
 
 
 
 

Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa Osnove prava v energetiki 

Področje Tehnika 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 

programa) 

 Šolski center Celje 

mag. Darko Krašovec 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Udeleženci programa bodo pridobili in/ali izboljšali 

kompetence na področju poznavanja prava povezanega z 

izvajanjem nalog v energetiki. Seznanjeni bodo z 

osnovami delovnega prava v zvezi z omejitvami 

delovnega časa, zagotavljanja odmorov in počitkov ter 

varstva in zdravja pri delu, ureditvijo varovanja osebnih 

podatkov, osnovami upravnega prava v povezavi z ukrepi 

in pooblastili inšpekcije ter osnovami stvarnega in 

okoljskega prava 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
 Hitrost spreminjanja predpisov in število predpisov, ki jih 
sprejmejo zakonodajalci v Republiki Sloveniji se iz leta v leto 
povečuje, prav tako pa so predpisi pripravljeni parcialno in 
praviloma urejajo ozko področje, ki je v domeni posameznega 
zakonodajalca. Zaradi tega se pogosto dogaja, da niti ne vemo, 
kateri predpisi vplivajo na naše delo. Iz navedenih razlogov 
razvoj ter izvajanje krajših programov usposabljanja za to 
področje bi bistveno pripomogla k izboljšanju učinkovitosti in 
kakovosti dela na tem področju. 

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Ciljna skupina tega področja so izobraženi odrasli, ki vodijo in 
organizirajo delo sodelavcev na področju energetike. Pri 
svojem delu se srečujejo z različnimi pravnimi področji, ki pa 
jih v formalnem izobraževanju praviloma niso spoznali.  

Pogoji za vključitev v 

program  
(v skladu z razpisom) 

Zaposleni ali samozaposleni 

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Cilj programa je izboljšanje kompetenc vodij. 

Obseg programa (skupno št. ur)  50 ur 

Oblika dela Kontaktne 

ure 

On line delo 
(max 50 % 

celotnega 

programa) 

Izdelek ali 

storitev 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 42    

Praktični del (št. ur) 8    

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 

izdelek, storitev …) 

Lista 

prisotnosti 

   



 
 
 
 

Pogoji za končanje 

programa 

80% prisotnost v programu. 

Priprava primera Pogodbe o služnosti v javno korist.  

POSEBNI DEL 

Vsebine programa  Uvod v pravo. 

 Osnove delovnih razmerij – omejitve delovnega časa, 

zagotavljanje odmorov in počitkov, ukrepanje ob kršitvah 

delovnih obveznosti. 

 Pravni vidik zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. 

 Osnove varovanja osebnih podatkov. 

 Osnove stvarnega prava – posest, motenje posesti, stvarne 

pravice na tuji stvari, služnost v javno korist, dopustnost 

posega v tujo stvar. 

 Osnove okoljskega prava – gozdna zemljišča, varovanje 

naravne in kulturne dediščine, vodna zemljišča, kmetijska 

zemljišča. 

 Osnove upravnega postopka – stranke postopka, roki, 

dokazovanje, inšpekcijski postopek, prekrškovni postopek, 

upravna izvržba. 

Kompetence, pridobljene s 

programom 

Udeleženec: 

 Pozna pomembnost različnih vrst rokov. 

 Pozna pravice in obveznosti delavcev iz delovnega razmerja 

v zvezi delovnim časom. 

 Seznanjen je s pomembnostjo varovanja osebnih podatkov. 

 Pozna pogoje pod katerimi lahko poseže v posest in lastnino 

tretjega. 

 Pozna katera upravna dovoljenja mora pridobiti za izvajanje 

del na elektroenergerskih objektih v naravi. 

 

Spretnosti, pridobljene s 

programom 

Udeleženec: 

 Zna poiskati pravne vire. 

 Ve kako ukrepati v primeru kršitev iz delovnega razmerja. 

 Ve kako ukrepati v primerih ko ni zagotovljena varnost in 

zdravje pri delu. 

 Ve kako potekajo postopki pri upravnih in inšpekcijskih 

organih.  

Splošne kompetence, 

dopolnjene s programom 

Udeleženec: 

 Pravočasno ukrepa ob prejemu upravnega akta. 

 Pozna pravne vire in njihovo hierarhijo. 

 Pozna bistvene sestavine pogodbe o ustanovitvi služnosti v 

javno korist. 

Organizacija izobraževanja 
(navedba vsebinskih sklopov –

modulov, časovni obseg) 

 Uvod v pravo                                                                             2 h 

 Osnove delovnih razmerij                                                       8 h 

 Pravni vidik zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu       2 h 

 Osnove varovanja osebnih podatkov                                    4 h 

 Osnove stvarnega                                                                   10 h   



 
 
 
 

 Osnove okoljskega prava                                                         8 h 

 Osnove upravnega postopka                                                  8 h 

 Priprava pogodbe                                                                     8 h 

Izobrazba in kompetence 

izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Kadrovski pogoji: 

 visokošolska znanja s področja prava 

 

 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  24. 9. 2019 da  

Svet zavoda potrdil 17. 2. 2020 da  

 


