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ODP_MKO/pravilnik o pogojih  ... _ 30-11-2012  

 
 
 

 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
Dunajska 22  
1000 Ljubljana  

 

Zadeva: Odziv na Pravilnik o pogojih za pridobitev potrdila o strokovni usposobljenosti 

za izdelovanje okoljskih poročil oziroma poročil o vplvih na okolje 

 
Spoštovani, 
 
Skupina Odgovorno do prostora! se na pobudo izdelovalcev okoljskih poročil in Oddelka za 
krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani odziva na Pravilnik o 
pogojih za pridobitev potrdila o strokovni usposobljenosti za izdelovanje okoljskih 
poročil oziroma poročil o vplivih na okolje ter preizkusu strokovnega znanja (nadalje: 
Pravilnik) v javni razpravi.  
 
Naša skupina stališče podpira v želji, da bi se praksa izdelave okoljskih poročil oz. poročil o 
vplivih na okolje v Slovenij še naprej razvijala v skladu z dobro domačo tradicijo in 
mednarodnimi trendi. O načinu pooblaščanja in strokovne usposobljenosti lahko po 
mašem mnnenju kompetentno in odgovorno sodijo predvsem tisti, ki delujejo v praksi in 
so na področju tudi raziskovalno in pedagoško aktivni. V naši skupini verjamemo, da je 
uveljavljanje strokovno utemeljenih rešitev in sprememb zakonodajnega okvira edino, ki 
lahko učinkovito prispeva k izboljšavam sistema urejanja prostora, katerega del je tudi 
varstvo kolja.  
  
Po skrbnem pregledu pravilnika tako ugotavljamo: 
 
1. Določbe Pravilnika so nedomišljene in ne bodo prispevale k bolj učinkovitem 

(strateškem) ocenjevanju vplivov na okolje. Določbe, podobno kot določbe Pravilnika o 
pogojih za vpis v evidenco izdelovalcev okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje ter 
delovanju strokovne komisije (Ur.l. RS, št. 70/2011), ne sledijo v svetu vedno bolj 
uveljavljenemu sistemu, ki podeljevanje in obnavljanje pooblastil veže na programe 
stalnega strokovnega izobraževanja. Prepričani smo, da mora preverjanje in 
potrjevanje strokovne usposobljenosti nujno slediti sodobnim trendom na področju 
(strateškega) ocenjevanja vplivov na okolje, predvsem integraciji okoljske presoje v 
proces priprave planov oz. projektov in obravnavi okolja v najširšem kontekstu tega 
pojma, torej okolja/prostora, družbe in gospodarstva. Prav tako mora sistem pooblastil 
in ugotavljanja strokovne usposobljenosti upoštevati raznolikost predhodnih znanj ter 
raznolikost vlog v procesu ocenjevanja vplivov na okolje. 

 
2. Kakršnekoli rešitve, ki dajejo pristojnost vodenja evidenc in opravljanja strokovnih 

izpitov ministrstvu ali organu v njegovi sestavi so v popolnem nasprotju z doktrino 
delovanja stanovskih zbornic, uveljavljeno v tujini in na mnogih področjih tudi v naši 
družbi, npr. v arhitekturi in urejanju prostora, graditvi objektov, odvetništvu, zdravstvu. 
Prepričani smo, da je strokovno upravičeno in v duhu razvoja demokracije nujno, da se 
vodenje evidenc in preverjanje strokovne usposobljenosti kot javno pooblastilo prenese 
na pristojno zbornico, pri čemer menimo, da bi bilo možno racionalno rešitev poiskati 
znotraj obstoječega zborničnega sistema na področju arhitekture in prostora oz. 
graditve objektov. 
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3. Koncept podeljevanja potrdila za dele okolja oziroma vrste vplivov na okolje, kulturno 
dediščino ali zdravje ljudi je zelo problematičen, posledično je tudi preglednica v Prilogi 
1 precejšnji nesmisel: 
- okolja ni smiselno vedno deliti na gornji način, struktura obravnave v okoljskem 

poročilu se mora prilagajati značilnostim obravnavane politike, programa ali plana; 
- posamezne izobrazbe znotraj posameznih znanosti ne zagotavljajo enakih znanj in 

posledično nimajo zmožnosti relevantne presoje na posamezne dele okolja; 
- bistvo učinkovitega ocenjevanja vplivov na okolje je zagotovljanje homogene 

interdisciplinarne skupine in ne posamezniki, ki obladujejo posamezne/ozke dele 
okolja; 

