarstvenim soglasjem ali 
pravnomočnim dovoljenjem za poseg v naravo oziroma v nasprotju z naravovarstvenimi 
pogoji, na podlagi katerih je bilo izdano naravovarstveno soglasje;

� 4. odrediti zaseg predmetov, s katerimi je bil povzročen prekršek po tem zakonu;
� 5. odrediti zaseg predmetov, ki so nastali s storitvijo prekrška po tem zakonu;
� 6. odrediti zaseg živali, če se z njimi ravna v nasprotju z določbami tega zakona in na 

njegovi podlagi izdanimi predpisi, in njihovo izročitev zatočišču;
� 7. odrediti zaseg rastlin, če se z njimi ravna v nasprotju z določbami tega zakona in 

na njegovi podlagi izdanimi predpisi, in njihovo uničenje, izročitev ali prodajo;
� 8. v naravnem okolju ustaviti vozilo na motorni pogon, ki vozi v nasprotju z 

določbami tega zakona;
� 9. odrediti druge ukrepe v skladu s tem zakonom ali na njegovi podlagi izdanimi 

predpisi.



� Pri izvajanju pooblastila iz 8. točke prvega 
odstavka tega člena in prve alineje 
dvanajstega odstavka 155. člena tega zakona 
se smiselno uporabljajo znaki, določeni s 
predpisi, ki urejajo znake, ki jih dajejo 
policisti in druge pooblaščene osebe pri 
urejanju in nadzoru prometa.



� (1) Carinski organi imajo pri nadzoru izvajanja določb tega zakona in na 
njegovi podlagi izdanih predpisov in ukrepov v zvezi z uvozom, izvozom 
in tranzitom rastlin in živali ter drugega blaga na podlagi tega zakona 
naslednja pooblastila:

� 1. odrediti zaseg živali, če se z njimi ravna v nasprotju z določbami 
tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, in njihovo izročitev 
zatočišču,

� 2. odrediti zaseg rastlin, če se z njimi ravna v nasprotju z določbami 
tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi,

� 3. odrediti zaseg drugega blaga, če se z njim ravna v nasprotju z 
določbami tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi predpisi,

� 4. uvesti postopek zaradi prekrška.
� (2) Pritožba zoper odločbo, ki jo izda pristojni carinski organ v primerih 

iz prejšnjega odstavka, ne zadrži njene izvršitve.
� (3) Zasežene stvari iz prvega odstavka tega člena ostanejo pod carinskim 

nadzorom in se z njimi ravna v skladu s carinskimi predpisi.



Izvaja nadzor nad izvrševanjem določb ZON, ki 
se nanašajo na vožnjo z vozili na motorni 
pogon v naravnem okolju

Pooblastilo za zaseg motornega vozila pod 
zakonskimi pogoji

Pomoč inšpektorjem in NN v primeru fizičnega 
odpora pri izvajanju nadzora 



� Nad spoštovanjem prepovedi ZONa in na 
njegovi podlagi izdanih predpisovpredpisovpredpisovpredpisov

� Vloga in pomen 

� Način izvajanja – institucionalno in 
prostovoljno 



� ZON neposredno
� Predpisi, izdani na podlagi ZON
� Zakon o TNP, Zakon regijskem parku Škocjanske 

jame
� Drugi zakoni – Zakon o prekrških

�Uredba o določitvi programa usposabljanja za izvajanje 
neposrednega nadzora v naravi

�Pravilnik o službeni izkaznici in uniformi naravovarstvenih 
nadzornikov

� Pravilnik o usklajenem izvajanju naravovarstvenega nadzora - v 
pripravi



� Neposredno spremljanje stanja v naravi v zvezi s 
posledicami, ki jih ima na varovane kvalitete narave nespoštovanje 
varstvenih režimov

� Nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov
� Ugotavljanje dejanskega stanja pri kršitvah 

prepovedi in obveščanje inšpekcijskih organov
� Opozarjanje oseb na varstvene režime zaradi 

preprečevanja kaznivih dejanj
� Sankcioniranje kršitev



Javna pooblastila NN:
◦ zaseg vozila na motorni pogon 153.a člen
◦ zaseg predmetov, ki so uporabljeni ali namenjeni za 

prekršek ali so nastali s prekrškom 

◦ naloge iz 2., 3. in 4. točke drugega odst. 155. člena 

◦ pri opravljanju nalog neposrednega nadzora NN 
samostojno vodi postopek in odloča o prekrških iz ZON



- NN ima pri izvajanju nadzora vožnje v naravnem 
okolju in v zavarovanih območjih pooblastilo:
◦ ustaviti voznika vozila na motorni pogon, ki vozi v nasprotju z določbami 

tega zakona ali akta o zavarovanju z uporabo znakov, določenih s 
predpisi, ki urejajo znake , ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene 
osebe pri urejanju in nadzoru prometa;

◦ zahtevati od voznika vozila na motorni pogon vozniško dovoljenje in 
prometno dovoljenje oziroma listino, izdano v skladu s petim odstavkom 
28.č člena tega zakona, oziroma listino, s katero ugotovi istovetnost 
voznika. Voznik mora izročiti naravovarstvenemu nadzorniku zahtevane 
listine na vpogled.



� Če naravovarstveni nadzornik pri izvajanju neposrednega 
nadzora po tem zakonu naleti na fizični odpor ali če tak 
odpor lahko utemeljeno pričakuje, lahko zahteva pomoč 
policije.

� Naravovarstveni nadzorniki morajo ob vsakem času 
preprečevati prekrške po tem zakonu in po predpisih, izdanih 
na njegovi podlagi, ter ukrepati in uporabiti z zakonom 
določena pooblastila, če grozi nevarnost uničenja ali 
poškodovanja naravne vrednote, sestavin biotske 
raznovrstnosti ali zavarovanih območij ali njihovih delov.



Izjave naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov 
in materialni dokazi, ki jih zberejo glede dejanj, na 
podlagi katerih se ukrepa v inšpekcijskem 
postopku, se v postopku inšpekcijskega nadzora 
lahko štejejo za dokaz, pridobljen v skladu z 
zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, če je 
za vodenje inšpekcijskega postopka to potrebno.



� Vozilo se zaseže lastniku, če vozi, ustavi ali 
parkira vozilo na motorni pogon v naravnem 
okolju, če je
◦ Vozil vozilo v naravnem okolju nad zgornjo gozdno 

mejo  ali na zavarovanem območju, na katerem je 
vožnja prepovedana
◦ Je bil kot voznik v zadnjih dveh letih najmanj tri 

krat pravnomočno kaznovan za prekršek iz 5. točke 
prvega odstavka 161. čl. ZON

� Kaznovanje lastnika ali imetnika pravice 
uporabe vozila



Določeni v:
- ZON - 160.,160.a, 161. in 161.a člen,
- ZVPJ - 49. do 54. člen
- ZRPSJ - 28. do 34. člen
- ZTNP – 62. do 65. člen
- ZSPT – 25. do 27. člen
- Predpisi izdani na podlagi ZON, akti o zavarovanju



� Del javne službe ohranjanja narave
◦ Na zavarovanih območjih upravljavci zavarovanih 

območij
◦ Zunaj zavarovanih območij MOP
◦ Osebe javnega prava, ki so ustanovljene z 

namenom trajnostnega gospodarjenja naravnih 
dobrin na območjih teh dobrin - Zavod za gozdove 
RS



Novela ZON-C je sprejeta
Izvajanje bo pokazalo ali so rešitve prave

Novela ZON-D se obeta:
◦ Odprava nesorazmernosti glede glob
◦ Koncept odškodninskega sistema
◦ Konceptualne spremembe zakonodaje na področju 

prostora in graditve 




