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SKLEP 

 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Sindikata 
državnih organov Slovenije, Ljubljana, ki ga zastopa Mirko Bandelj, odvetnik v 
Ljubljani, na seji 7. aprila 2011 
 

s k l e n i l o :  

 
Zahteva za oceno ustavnosti drugega odstavka 175. člena Zakona o ohranjanju 
narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrže. 

 

O b r a z l o ž i t e v  

 
1. Predlagatelj izpodbija prehodno določbo drugega odstavka 175. člena Zakona o 
ohranjanju narave (v nadaljevanju ZON), po kateri se osebe, ki so zaposlene v 
Zavodu za gozdove Slovenije na delovnih mestih s strokovno izobrazbo s področja 
naravoslovja in imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj na tem področju ter delajo v 
naravi, na podlagi tega zakona štejejo usposobljene za naravovarstvene nadzornike 
in izvajajo naloge neposrednega nadzora po tem zakonu na območjih, za katera so 
pristojne. Izpodbijani določbi očita neskladje s členi 2, 14, 15, 34, 46 in 49 Ustave.  

 
2. Reprezentativni sindikat za območje države za posamezno dejavnost ali poklic 
lahko na podlagi enajste alineje prvega odstavka 23.a člena Zakona o Ustavnem 
sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju 
ZUstS) začne postopek za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa le v 
primeru, če so ogrožene pravice delavcev. 
 
3. Iz zahteve ne izhaja jasno, ali predlagatelj izpodbija drugi odstavek 175. člena 
ZON (zgolj) zato, ker obveznost opravljanja naravovarstvenega nadzora nalaga 
gozdarjem, ki so pogoje iz izpodbijane določbe izpolnjevali ob uveljavitvi ZON, ali pa 
se mu zdi ta ureditev ustavno sporna tudi z vidika gozdarjev, ki so/bodo te pogoje 
izpolnili kasneje. Če se nanaša zahteva tudi na slednje, predlagatelj ni izkazal, da se 
izpodbijana določba kot prehodna določba v praksi sploh dejansko razlaga tako, da 
obsega tudi situacije, ki so/bodo nastale po uveljavitvi ZON. Kolikor pa z zahtevo 
uveljavlja (le) ogroženost pravic delavcev, ki so pogoje iz izpodbijane določbe 
izpolnjevali že ob uveljavitvi ZON, pa predlagatelj ni izkazal, da so v Zavodu za 
gozdove Slovenije (še vedno) zaposleni takšni delavci, ki so jim bile z izpodbijano 
določbo dejansko naložene nove delovne obveznosti in ki niso v obdobju po 
uveljavitvi ZON morda že sami pristali na opravljanje teh obveznosti. Pri tem ne kaže 
spregledati, da je od sprejema izpodbijane določbe do vložitve zahteve preteklo 
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skoraj 10 let, kar od predlagatelja terja, da v zahtevi še posebej skrbno izkaže 
dejansko ogroženost pravic delavcev.  
 
4. Glede na navedeno predlagatelj ni izkazal ogroženosti pravic delavcev. Zato ni 
izkazal pogoja, ki ga določa enajsta alineja prvega odstavka 23.a člena ZUstS, in je 
Ustavno sodišče njegovo zahtevo zavrglo. 
 
5 .  Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi prvega odstavka 25. člena ZUstS 
v sestavi: podpredsednik mag. Miroslav Mozetič ter sodnice in sodnika dr. Mitja 
Deisinger, dr. Etelka Korpič – Horvat, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jan 
Zobec. Sklep je sprejelo soglasno. 
 
 
 
 
 
                                                                                   mag. Miroslav Mozetič 

 Podpredsednik 
 
 
 
 

 
 

 
 


