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Study programme and level 

Študijska smer 
Study field 

Letnik 
Academic 
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Semester 
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Vrsta predmeta / Course type Obvezen 

  

Univerzitetna koda predmeta / University course code:  

 

Predavanja 
Lectures 

Seminar 
Seminar 

Vaje 
Tutorial 

Klinične vaje 
work 

Druge oblike 
študija 

Samost. delo 
Individ. 

work 
 ECTS 

15 5   20 60  4 

 

Nosilec predmeta / Lecturer: prof. dr. Senko Pličanič 

 

Jeziki /  
Languages: 

Predavanja / 
Lectures: 

Slovenski 

Vaje / Tutorial:  

 
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje 
študijskih obveznosti: 

 
 

 
Prerequisits: 

Ni posebnih pogojev.   

 
Vsebina:  

  
Content (Syllabus outline): 

1. Temelji prava varstva okolja 
2. Trajnostni razvoj kot razvojni in družbeni 
model 
3. Razlogi za neuspešno uresničevanje 
trajnostnega razvoja 
4. Novi pristopi k trajnostnemu razvoju 
5. Vloga zelenega gospodarstva (Green 
Economy) 
6. Vloga prava in države pri uresničevanju 
trajnostnega razvoja 

  

 
Temeljni literatura in viri / Readings:  

1. PLIČANIČ, Senko, 2016, Sreča, trajnostni razvoj in pravo, Pravnik 2016, let. 71 (133) št. 1-2. 



2. PLIČANIČ, Senko, 2014, Trajnostno prostorsko načrtovanje in trajnostni gospodarski razvoj 
Slovenije – vloga prava in države, Javna Uprava, št. 3-4/ 2014. 

3. J. SACH, The Age of Sustainable Development, Columbia University Press, 2015, poglavja 12-14. 
Str. 393-505. 

 
Cilji in kompetence: 

  
Objectives and competences: 

Cilj predmeta je, da kandidat pridobi novejša in 
bolj poglobljena, izpopolnjena in utrjena 
teoretična in praktična znanja s področja prava 
varstva okolja in trajnostnega razvoja. 
Predvidena je poglobitev znanja o novejših 
pogledih na trajnostni socialni model, s čimer 
se kandidata usposobi za aplikativno, 
samostojno, strokovno kritično in odgovorno 
delo v pravniškem poklicu. 

  

 
Predvideni študijski rezultati: 

 
 

 
Intended learning outcomes: 

Po opravljenih obveznostih bo kandidat 
sposoben izkazati razumevanje procesnih 
institutov in pravil s področja, jih razvrščati v 
konkretnih situacijah. Sposoben bo 
argumentirano interpretirati zakonske določbe 
s področja in spremljati ter analizirati sodno 
prakso.  
Pridobljeno znanje bo kandidat lahko 
neposredno uporabil pri spremljanju 
nastajanja sodobnega prava varstva okolja in 
trajnostnega razvoja. 
Kandidat se bo sposoben pisno in ustno izražati 
o vprašanjih, ki vplivajo na normativno 
ureditev varstva okolja in trajnostnega razvoja. 
Utrdil in nadgradil bo občutek za pravilno 
dojemanje in interpretiranje pravnih norm. 
Utrdil bo kritično razmišljanje in poglobil 
občutek za etično opravljanje poklica. 
Kandidat bo sposoben povezovati pridobljeno 
znanje predvsem s področjem javne uprave, 
upravnega prava in primerjalnega prava. 

 
 
 

 
 

   

 
Metode poučevanja in učenja: 

 
 

 
Learning and teaching methods: 



Predavanja (posredovanje teoretičnih znanj in 
praktičnih primerov). 
Seminar (analiza sodne prakse, reševanje 
hipotetičnih problemov, obravnava izdelkov 
samostojnega dela).  
Drugo delo (konzultacije v zvezi s pripravo 
izdelkov za obravnavo na vajah, samostojno 
delo in študij).    

  

 
Načini ocenjevanja: 

Delež (v %) / 
Weight (in %) 

 
Assessment: 

Končni pisni izpit. 100%  

 
Reference nosilca / Lecturer's references:  

1. PLIČANIČ, Senko, 2004, Temelji ekološkega prava: (kako uzakoniti zmernost pri človekovih 
odnosih z živalmi, rastlinami in neživim svetom), (Zbirka Scientia iustitia, 04). V Ljubljani: 
Cankarjeva založba, 2004. ISBN 961-231-390-3. [COBISS.SI-ID 213213696]. 

2. PLIČANIČ, Senko, 2007, Ustavnopravni temelji ekološkega prava. Javna uprava, 2007, letn. 43, 
št. 1, str. 83-98. [COBISS.SI-ID 8900177]. 

3. PLIČANIČ, Senko, 2014, Trajnostno prostorsko načrtovanje in trajnostni gospodarski razvoj 
Slovenije – vloga prava in države, Javna Uprava, št. 3-4/ 2014. [COBISS.SI-ID 14420561]. 

4. PLIČANIČ, Senko, 2016, Sreča, trajnostni razvoj in pravo, Pravnik 2016, let. 71 (133) št. 1-2. 

 


