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1. NASLOV VSEBINE: Naravovarstvena zakonodaja 



BTŠ Maribor, NARAVOVARSTVENA ZAKONODAJA IN ETIKA                                             šol. leto 2013/14 

  

Helene Slivnjak Ramuta 

 

3 

 
OPERATIVNI CILJI 

VSEBINE UČNE 

STRATEGIJE 

MINIMALNI STANDARDI ČASOVNI OKVIR 

Dijak: 

- spozna zgodovino in okoliščine, ki vplivajo 

na vsebino ekološkega prava  

- se seznani s temelji ekološkega prava in 

prava 

- pojasni pojme antropocentrizem, 

ekocentrizem in biocentrizem 

- spozna obliki pravnih redov v EU in 

Sloveniji 

- našteje glavne vrste predpisov  

- opredeli področja uporabe posameznih 

predpisov  

- pozna hierarhijo pravnih dokumentov v EU 

in Sloveniji na področju varovanja narave, 

zavarovanih območij, prostoživečih 

živalskih vrst, bio diverzitete in urejanja 

krajine 

- spozna osnove Nacionalnega programa 

varstva okolja (NPVO) 

- razloži hierarhijo zavarovanih območij 

(nacionalni park, krajinski park, druga 

območja) in prepozna omejitve rabe prostora 

in dejavnosti v zavarovanih območjih 

- pojasni pojme okolje, narava, naravni pojavi, 

naravna dobrina, naravno javno dobro, 

Ekološko pravo 

Pojme: 

antropocentrizem, 

ekocentrizem in 

biocentrizem 

Pravni red v EU in 

Sloveniji. 

Nacionalni program 

varstva okolja. 

Hierarhija in 

omejitve rabe v 

zavarovanih 

območjih. 

Pozna pojme: 

okolje, narava … 

Pristojnosti in 

obveznosti različnih 

javnih zavodov in 

služb. 

Standardi ISO 

14001 in EMAS. 

Okoljski standardi 

in sorodni sistemi. 
 

frontalne 

individualne  

razlage 

razgovora 

demonstracije –

prikazovanje 

individualno 

delo 

delo v skupinah 

projektno delo 

seminarske 

naloge 

plakati 

vaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijak: 

Pozna pomen ekološkega 

prava. 

Pozna pojme 

antropocentrizem, 

ekocentrizem in 

biocentrizem. 

Pozna pravni red v EU in 

Sloveniji. 

Pozna nacionalni program 

varstva okolja. 

Pozna pomen varovanja 

narave in nacionalni  

program varstva okolja. 

Pozna zakonsko osnovo 

urejanja zavarovanih 

območij. 

Pozna obveznosti različnih 

javnih zavodov na področju 

varstva narave in urejanja 

krajine ter javnih služb. 

 

Pozna standarde  ISO 

14001 in EMAS ter 

Okoljske standarde in 

sorodne sisteme 

Zajema več faz: 

o Uvajanje 

o Učenje novega 

o Ponavljanje, urjenje 

o Preverjanje 

o Ocenjevanje 
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OPERATIVNI CILJI 

VSEBINE UČNE 

STRATEGIJE 

MINIMALNI STANDARDI ČASOVNI OKVIR 

naravni vir, naravna vrednota, kulturna 

dediščina, poseg v prostor 

- se seznani s pristojnosti in obveznosti 

različnih javnih zavodov na področju varstva 

narave in urejanja krajine ter javnih služb 

- se seznani s posebnimi zakoni, ki urejajo 

posamezna področja (varstvo okolja, 

rudarjenje, vode, odpadki, kemikalije, 

sevanja, prostor, graditev objektov) 

- razlikuje med zahtevami standarda ISO 

14001 in EMAS 

- razume osnovne cilje okoljskega standarda 

ISO 14001 in sorodnih sistemov (EMAS, 

EKOPROFIT ipd) 

- upošteva zakonodajo s področja varstva 

okolja 

- poišče ustrezen predpis iz registrov in zbirk 

predpisov 

 

frontalne 

individualne  

razlage 

razgovora 

demonstracije –

prikazovanje 

individualno 

delo 

delo v skupinah 

projektno delo 

seminarske 

naloge 

plakati 

vaje 

 
 

 
 

 

 

 

 
Zajema več faz: 

o Uvajanje 

o Učenje novega 

o Ponavljanje, urjenje 

o Preverjanje 

o Ocenjevanje 
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- navede  naravovarstveno zakonodajo 