- mnogo bolj kot posamezna parcialna znanja so pomembna znanja, ki zagotavljajo 
oblikovanje sinteznih ugotovitev, znanja, ki zagotavljajo vpetost ocenjevanja 
vplivov na okolje v kontekst prostora, gospodarstva, družbe in časa ter znanja 
vodenja/koordinacije izdelave okoljskega poročila oziroma poročila o vplivih na 
okolje; 

- podeljevanje potrdila specialistom lahko prinese pogojevanje njihovega sodelovanja 
tudi v primerih, ko to zaradi značilnosti obravnavane politike, programa ali plana ni 
potrebno/smiselno, kar posledično pomeni neracionalno/dražjo izdelavo gradiv in 
postavljanje posameznih izdelovalcev v (de)priviligiran položaj. 

 Ključno bi bilo torej preverjati posebno znanje - znanje vodenja izdelave okoljskega 
poročila oz. poročila o vplivih na okolje. 

 
Predlagamo: 
 
1. Da se Pravilnik umakne iz nadaljnje obravnave in s pomočjo strokovnjakov s področja 

ocenjevanja vplivov na okolje temeljito razmisli o drugih ukrepih, ki bodo učinkoviteje 
kot predlagani strokovni izpiti izboljšali prakso izdelave okoljskih poročil oziroma 
poročil o vplivih na okolje. 

 
2. Ključnega pomena je takojšnja vzpostavitev programa stalnega strokovnega 

izobraževanja, na katerega naj se veže točkovalni sistem, ki naj omogoča 
pridobitev/ohranitev pooblastila. 

 
3. Zagotovi naj se  izboljšanje prakse v smeri zagotavljanja homogenih, strokovno trdnih 

interdisciplinarnih skupin, ki bodo obvladale reševanje kompleksne problematike 
priprave politik, programov in planov ter z njimi povezanih vplivov na okolje.  

 
4. Če zakonodajalec vztraja na strokovnih izpitih, potem so ti smiselni predvsem za vodje 

izdelave okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih na okolje. Vodja izdelave mora imeti 
izobrazbo, ki zagotavlja interdisciplinarna znanja. Pri tem je smiselno določiti izjeme, ko 
preizkusa znanja ni potrebno opravljati (dolgoletna praksa, izobrazba, znanje, izkušnje). 

 
5. Če zakonodajalec vztraja na strokovnih izpitih, potem je nujno treba vzpostaviti tudi 

strokovne izpite za ostale deležnike v procesu ocenjevanja vplivov na okolje (lahko tudi 
v obliki posebnega dela izpita za delavce v javni upravi). To zagotavlja izenačenje 
vedenj posameznih deležnikov, ki je ključno za uspešno sodelovanje v postopku CPVO 
oz. PVO. 

 
6. Vodenje evidenc in preverjanje strokovne usposobljenosti mora biti kot javno 

pooblastilo preneseno na stanovsko zbornico. 
 

7. Na programih druge bolonjske stopnje je treba zagotoviti možnost izbiranja predmetov, 
ki zagotavljajo izobraževanje na področju (strateškega) ocenjevanja vplivov na okolje 
že v času študija. 

 
Iz gornjega izhaja, da k obravnavni Pravilnika ni možno pristopiti z amandmajskimi 
predlogi, temveč s spremembo koncepta. V prilogi dopisa podajamo pripombe na 



    

3 

 

posamezne člene Pravilnika, predvsem kot dokaz, da Pravilnik ni ustrezen. V kolikor 
zakonodajalec kljub argumentiranemu nasprotovanju vztraja pri predlogu Pravilnika, pa 
naj se naše pripombe štejejo kot predlogi sprememb in dopolnitev Pravilnika. 
 
 
V pričakovanju vašega odziva vas lepo pozdravljamo! 

 

Mag. Maja Simoneti, udika, Inštitut za politike prostora  
Koordinatorka Odgovorno do prostora! 

 

 

 

 
 
 
  
Posredovano:  
- naslovniku, gp.mko@gov.si 
- partnerji OdP in spletna stran OdP. 
 
