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KATALOG ZNANJA 
 

 

1. IME PREDMETA  

VARSTVO OKOLJA IN ZAKONODAJA 

 

2. SPLOŠNI CILJI  
 

• analitično presojanje povezav med načeli in cilji trajnostnega razvoja, političnimi 
usmeritvami in zakonodajo; 

• razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti in  pozitivnega odnosa do 
zakonodaje; 

• pridobivanje spretnost uporabe znanj o zakonodaji v varstvu okolja, urejanju prostora 
in graditvi objektov in naprav; 

• nadgrajuje znanje s področja zakonodaje na specifično poklicnih področjih varstva 
voda, gospodarjenja z odpadki, varstva tal in zraka ter urejanja prostora; 

• zavedanje pomena zakonodaje za delovanje okoljske infrastrukture. 
 
 

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 
 
V predmetu in pri praktičnem izobraževanju si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje 
kompetence: 
 

• pridobi temeljna znanja o pravnem redu, hierarhiji predpisov in nomotehniki ter 
zgradbi predpisov; 

• zna uporabljati registre in zbirke predpisov; 
• pozna in uporablja osnovne predpise s področja varstva okolja, urejanja prostora, 

opremljanja stavbnih zemljišč in gospodarskih javnih služb; 
• pozna in uporablja predpise s področja varstva okolja v gospodarskih družbah; 
• razume organiziranost javnih služb varstva okolja ter odnose med državno in lokalno 

upravo, javnimi službami in varstvom okolja v gospodarskih družbah; 
• spoznajo pravne osnove za prenos ukrepov varstva okolja na poslovne partnerje in 

pogoje za prevzem odgovornosti od poslovnih partnerjev; 
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• pozna pomembnejše pravne podlage, pogoje in pogodbene odnose pri reševanju 
okoljskih problemov s poslovnimi partnerji, še posebej v pogodbenem odnosu; 

• razume vlogo in pomen inšpekcijskih služb v varstvu okolja. 
 

4. OPERATIVNI CILJI  
 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Študent:  Študent: 

•  
• spozna pravni red in hierarhično 

urejenost predpisov v Republiki 
Sloveniji; 

• spozna povezanost slovenskega 
pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije; 

• se seznani s temelji prava varstva 
okolja; 

• spozna vsebinske sklope Ustave 
Republike Slovenije, ki so v 
povezavi z varstvom okolja; 

• spozna osnove državne ureditve in 
pristojnosti na področju sprejemanja 
predpisov; 

• spozna strukturo ministrstva, 
pristojnega za okolje in prostor. 

• opiše pravne osnove o pravici do 
zdravega življenja, ekološki funkciji 
lastnine ter o državi kot skrbnici 
zdravega življenjskega okolja; 

• povzame ustavne določbe s področja 
varstva okolja; 

• našteje pravne akte po hierarhičnem 
redu; 

• razume nadrejenost in podrejenost aktov 
(zakon, pravilnik, uredba, odredba, 
odlok, interni akt, mednarodne pogodbe, 
evropske direktive, standardi …); 

• spozna pristojne organe in vloga 
hirarhiji odnosov med državnimi in 
lokalnimi organi, javnimi službami in 
porabniki storitev; 

• opiše osnovne oblike pravnega reda na 
podorčju varstva okolja v Evropski uniji; 

• ugotavlja podobnosti in razlike v 
evropskem in slovenskem pravnem redu 
na podorčju varstva okolja. 

•  
 
 
 
 
 
 
 

• spozna krovni zakon na področju 
varstva okolja; 

• spozna ustrezne zakonodajne zahteve 
za segmente okolja (zrak, voda, 
odpadki, tla, hrup, sevanja). 

 

• opiše predmet, namen in cilje zakona; 
• opiše pojme, povezane z zakonom; 
• razume temeljna načela varstva okolja; 
• razume ukrepe varstva okolja; 
• razume pomen in vlogo programov in 

načrtov varstva okolja; 
• spozna presojo vplivov na okolje in 

okoljevarstveno soglasje; 
• spozna okoljevarstveno dovoljenje ter 

druga dovoljenja; 
• spozna spremljanje stanja okolja in 

informacije o okolju; 
• spozna ostale sestavine krovnega zakona 

o varstvu okolja; 
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 • spozna področja podzakonskih aktov 
krovnega zakona o varstvu okolja; 

• primerja strukturo predpisov na 
posameznih področjih varstva okolja 
(vode, tla, odpadki); 

• poišče predpise za posamezne segmante 
okolja (zrak, voda, odpadki, tla, hrup, 
sevanja) iz zbirk predpisov; 

• sistematično uredi zbirko predpisov 
pomembnih za reševanje konkretnih 
okoljskih problemov iz prakse; 

• spozna namen in cilje drugih zakonov, 
ki so v posredni zvezi z varstvom okolja 
(narava, živali, gozdovi, gensko 
spremenjeni organizmi, kemikalije, 
fitofarmacevtska sredstva, energetika, 
prostor, graditev in drugo). 