(predpise  s področja varstva okolja in 

narave) in druge naravovarstvene smernice 

(npr. Ramsarska konvencija, Konvencija o 

biološki raznovrstnosti, Alpska konvencija, 

Kjotski protokol) ter njihov pomen  

- med seboj primerja celovit sistem pravnih 

norm, v katerega je umeščen sistem varstva 

narave, okolja in prostora v Sloveniji 

(določila ustave RS, pravo EU, upravno 

pravo – pravo varstva okolja in pravo varstva 

narave)  

- primerja med seboj celovito presojo vplivov 

na okolje  (CPVO) in presojo vplivov na 

okolje (PVO) 

- n urejanja prostora 

- navede in pojasni pravno ureditev voda, 

vode kot javno dobro in gospodarjenje z 

vodo 

- navede in pojasni pravno ureditev 

upravljanje z gozdovi  

- pojasni pomen presoje vplivov na okolja  

- pojasni temeljna načela varstva okolja ( 

načelo trajnostnega razvoja, načelo 

celovitosti, sodelovanja, preventive, 

dopustnosti posegov v prostor itd) 

- razume pojme kot so odločba, dovoljenje, 

soglasje 

- navede še druge pomembnejše uredbe in 

pravilnike na področju varstva okolja in 

narave 

razloži pomen sodelovanja javnosti 

Naravovarstvena 

zakonodaja  

Naravovarstvene 

smernice 

Sistem pravnih 

norm 

Zakon o varstvu 

okolja in  

Zakon o ohranjanju 

narave 

Pravna ureditev 

ravnanja z odpadki, 

nevarnimi snovmi, 

hrupom 

frontalne 

individualne  

razlage 

razgovora 

demonstracije –

prikazovanje 

individualno 

delo 

delo v skupinah 

projektno delo 

seminarske 

naloge 

plakati 

vaje 

Pozna naravovarstveno  

zakonodajo.  

Pozna naravovarstvene 

smernice. 

Pozna sistem pravnih norm, 

zakon o varstvu okolja in  

zakon o ohranjanju narave 

Pozna pravno ureditev 

ravnanja z odpadki, nevarnimi 

snovmi, hrupom. 

Zajema več faz: 

o Uvajanje 

o Učenje novega 

o Ponavljanje, urjenje 

o Preverjanje 

o Ocenjevanje 

24 
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- primerja med seboj Zakon o varstvu okolja 

in Zakon o ohranjanju narave 

- poišče dostopne informacije o varstvu okolja 

- upošteva uredbe in pravilnike pri presoji 

dovoljenj, odločb in soglasij s področja 

varovanja okolja 

- upošteva zakonodajo pri reševanju 

naravovarstvenih, okoljevarstvenih  in 

prostorskih problemov 

Primerjava zakona 

o varstvu narave in 

zakona o varstvu 

okolja 

frontalne 

individualne  

razlage 

razgovora 

demonstracije –

prikazovanje 

individualno 

delo 

delo v skupinah 

projektno delo 

seminarske 

naloge 

plakati 

vaje 

 Zajema več faz: 

o Uvajanje 

o Učenje novega 

o Ponavljanje, urjenje 

o Preverjanje 

o Ocenjevanje 

15 

 

NASLOV VSEBINE:  Etika v ekologiji 

 

OPERATIVNI CILJI VSEBINE UČNE 

STRATEGIJE 

MINIMALNI STANDARDI ČASOVNI OKVIR 

Dijak: 

- razlikuje med pojmom etika in pojmom 

morala; 

- razume pomen in razvoj etike kot filozofije 

morale; 

- zna pojasniti osnovna etična načela;  

- prepozna povečevanje pomena etike v družbi 

na različnih ravneh; 

- pojasni pomen etike za oblikovanje družbene 

Etika in morala 

Etična  načela 

Etika in družba 

Etična načela v 

odnosu do narave, 

okolja in prostora 

 

frontalne 

individualne  

razlage 

razgovora 

demonstracije –

prikazovanje 

individualno delo 

delo v skupinah 

projektno delo 

seminarske naloge 

plakati 

Pozna pojem etika in morala. 

Pozna etična  načela. 

Pozna etiko  v družbi. 

Pozna etična načela v odnosu do 

narave, okolja in prostora. 