 

 
_ 
Zapis je rezultat dela skupine Odgovorno do prostora, ki spremlja razmere v urejanju prostora in si s 
sodelovanjem konstruktivno prizadeva za učinkovite spremembe v urejanju prostora. OdP v tej izjavi združuje 
posameznike in predstavnike: Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, Inženirske zbornice Slovenije, 
Inštituta za politike prostora, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Katedre za urbanizem s Fakultete za 
arhitekturo, Oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete, Fakultete za družbene vede, Zveze 
geodetov Slovenije, Društva krajinskih arhitektov Slovenije, Društva urbanistov in prostorskih planerjev 
Slovenije, Društva arhitektvo Pomurja in Zavoda za prostorsko kulturo Trajekt. 
  

mailto:gp.mko@gov.si
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Priloga:  
 
Pripombe skupine Odgovorno do prosotra k posameznim členom Pravilnika o pogojih 
za pridobitev potrdila o strokovni usposobljenosti za izdelovanje okoljskih poročil oziroma 
poročil o vplivih na okolje ter preizkusu strokovnega znanja v javni razpravi 

 

Datum objave:  

30.10.2012 

 

Rok za sprejem mnenj in pripomb:  

30.11.2012 

 
 

Na podlagi četrtega odstavka 56. člena in sedmega odstavka 56.a člena Zakona o varstvu 

okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – 

odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,108/09, 48/2012 in 57/2012) izdaja 

minister za kmetijstvo in okolje v soglasju z ministrom za izobraževanje, znanost, kulturo 

in šport ter ministrom za zdravje 

 

Pravilnik o pogojih za pridobitev potrdila o strokovni usposobljenosti za 

izdelovanje okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih na okolje ter preizkusu 

strokovnega znanja 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 
 

1. člen 
(vsebina) 

 
Ta pravilnik določa: 

- podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, če želi pridobiti potrdilo o 
strokovni usposobljenosti za izdelovanje okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih 
na okolje (v nadaljnjem besedilu: potrdilo), 

- vrste dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitev potrdila in 
- način preizkusa strokovnega znanja (v nadaljnjem besedilu: preizkus). 

 
 

II. PODROBNEJŠI POGOJI IN DOKAZOVANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZA 
PRIDOBITEV POTRDILA 

 
 

2. člen 
(pogoji za pridobitev potrdila o strokovni usposobljenosti) 

 
(1) Potrdilo lahko pridobi oseba, ki: 
 
1. ima pridobljeno najmanj visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo oziroma končan 
študijski program druge bolonjske stopnje: 

- naravoslovnih znanosti: fizika, biologija, ekologija, okolje, gozdarstvo, kemija, 
matematika, meteorologija; 

- tehničnih znanosti: arhitektura, krajinska arhitektura, urbanizem, energetika, 
geologija, rudarstvo, geotehnologija, gradbeništvo, geodezija, inženiring in 
strojništvo;  

- medicinskih znanosti in/ali  
- družboslovnih znanosti: arheologija, geografija in kultura. 

 
Pripomba: Navajanje izobrazb oz. študijskih programov je nesmiselno, kar dokazuje tudi 
gornji, pomanjkljiv/nekonsistenten seznam. Seznam ne vključuje vrste izobrazb/programov, 



    

5 

 

katerih diplomanti že sedaj tvorno sodelujejo pri pripravi OP/PVO (npr. agronomije), hkrati 
pa je uvrstitev nekaterih izobrazb/programov vprašljiva, saj študij ne zagotavlja znanj s 
področja ocenjevanja vplivov na okolje (npr. matematike). Problem seznama je, da ne 
predpostavlja različne stopnje pridobljenih znanj na posameznih študijskih programih. 
Predlagamo črtanje seznama ali vsaj skrben pregled izobrazb/programov (vključno s 
predmetniki) in uskladitev poimenovanj s Seznamom strokovnih in znanstvenih naslovov 
ter njihovih okrajšav (Ur.l. RS, št. 22/1999, 33/1999, 57/1999, 10/2000) (obstaja npr. 
študijski program kulturologija, tudi sociologija kulture, program "kultura" pač ne). 
 
2. ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju presoje vplivov na okolje in 
 
Pripomba: Gornje določilo naj se zapiše jasneje: "Ima najmanj pet let delovnih izkušenj pri 
izdelavi okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih na okolje". 
 