• spozna krovni zakon na področju 
urejanja prostora; 

• spozna mednarodne dokumente na 
področju urejanja prostora. 

 

• opredeli predmet zakona; 
• razume pojme, povezane z zakonom; 
• opiše temeljne cilje urejanja prostora; 
• razume usklajevanje razvojnih potreb z 

varstvenimi zahtevami; 
• razume usmerjanje poselitve; 
• razume zahteve v zvezi z gradnjo izven 

poselitvenih območij; 
• opredeli strokovne podlage urejanja 

prostora; 
• se seznani s sodelovanjem v zadevah 

urejanja prostora; 
• razlikuje javno korist in zasebni interes; 
• se seznani s sodelovanjem javnosti v 

zadevah urejanja prostora; 
• se seznani z zakonskimi zahtevami 

prostorskega načrtovanja; 
• se seznani z državnimi prostorskimi akti; 
• se seznani z regionalno zasnovo 

prostorskega razvoja; 
•  se seznani z občinskimi prostorskimi 

akti; 
• se seznani s prostorskimi ukrepi; 
• se seznani z ostalimi sestavinami 

krovnega zakona na področju urejanja 
prostora; 
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• se seznani z vodilnimi načeli za 
trajnostni prostorski razvoj evropske 
celine; 

• se seznani z evropskimi razvojnimi 
perspektivami. 

•  
 
 
 

• spozna krovni zakon na področju 
graditve objektov. 

• opredeli temeljne pogoje za graditev 
objektov; 

• spozna vrste objektov in njihove 
bistvene lastnosti; 

• opredeli pojem grajeno javno dobro; 
• spozna organe pri graditvi objektov; 
• spozna udeležence pri graditvi objektov; 
• opredeli pojem graditev objektov; 
• opredeli pojem gradnja objektov; 
• razume postopek za pridobitev 

gradbenega dovoljenja; 
• spozna ostale sestavine krovnega zakona 

na področju graditve objektov; 
• spozna podzakonske predpise krovnega 

zakona na področju graditve objektov. 

• pozna zakonsko ureditev na področju 
vodenja upravnih postopkov; 

• spozna zakonodajo s področja javnih 
naročil; 

• spozna osnove gospodarskega prava; 
• razume osnovne cilje okoljskih 

standardov in standardov družbene 
odgovornosti. 

•  
• razume pristojnosti in obveznosti 

različnih javnih služb; 
• se seznani z metodami in postopki 

reševanja in obvladovanja problemov v 
različnih javnih službah; 

• poišče primerne postopke za odpravo 
nepravilnih posegov v okolje; 

• razume osnovne cilje okolskih 
standardov; 

• pripravlja strokovne podlage za 
postopek pridobitev okoljevarstvenega 
dovoljenja; 

• zna opredeliti kriterije za izvajanje 
postopkov javnih naročil; 

• analizira pristojnosti in dolžnosti 
inšpekcijskih služb v izvajanju tehničnih 
ukrepov varstva okolja; 

• poišče primere prenosa odgovornosti za 
po okoljski zakonodaji na poslovne 
partnerej in javnen službe; 

• sestavi pogodbo in opiše njeno vsebino. 
• našteje okoljske standarde; 
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• pojasni pomen in vlogo okoljskih 
standardov. 
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5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  
 
Obveznosti študentov 
 

o prisotnost na predavanjih 
o prisotnost na vajah 
o pisanje poročil o vajah 
o seminarska naloga v obsegu 5 – 10 strani 
o samostojni študij 
o priprava na izpit 
o pisni ali ustni izpit 
 

 
OBVEZNOSTI 
ŠTUDENTA 

pedagoško delo 
ure / kreditne točke 

samostojno delo 
študenta 
ure / kreditne točke 

SKUPAJ 
ure / kreditne točke 

predavanja 48 / 1,6 KT  48 / 1,6 KT 
vaje 12 / 0,4 KT  12 / 0,4 KT 
samostojni študij, 
študij literature 

 59 / 2 KT 59 / 2 KT 

seminarske naloge  30 / 1 KT 30 / 1 KT 
izpit  1 / 0,03 KT 1 / 0,03 KT 
SKUPAJ 60 / 2 KT 90 / 3 KT 150 / 5 KT 
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