 

Zajema več faz: 

o Uvajanje 

o Učenje novega 

o Ponavljanje, urjenje 

o Preverjanje 

o Ocenjevanje 

 

 

10 
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OPERATIVNI CILJI VSEBINE UČNE 

STRATEGIJE 

MINIMALNI STANDARDI ČASOVNI OKVIR 

odgovornosti;zna utemeljiti pomen uporabe 

etičnih načel v odnosu do narave, okolja in 

prostora;  

- primerja različne etične pristope  v odnosu 

do narave, okolja in prostora; 

- zna analizirati odnose med etiko in okoljem 

v različnih kulturah in religijah; 

- samostojno navaja primere moralnega 

pozitivizma v odnosu do okolja; 

vaje 

- razloži moralne, ekonomske in pravne 

razloge za človekovo dejavnost v naravi, 

okolju in prostoru; 

- utemelji dihotomijo med tehnologijo, 

tehniko, ekonomijo in etiko; 

- razloži tehnološke, biotehnološke in 

genetske dileme okoljskega razvoja; 

- razloži konflikte in nasprotje interesov; 

- zna analizirati probleme okoljskega razvoja 

in upošteva etične principe rabe okolja; 

Moralne, 

ekonomske in 

pravne razloge za 

človekovo 

dejavnost v 

naravi, okolju in 

prostoru 
 

frontalne 

individualne  

razlage 

razgovora 

demonstracije –

prikazovanje 

individualno delo 

delo v skupinah 

projektno delo 

seminarske naloge 

plakati 

vaje 

Pozna moralne, ekonomske 

in pravne razloge za 

človekovo dejavnost v 

naravi, okolju in prostoru 
 

Zajema več faz: 

o Uvajanje 

o Učenje novega 

o Ponavljanje, urjenje 

o Preverjanje 

o Ocenjevanje 

6 

- zna oblikovati etične principe trajnostnega 

razvoja; 

- prepozna  izbiro virov in rabe energije za 

človekovo preživetje; 

- prepozna ključne dejavnike trajnostnega 

razvoja Slovenije; 

- razume pomen trajnostnega razvoja 

Etični princip 

trajnostnega 

razvoja 

Strokovna in 

poklicna etika 

 

 

frontalne 

individualne  

razlage 

razgovora 

demonstracije –

prikazovanje 

individualno delo 

delo v skupinah 

Pozna etični princip 

trajnostnega razvoja 

Pozna pomen strokovne in 

poklicne etike 

 

 

 

Zajema več faz: 

o Uvajanje 

o Učenje novega 

o Ponavljanje, urjenje 

o Preverjanje 

o Ocenjevanje 

5 
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OPERATIVNI CILJI VSEBINE UČNE 

STRATEGIJE 

MINIMALNI STANDARDI ČASOVNI OKVIR 

podeželja za skladen regionalni razvoj;  

- utemelji uporabo načel trajnostnega razvoja 

na izbranem primeru v okolju; 

- pojasni načela etične odgovornosti v stroki 

in poklicu; 

- zaveda se pomena in pomembnosti poklicne 

etike; 

- pozna pomena etičnosti in učinkovitosti v 

poklicu; 

- analizira in pojasni poklicno etiko in svoja 

osebna stališča 

 

 

 

 

 

 
 

projektno delo 

seminarske naloge 

plakati 

vaje 

 

 

 

 

 
 

- ovrednoti družbene razmere in gospodarski 

napredek  Slovenije kot izhodišče za uravnotežen 

razvoj okolja; 

- na izbranih  primerih utemelji vlogo etike pri 

različnih načinih kmetovanja;  

- zna analizirati odnos med kmetijstvom in etiko; 

- pojasni odnos javnosti do kmetijstva in okolja in 

ga primerja z etičnimi in moralnimi načeli; 

- zna analizirati vlogo okoljevarstvenih 

dejavnikov; 

- prepozna etične instrumente varstva okolja; 

- zna utemeljiti pomen kmetijstva na področju 

varstva okolja; 

Uravnotežen razvoj 

okolja 

Kmetijstvo in etika 

Okoljevarstveni 

dejavniki 

frontalne 

individualne  

razlage 

razgovora 

demonstracije –

prikazovanje 

individualno delo 

delo v skupinah 

projektno delo 

seminarske naloge 

plakati 

vaje 

Pozna pomen uravnoteženega 

razvoj okolja 

Pozna pomen kmetijstva in etike 

Pozna pomen okoljevarstvenih 

dejavnikov 

Zajema več faz: 

o Uvajanje 

o Učenje novega 

o Ponavljanje, urjenje 

o Preverjanje 

o Ocenjevanje 

10 

Opomba: 

1* - Znotraj posamezne vsebine je učni proces zastavljen tako, da zajema več didaktičnih faz pouka in sicer uvajanje, učenje novega, ponavljanje, urjenje in preverjanje. Za 

ponavljanje, urjenje in preverjanje znanja je znotraj posameznega sklopa predvideno 30 do 40 % ur, po končani vsebini se znanje preverja v takšni obliki kot znanje 

ocenjujemo. 
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OCENJEVANJE 

Posamezni sklop se ocenjujejo ustno ali drugi načini. 