3. uspešno opravi preizkus. 
 
(2) Vrsta visokošolske ali univerzitetno izobrazbe oziroma končan študijski program druge 
bolonjske stopnje iz 1. točke prejšnjega odstavka je za dele okolja oziroma vrsto vplivov na 
okolje, kulturno dediščino ali zdravje ljudi določen v prilogi 1 tega pravilnika.  
 
(3) Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: Agencija) izda potrdilo o 
strokovni usposobljenosti za tiste dele okolja oziroma vrsto vplivov na okolje, kulturno 
dediščino ali zdravje ljudi, za katero izpolnjuje pogoje za pridobitev potrdila v 30 dneh po 
uspešno opravljenem preizkusu. 
 
Pripomba: Potrdilo je v prvi vrsti smiselno za vodenje izdelave okoljskega poročila 
oziroma poročila o vplivih na okolje, česar pa Pravilnik ne predvideva. 
 
 

3. člen 
(dokazila o izpolnjevanju pogojev) 

 
(1) Za dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena se 
šteje diploma oziroma druga listina, iz katere je razvidna ustrezna izobrazba. 
 
(2) Za dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz 2. točke prejšnjega člena se šteje: 

- najmanj pet okoljskih poročil ali poročil o presoji vplivov na okolje, ki so bila 
izdelana v zadnjih petih letih in jih je oseba, ki želi pridobiti potrdilo, izdelala sama 
ali je sodelovala pri njegovi izdelavi. Iz poročil mora biti razvidna navedba delov 
okolja ali vrst vplivov na okolje, za katere je oseba, ki želi pridobiti potrdilo, izdelala 
okoljsko poročilo ali poročilo o vplivih na okolje ali 

- najmanj petkratno sodelovanje pri presojah vplivov na okolje v zadnjih petih letih. 
 
Pripomba: V prvi alineji drugega odstavka naj se za "okoljskih poročil" doda besedilo "za 
katere je bilo izdano pozitvno mnenje u ustreznosti okoljskega poročila" in za "poročil o 
presoji vplivov na okolje" doda besedilo "na podlagi katerih je bilo izdano okoljevarstveno 
soglasje". Kot dokazilo naj se štejejo tudi "zaključene ocene/presoje vplivov na okolje, ki so 
bile izdelane pred uveljavitvijo ZVO-1". "V zadnjih petih letih" naj se nadomesti z "v zadnjih 
desetih letih". Kot izkušnjo je treba upoševati tudi uspešno prakso ocenjevanja vplivov na 
okolje pred prenosom SEA oz. EIA direktive v naš pravni red.  
Ni jasno, kaj pomeni "najmanj petkratno sodelovanje pri presojah vplivov na okolje v 
zadnjih petih letih".. Če to pomeni karkoli drugega kot "izdelavo okoljskih poročil oziroma 
poročil o vplivih na okolje" (npr. spremljanje postopkov), je to povsem nesprejemljivo, saj 
je izkušnja "izdelovanja" neprimerljiva z izkušnjo "sodelovanja". Predlagamo črtanje tega 
določila (tudi sicer se podvoji z zapisom v 2. točki 2. člena tega pravilnika). 

 
 

III. PREIZKUS 
 

4. člen 
(preizkus) 

 
(1) Strokovna znanja, potrebna za izdelavo okoljskih poročil oziroma poročil o vplivih na 
okolje, obsegajo zlasti poznavanje ustrezne zakonodaje, teorijo in prakso ter metodologije 
presojanja vplivov na okolje, kulturno dediščino ali zdravje ljudi. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199922&stevilka=1012
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199933&stevilka=1684
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199957&stevilka=2726
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200010&stevilka=469
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Pripomba: Strokovna znanja, potrebna za izdelavo okoljskih poročil oziroma poročil o 
vplivih na okolje niso znanja navedena v gornji alineji temveč "sposobnost prepoznave in 
podajanja točne ocene vplivov na okolje ter zmožnost oblikovanja predlogov za 
izboljšanje presojanega plana in predlogov omilitvenih ukrepov"! 

(2) Agencija v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za kulturo, ministrstvom, pristojnim za 
zdravje in ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo in okolje pripravi katalog strokovnih znanj 
iz prejšnjega odstavka in ga objavi na svoji spletni strani. 

