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    KATALOG ZNANJA 

1. Ime modula: OKOLJEVARSTVENA ZAKONODAJA 
 

2. Usmerjevalni cilji:  
 
Dijak: 

• razvija sposobnost samostojnega učenja, 
• uspešno komunicira,  
• povezuje teoretična in praktična znanja, 
• ravna strokovno in poklicno odgovorno, 
• razvija inovativno in ustvarjalno mišljenje, 
• razvija čut odgovornosti do okolja,  
• uvaja osnove ekološkega prava v svoje delo, 
• spozna zakone, ki urejajo posamezna področja varstva okolja, 
• utrjuje pomen okoljskega poročanja, 
• razume osnovne cilje sistemov ravnanja z okoljem.  

 
3. Poklicne kompetence:  

 
• upošteva predpise s področja okoljevarstva,  
• zagotavlja  standarde varstva okolja,  
• upošteva določbe predpisov varstva okolja pri delu.  

 
4. Operativni cilji:  

 
Informativni cilji Formativni cilji 
Dijak: 

• spozna zgodovino in okoliščine, ki vplivajo na 
vsebino ekološkega prava  

• pojasni pojme antropocentrizem, ekocentrizem 
in biocentrizem 

• spozna dogovor o trajnostnem razvoju 
• se seznani s temelji ekološkega prava 

 
• spozna obliki pravnih redov v EU in Sloveniji 
• našteje glavne vrste predpisov  
• spozna osnove Nacionalnega programa varstva 

okolja (NPVO) 
• razume pomen operativnih programov na 

področju varstva okolja 
• prepozna predpisana osnovna načela in 

mehanizme varovanja okolja 
• spozna krovni zakon o varstvu okolja 

Dijak: 
• pojasni enakovrednost živih bitij 
 
• v dnevnem časopisju poišče primere vpliva 

gospodarstva na naravo 
 
• poišče vsebinske sklope v Ustavi RS, ki 

kažejo na njeno ekološko usmeritev 
 
• prepozna hierarhijo pravnih dokumentov v 

EU in v Sloveniji na področju varovanja 
okolja,  

• opredeli področja uporabe posameznih 
predpisov 

• izdela shemo hirarhije predpisov, ki jih je 
spoznal 
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Informativni cilji Formativni cilji 
• opredeli predmet zakona o varstvu okolja 
• pojasni namen zakona o varstvu okolja 
• pojasni pojme okolje, narava naravni pojavi, 

naravna dobrina, naravno javno dobro, naravno 
vir, naravna vrednota, kulturna dediščina, poseg 
v okolje 

• razloži ekološko ali varstveno presojo posegov v 
okolje in našteje akte 

• spozna temeljne institute ekološkega prava 
• loči pojma emisija in imisija 
• opozori na institute intervencije in nadzora 
• pojasni institut odgovornosti  
• opozori na sodelovanje javnosti pri izdaji 

konkretnih aktov 
• razume pristojnosti in obveznosti različnih 

javnih služb 
• našteje tržne institute in razloži pojem emisijski 

kupon 
• spozna značilnosti Arhuške konvencije 
• razlikuje med zahtevami standarda ISO 14001 in 

EMAS 
• se seznani s posebnimi zakoni, ki urejajo 

posamezna področja (ohranjanje narave, 
rudarjenje, varstvo živali, gensko spremenjeni 
organizmi, vode, kemikalije, gozdovi, biocidi, 
sevanja, biotska raznovrstnost, prostor, graditve 
objektov) 

• razume osnovne cilje okoljskega standarda ISO 
14001 in sorodnih sistemov (EMAS, 
EKOPROFIT ipd.) 

• Spozna zakonsko ureditev na področju vodenja 
upravnih postopkov 

• Spozna zakonodajo s področja javnih naročil 
 

• pri izvajanju ukrepov upošteva določila 
zakonodaje, ki govorijo o pravici do 
zdravega življenja, ekološki funkciji lastnine 
ter o državi kot skrbnici zdravega 
življenjskega okolja  

• poišče temeljna načela varstva okolja: načelo 
trajnostnega razvoja, celovitosti, 
sodelovanja, preventive, previdnosti, 
odgovornosti povzročitelja, subjektivne 
uporabe in druga načela iz zakona o varstvu 
okolja 

• poišče institute ekološkega prava iz zakona 
• uporablja institut preventive 
• predstavi obvezna ravnanja oseb, ki 

obremenjujejo okolje 
• v regiji najde in predstavi delovanje javne 

službe varstva okolja 
• spremlja in pridobiva informacije poišče 

primere vključevanja javnosti in poudari 
pomen dostopa do okoljskih informacij  

• poišče vsebine varstva okolja v zakonodaji 
posameznih področij 

 
• upošteva zakonske določbe v zvezi z 

okoljevarstvenimi dovoljenji in soglasji 
 
• zbere podatke za vlogo za pridobitev 

okoljevarstvenega dovoljenja  
 
• uporablja načela okoljevarstvenega 

standarda 
 
• sodeluje pri pripravi strokovnih podlag pri 

javnem naročanju in oceni ponudb 
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