 

Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja: individualno, v dvojicah, skupinsko.  

Načini preverjanja in ocenjevanja znanja: ustno ali drugi načini. 

VSEBINE IME OCENJEVANJE 

1. VSEBINA Naravovarstvena zakonodaja Vsebina ocenjena z dvema ustnima ocenama. 

2. VSEBINA Etika v ekologiji 
 
 

Vsebina ocenjena z ustno oceno in s seminarsko 
nalogo. 

 

 

OPISNI KRITERIJI USTNEGA OCENJEVANJA 

 

Šolsko leto 2013/2014 

 

KRITERIJI /OCENA ODLIČNO 

odl (5) 

PRAV DOBRO 

pdb (4) 

DOBRO 

db (3) 

ZADOSTNO 

zd (2) 

POZNAVANJE IN 

RAZUMEVANJE 
 popolnoma 

samostojno odgovarja na 

zastavljena vprašanja; 

 pravilno definira 

pomembne oz. ključne 

pojme, termine, formule, 

procese; 

 pretežno 

samostojno odgovarja na 

zastavljeno vprašanje: 

 pravilno definira, 

zmoti se največ enkrat; 

 potrebno je 

učiteljevo usmerjevanje z 

 delno samostojno 

odgovori na zastavljeno 

vprašanje; 

 odgovor je 

pomanjkljiv; 

 spusti nekaj 

pomembnih pojmov ali 

 ni zmožen 

samostojno odgovoriti na 

zastavljeno vprašanje; na 

vprašanje odgovori le z 

stalnim učiteljevim 

usmerjanjem z dodatnimi 

vprašanji; 
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 jasno in razločno 

izraža ideje 

 navede pomembne 

podrobnosti. 

dodatnimi vprašanji, na 

katerega pa odgovori jasno 

in obsežno; 

 navede nekatere 

pomembne podrobnosti.  

ključnih podatkov kljub 

učiteljevemu usmerjanju z 

dodatnimi vprašanji, zmoti 

se največ dvakrat; 

 posredovanje 

znanja je manj jasno; 

 navede največ dve 

pomembni podrobnosti (če 

jih je več). 

 definira manj kot 

polovico ključnih pojmov, 

odgovori so v celoti 

pomanjkljivi, nejasni, 

napačni; 

 izražanje idej je 

nejasno, zmedeno in 

pomanjkljivo; 

 pomembnih 

podrobnosti ne navaja.  

UPORABA  poda lastne primere 

 na lastnih primerih 

podrobno opiše pojav, 

proces. 

 poda lastne primere 

in na njih zadovoljivo 

opiše pojav oz. proces. 

 navaja samo 

primere iz učbenika ali 

učiteljeve razlage in na 

njih zna opisati določen 

pojav ali proces. 

 navaja samo 

primere iz učbenika ali iz 

učiteljeve razlage, vendar 

jih pojasni le ob dodatni 

učiteljevi pomoči. 

ANALIZA IN SINTEZA  učinkovito in 

natančno razčleni elemente 

v grafu, tabeli, besedilu ali 

slikovnem gradivu in jih 

zna ustrezno pojasniti; 

 zna razložiti 

izračun in zna rezultat 

ustrezno pojasniti; 

 celovito povezuje 

snov tega predmeta ali 

modula z lastnim 

predznanjem in s snovjo 

 analizira elemente 

v grafu, besedilu ali 

slikovnem gradivu je 

ustrezen, vendar manjka 

posamezen element ali pa 

je pojasnjevanje manj 

pomanjkljivo; 

 povezuje snov tega 

predmeta z lastnim 

predznanjem.  

 analiza je še 

ustrezna, vendar ne 

razbere pomembnega dela 

informacij; pojasnjevanje 

je ustrezno; 

 delno ali ob 

podpori učitelja povezuje 

snov tega predmeta ali 

modula z lastnim 

predznanjem. 

 analiza je zelo 

pomanjkljiva, razbere 

manj kot polovico 

informacij, pojasnjevanje 

je skromno ali delno 

napačno; 

 kljub ob podpori 

učitelja pomanjkljivo 

povezuje snov s 

predznanjem. 
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pri drugih predmetih ali 

modulih. 