Pripomba: Agencija ne more biti tista, ki pripravi katalog strokovnih znanj. Tak katalog naj 
pripravijo pedagogi, ki poučujejo vsebine povezane z ocenjevanjem vplivov na okolje na 
študijskih programih druge bolonjske stopnje oz. podiplomskih programih v sodelovanju z 
najbolj referenčni strokovnjaki iz prakse. Predlagamo, da se gornje določilo nadomesti z 
"Komisija referenčnih strokovnjakov, ki jo imenuje minister, pripravi ...". 

(3) Strokovna znanja iz prvega odstavka tega člena se preverijo s preizkusom pred 
komisijo iz 56. člena Zakona o varstvu okolja. 

Pripomba: Problematično je imenovanje oz. sestava te komisije. Člani komisije so lahko le 
strokovnjaki, ki so enako ali bolj referenčni kot bodo kanditati za opravljanje strokovnega 
izpita, predvsem pa z (najmanj 10-letno) izkušnjo izdelave okoljskih poročil oziroma poročil 
o vplivih na okolje (in nikakor ne sodelovanja v upravnih postopkih).  

(4) Administrativne in tehnične naloge za komisijo iz prejšnjega odstavka opravlja Agencija. 

Pripomba: Administrativne in tehnične naloge naj opravlja pristojna stanovska zbornica 
(glej uvodni zapis). 

 

5. člen 
(prijava na preizkus) 

 
(1) Agencija najmanj enkrat letno v svetovnem spletu objavi javni poziv, s katerim pozove 
zainteresirane osebe k preizkusu. 

(2) Javni poziv iz prejšnjega odstavka vsebuje kraj in datum preizkusa, ki ne sme biti prej 
kot v dveh mesecih od dneva objave javnega poziva. 

(3) Kandidat za preizkus se lahko prijavi k preizkusu v pisni ali elektronski obliki v skladu s 
predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje, najpozneje štiri tedne pred datumom preizkusa, 
določenim v javnem pozivu. V prijavi mora navesti podatke glede dokazil o izpolnjevanju 
pogojev iz 3. člena tega pravilnika. Kandidat za preizkus se lahko pisno odjavi od preizkusa 
najpozneje en teden pred preizkusom, sicer se šteje, da preizkusa ni opravil. 

(4) Kandidat za preizkus se lahko prijavi k preizkusu za izdelovanje okoljskega poročila ali 
poročila o vplivih na okolje ali obojega. Kandidat za preizkus se lahko prijavi k preizkusu za 
enega ali več delov okolja ali za enega ali več vplivov na okolje, kulturno dediščino ali 
zdravje ljudi iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika. 

(3) K preizkusu lahko pristopi le oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 1. in 2. točke prvega 
odstavka 2. člena tega pravilnika. 

6) Agencija najkasneje tri tedne pred predvidenim datumom preizkusa obvesti vse 
prijavitelje o potrditvi prijave. 

Pripomba: Določila se smiselno prilagodijo predlogu, da administrativne in tehnične naloge 
opravlja pristojna stanovska zbornica. 

 

6. člen 
(potek preizkusa) 

 
(1) Preizkus je sestavljen iz pisnega in ustnega dela. 

Pripomba: Gre za nepotrebno podvajanje. Preizus znanja naj bo le usten. Kot pisni del 
izpita naj se štejojo referenčna dela. K pisnemu delu izpita naj pristopi le kanditat, za 
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katerega komisija ugotovi, da njegova referenčna dela niso ustrezna. Podoben sistem je 
uveljavljen v okviru strokovnih izpitov za pooblaščene projektante/prostorske načrtovalce 
na Zbornici za arhitekturo in prostor. 

 (2) Pisni del obsega preverjanje znanja iz splošnega in posebnega dela. Splošni del 
obsega splošno poznavanje področja presoj vplivov na okolje. Posebni del, za katerega se 
je kandidat k preizkusu prijavil in je določeno v Prilogi 1 tega pravilnika, pa se opravi v 
obliki reševanja strokovnega problema s študijem primera na podlagi predloženega gradiva 
za specifično področje, za katerega kandidat želi pridobiti potrdilo.  
 
(3) Ustni del preizkusa obsega zagovor pisnega dela preizkusa. 
 
