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Študijski program in stopnja
Study programme and level
Prvostopenjski UN študij program
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Študijska smer
Study field

Vrsta predmeta / Course type

Letnik
Academic year

Semester
Semester

četrti

sedmi

Obvezni strokovni predmet

Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures
30

Seminar
Seminar
30

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Klinične vaje
work

Druge oblike
študija

Samost. delo
Individ. work
60

izr. prof. dr. Senko Pličanič

Predavanja / Lectures: Slovenski
Vaje / Tutorial:

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:
Za vključitev v predmet mora biti študent vpisan v
4. letnik.

Prerequisits:

Vsebina:
1. Etična izhodišča sodobnega prava okolja –
ekološkega prava
1.1. Uničenje Narave – človek kot gospodar Narave
1.2. Obuditev uničene Narave – človek kot del
Narave

Content (Syllabus outline):

2. Temelji sodobnega prava okolja – ekološkega
prava
2.1. Splošno o ekološkem pravu
2.1.1. Splošna izhodišča in cilji ekološkega prava
2.1.2. Nastajanje ekološkega prava (primerjalno)
3. Temeljno o slovenskem ekološkem pravu

ECTS
4

3.1. Ustavna izhodišča
3.1.1. Ekološka funkcija lastnine
3.1.2. Pravica do zdravega življenskega okolja
3.1.3. Vloga države pri varstvu okolja (omejevanje
svobodne gospodarske pobude)
3.2. Instrumenti oblikovanja politike varstva okolja
3.2.1. Programiranje varstva okolja
3.2.2. Načrtovanje varstva okolja
3.2.3. Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO)
3.3. Instrumenti prevencije
3.3.1. Emisijske in imisijske mejne vrednosti
3.3.2. Dovoljenja za obremenjevanje
3.3.3. Presoja vplivov na okolje (PVO)
3.3.4. Ekonomski instrumenti
3.4. Instrumenti odgovornosti za pretirane
obremenitve
3.4.1. Okoljska odškodninska odgovornost
3.4.2. Kazenska odgovornost
3.5. Javnost in varstvo okolja
3.5.1. Dostop javnosti do okoljskih informacij
3.5.2. Sodelovanje javnosti pri sprejemanju
odločitev, ki zadevajo okolje
3.5.3. Varstvo pravic v okoljskih zadevah
4. Ekološko pravo po področjih
4.1. Pravo naravnih vrednot in biotske
raznovrstnosti
4.2. Pravo voda
4.3. Pravo mineralnih snovi (in drugih neobnovljivih
naravnih virov)
4.4. Pravo prostoživečih živali
4.5. Pravo varstva živali pred mučenjem
4.6. Pravo gozdov
5. Ekološko pravo glede na vire onesnaževanja
5.1. Pravo nevarnih snovi
5.2. Pravo odpadkov
5.3. Pravo varstva pred hrupom
5.4. Pravo varstva pred svetlobnim
onesnaževanjem
6. Prostorsko pravo
6.1. Prostorsko pravo kot del ekološkega prava
6.2. Prostorsko načrtovanje
6.3. Gradnja objektov in drugi posegi v prostor

Temeljni literatura in viri / Readings:

-Pličanič Senko (ur.), Dušan Pichler et all., Komentar Zakona o varstvu okolja, Inštitut za javno upravo,
Ljubljana, 2010
-Pličanič Senko, Temelji ekološkega prava, Cankarjeva založba, Ljubljana, 2003
-Percival V. Robert in Alevizatos C. Dorothy (ur.), Law and the Environment,
Temple University Press, Philadelphia, 1997
-Veljavna zakonodaja s področja (dostopna na spletu: www.dz-rs.si)

Cilji in kompetence:
Cilj predmeta je, da slušatelj pridobi temeljna
teoretična in praktična znanja o pravu, ki ureja
človekove posege v okolje. Na podlagi teoretičnih
znanj študent pridobiva veščine prepoznavanja in
reševanja praktičnih problemov, do katerih prihaja
v pravnih razmerjih, ki se nanašajo na človekove
posege v okolje.

Objectives and competences:

Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Po opravljenih obveznostih bo študent sposoben
izkazati razumevanje temeljnih pravnih
instrumentov s področja, jih razvrščati v konkretnih
situacijah. Študent bo sposoben argumentirano
razlagati zakonske določbe s področja in spremljati
ter analizirati sodno prakso.
Pridobljeno znanje je mogoče neposredno
uporabiti pri delovanju podjetij, ki s svojo
dejavnostjo posegajo v okolje; pri ustvarjanju in
uporabljanju prava v upravnih organih ter v
različnih oblikah sodnih in upravnih postopkov.
Študent pridobi veščine kritičnega vrednotenja
skladnosti praktičnega ravnanja s temeljnimi
teoretičnimi znanji in s postavljenimi pravnimi
pravili.
Študenti povezuje pridobljeno znanje predvsem z
drugimi predmeti s področja upravnega prava.
Pridobi veščine razpoznavanja pravnih vprašanj in
načine njihovega reševanja v praksi.

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Metode poučevanja in učenja:

Learning and teaching methods:

Predavanja (posredovanje temeljnih teoretičnih
znanj)
Seminar (predstavitev in obravnavanje primerov iz
prakse)

Načini ocenjevanja:
Končni pisni izpit.
Izpit se oceni z ocenjevalno lestvico od 1 10: od 6-10 (pozitivno) oziroma 1-5
(negativno); ob upoštevanju Statuta UL in
pravil Pravne fakultete.
Reference nosilca / Lecturer's references:

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