VREDNOTENJE  pravilno napove 

razvoj nekega  dogajanja, 

procesa; 

 zna presoditi 

različne vplive na določen 

pojav ali proces. 

 pravilno, vendar ob 

manjši podpori učitelja 

napove razvoj nekega 

dogodka, procesa; 

 zna presoditi nekaj 

vplivov na določen pojav 

ali proces. 

 s pomočjo učitelja 

le delno napove razvoj 

nekega dogajanja, procesa; 

 sam navaja 

nebistvene vplive na 

razvoj pojava ali procesa. 

 kljub učiteljevi 

pomoči z dodatnimi 

vprašanji ne zmore 

napovedati razvoja nekega 

dogajanja, procesa; 

 sam navaja 

nebistvene vplive na 

razvoj pojava ali procesa 

ali navaja povsem napačne 

ideje. 

 

Nezadostno oceno- nez (1) dobi dijak, ki ni dosegel minimalnega standarda znanja, katerega znanje ne zadostuje niti grobemu pregledu, niti v 

pomembnih podrobnostih, če se ne znajde niti ob učiteljevi pomoči in če njegovo znanje ne zadostuje, da bi v razredu uspešno napredoval v učni 

snovi. Dijak, ki ne kaže interesa za predmet in kljub dodatni pomoči ni napredoval. 

 

Seminarska naloga - kriteriji 

 

Ocenjuje se: 

 izbira teme in opredelitev problema, 

 zbiranje podatkov in njihova interpretacija, 

 vsebina, zgradba in oblika naloge, 

 jezik (uporabi ustrezne jezikovne prvine in primerno besedišče), 

 viri, literatura in dokumentacija, 

 urejenost naloge in količina vloženega dela 

 predstavitev naloge (govorni nastop). 
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Nezadostno oceno- nzd (1) dobi dijak, ki ni dosegel minimalnega standarda znanja za seminarsko nalogo, katerega seminarska naloga ne dosega 

zahtevanega kriterija ali izdelka (seminarske naloge) ni oddal. 

 

MERILA IN KRITERIJI OCENJEVANJA ZNANJA 

 

Ustno ocenjevanje znanja 

 pri ustnem ocenjevanju znanja postavimo vsaj tri vprašanja iz različnih tematskih vsebin, vprašanja postavimo iz časa po zadnjem ustnem 

ocenjevanju dijaka 

 vsako vprašanje ocenimo, končna ocena je povprečna ocena zaokrožena navzgor 

 učitelj pri ustnem ocenjevanju dijakovo zanje oceni takoj po seznanitvi dijaka z njo jo vpiše v redovalnico 

 dijak lahko pridobi pozitivno ustno oceno tudi od dobro pripravljenega referati, seminarsko nalogo iz tekoče učne snovi z zagovorom. za 

dobro uvrstitev na tekmovanju, za izvirno izdelan in predstavljen plakat, 

 minimalni kriterij za zadostno oceno je 50 %, Ostale pozitivne ocene se opredelijo v 4 enakovredne razrede (po Gausovi krivulji - velikost 

razreda določi učitelj). 

 

Kriteriji za pridobitev pozitivne ustne ocene 

 vsako vprašanje ocenimo od 1 do 5; končna ocena je povprečna ocena zaokrožena navzgor. 

Seminarsko nalogo se ocene ko kriterijih: zgradba in oblika naloge, vsebina naloge in predstavitev naloge (govorni nastop). 

 

Pozitivne ustne ocene so: odlično (5), prav dobro (4), dobro (3), zadostno (2). 

Dijak je pozitivno ocenjen, ko dokaže in doseže minimalni standard. 

Če se ugotovi, da dijak ni dosegel minimalnega standarda znanj, se zabeleži in evidentira v šolski dokumentaciji ugotovitev, da ni dosegel 

minimalnega standarda znanj z oceno – nezadostno (1). 

 

Seštevek točk lahko pretvorimo v oceno po naslednjem kriteriju: 
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Številčna ocena Skupno število točk (deleţ v %) 

Odlično (5) 89-100 % 

Prav dobro (4) 76-88 % 

Dobro (3) 62-75 % 

Zadostno (2) 50-61 % 

Nezadostno (1)  0-49 % 

 

Literatura:  

Berginc M.: Sistem varstva narave v Sloveniji, 1996 

Adrijana Viler – Kovačič: Okoljevarstvena zakonodaja, učbenik, 2009 
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http://www.arso.gov.si/ 
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http://www.uradni-list.si/ 

http://www.maribor.si/ 

http://www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/mednarodno_sodelovanje/alpska_konvencija/alpska_konvencija_v_sloveniji/ 

http://www.zastita-prirode.hr/Aktivnosti-projekti-i-medunarodna-suradnja/Medunarodni-sporazumi/Konvencija-o-vlaznim-podrucjima-

Ramsarska-konvencija 
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… 
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