(4) Kandidat lahko pristopi k ustnemu delu, če je pri pisnem delu dosegel najmanj dve 
tretjini možnih točk posebej pri: 

1. splošnem delu in 

2. posebnem delu za vsak del okolja ali vpliv na okolje, kulturno dediščino ali zdravje 
ljudi, za katerega se je kandidat prijavil. 

(5) Kandidat je uspešno opravil preizkus, če je pri pisnem delu dosegel predpisano število 
točk iz prejšnjega odstavka tega člena in če je komisija na ustnem delu izpita ugotovila, da 
je kandidatovo znanje zadovoljivo. 

Pripomba: Določila so zelo nedorečena. Kdaj bo komisija ocenjevala pisni del? Bo 
kanditat čakal na pregled pisnega dela? Kako bo potekal izpit v primeru velikega števila 
kanditatov? Se bo k ustnemu delu izpita pristopalo v drugem terminu? Kako bo komisija 
ocenjevala pisni del? Na podlagi kakšnih kriterijev? Kako bo potekalo točkovanje? Gornja 
določila ne omogočajo tekočega in transparentnega poteka izpitov in jih je treba 
doreči! Pri preoblikovanju določil naj se upoštevajo pripombe v zvezi z nesmiselnim 
podeljevanjem pooblastil za (nedorečene) del(c)e okolja. 

(6) O poteku preizkusa zapisnikar vodi zapisnik in opravlja tudi druge administrativno-
tehnične naloge za komisijo. 

(7) V zapisnik se vpišejo sestava komisije, kraj in datum opravljanja preizkusa, seznam 
kandidatov, ki so preizkus uspešno opravili in seznam kandidatov, ki preizkusa niso 
uspešno opravili. Zapisnik podpišejo člani komisije in zapisnikar. 

 
7. člen 

(ponovitev preizkusa) 
 

(1) Oseba, ki ni uspešno opravila ustnega dela preizkusa, ponavlja preizkus v celoti. 

 

(2) Komisija določi rok za ponovno opravljanje preizkusa osebam, ki preizkusa niso 

uspešno opravile. Komisija določi nov rok tudi za tiste osebe, ki zaradi opravičljivih 

razlogov k preizkusu niso pristopile, pri čemer se kot opravičljiv razlog šteje bolezen, smrt v 

družini ali višja sila. 
 
 

8. člen 
(sprememba in razširitev potrdila) 

 
(1) Oseba, ki ji je Agencija izdala potrdilo, mora spremembo osebnega imena oziroma 
stalnega ali začasnega prebivališča nemudoma pisno sporočiti Agenciji, ki na podlagi 
spremenjenih okoliščin v 30 dneh od prejema sporočila izda novo potrdilo, pri čemer 
ostaneta obseg in rok veljavnosti obstoječega potrdila nespremenjeni. 
 
(2) Če želi oseba, ki ima veljavno potrdilo za izdelovanje okoljskega poročila ali poročila o 
vplivih na okolje za določen del okolja ali vpliv na okolje, kulturno dediščino ali zdravje ljudi 
to potrdilo razširiti tudi na izdelovanje okoljskega poročila ali poročila o vplivih na okolje za 
drug del okolja ali za drug vpliv na okolje, kulturno dediščino ali zdravje ljudi iz Priloge 1 
tega pravilnika, mora skladno s 5. in 6. členom tega pravilnika opraviti splošni in posebni 
del preizkusa v obsegu, na katerega se zahteva za razširitev potrdila nanaša. 
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Preiskus: V drugem odstavku naj se črta besedilo "splošni in". Ponavljanje splošnega dela 
izpita je povsem nepotrebno. 
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IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
 

9. člen 
(objava kataloga strokovnih znanj) 

 
Katalog strokovnih znanj iz 4. člena tega pravilnika objavi Agencija na svoji spletni strani v 
dveh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika. 
 
Pripomba: Tudi v primeru, da zakonodajalec vztraja pri strokovnih izpitih za dele okolja, 
katalog strokovnih znanj ne more biti v pristojnosti Agencije, temveč v pristojnosti 
stanovske zbornice. 
 
 

10. člen 
(začetek veljavnosti) 

 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Št. ……. 
Ljubljana, dne ……………….. 
EVA 2012-2330-0173 
 

   
  

Minister  
za kmetijstvo in okolje 

          Franc Bogovič l.r. 
           Soglašam! 
 

Minister za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport 

           dr. Žiga Turk l.r. 
 
 

Minister za zdravje 
   Tomaž Gantar l.r.
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PRILOGA 1 
  

 
Deli okolja oziroma vrste vplivov na okolje, kulturno dediščino ali zdravje ljudi, 

za katere je mogoče pridobiti potrdilo o strokovni usposobljenosti ter ustrezna izobrazba 
oziroma končan študijski program druge bolonjske stopnje  

iz 1. točke prvega odstavka 2. člena pravilnika 
 
 
 

 Vsebina potrdila Izobrazba oz. končan študijski 
program 

1.  deli okolja (tla, kamnine, voda, zrak in živalske 
ter rastlinske vrste, vključno z njihovim dednim 
materialom ter človek) 

naravoslovne in tehnične znanosti 

2.  vplivi na tla zaradi obremenjevanja z emisijami 
snovi  
 

naravoslovne in tehnične znanosti 

3.  vplivi na vode zaradi obremenjevanja z 
emisijami snovi  
 

naravoslovne in tehnične znanosti 

4.  vplivi na zrak zaradi obremenjevanja z 
emisijami snovi 
 

naravoslovne in tehnične znanosti  

5.  vplivi zaradi obremenjevanja okolja z odpadki   
 

naravoslovne in tehnične znanosti 

6.  vplivi zaradi obremenjevanja okolja z 
emisijami elektromagnetnega sevanja, 
ionizirajočega sevanja, emisijami hrupa, 
svetlobnega onesnaževanja in podobno 
 

naravoslovne in tehnične znanosti 

7.  vplivi na rastline 
 

naravoslovne znanosti 

8.  vplivi na živali 
 

naravoslovne znanosti 

9.  vplivi na zdravje ljudi  
 

medicinske in naravoslovne 
znanosti 

10.  vplivi na krajino  
 

družboslovne in tehnične znanosti 

11.  vplivi na kulturno dediščino in arheološke 
ostaline, 
 

družboslovne in tehnične znanosti 

12. 
 

vplivi na okolje ob večjih nesrečah   
 

naravoslovne in tehnične znanosti 
 

13. vplivi na naravne vrednote in biotsko 
raznovrstnost 
 

naravoslovne in tehnične znanosti 

 
Pripomba: Gornja preglednica je precejšnji nesmisel (glej uvodni zapis). Tudi sicer je 
preglednica zelo pomanjkljiva: 
- ni jasno, na kaj se nanaša vsebina potrdila v točki 1. deli okolja (tla, kamnine, voda, zrak 

in živalske ter rastlinske vrste, vključno z njihovim dednim materialom ter človek), saj se 
ti deli kasneje ponovijo; 

- pri ugotavljanju vplivov na vode ne gre le za ugotavljanje vplivov na vode zaradi 
obremenjevanja z emisijami snovi, temveč tudi za ugotavljanje vplivov na hidrološke 
značilnosti, poplavno ogroženost, ...; 

- tudi sicer je poudarek na vplivih zaradi obremenjevanja z emisijami snovi, čeprav je 
jasno, da se predvsem v okoljskih poročilih za CPVO obravnavajo tudi drugi vplivi 
politik, programov in planov na tla, vode, zrak/klimo; 

- ločeno potrdilo za obravnavo vplivov zaradi obremenjevanja okolja z odpadki je 
popolnoma nesmiselno, saj so odpadki le ena od značilnosti posega (tako kot emisije), 
ki vplivajo na tla, vode, rastline, ...; 

- manjka ugotavljanje vplivov na kmetijstvo in kmetijska zemljišča, gozd in gozdarstvo, 
družbeno okolje, ...; 

- ni jasno, kako bo mogoče pridobiti potrdilo v točki 6. vplivi zaradi obremenjevanja okolja 
z emisijami elektromagnetnega sevanja, ionizirajočega sevanja, emisijami hrupa, 
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svetlobnega onesnaževanja in podobno, saj gre praviloma za različne strokovnjake, 
specialiste po posameznih področjih; 

- v Sloveniji verjetno ne bo mogoče najti osebe (sploh pa ne medicinske stroke) z 
zahtevanimi izkušnjami pri ocenjevanju vpliva na zdravje ljudi, v zvezi s tem "delom 
okolja" bo potrebno oblikovati posebna določila. 

Predlagamo, da se priloga 1 črta v celoti. 
 

 


