
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
NARAVOVARSTVENI TEHNIK 

    KATALOG ZNANJA 
 
1. Ime modula:VODENJE V NARAVI 
 
2. Usmerjevalni cilji 
 
Dijak bo zmožen: 
- načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih 
- komunicira s sodelavci strokovnjaki, strankimi, naročniki  
- uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo 
- razvija čut odgovornosti do okolja, narave 
- razvija vrednote sobivanja človeka z naravo in okoljem 
- pozna povezavo med načeli in cilji trajnostnega razvoja ter vzpostavljanjem zavarovanih 

območi 
- razvija inovativno in ustvarjalno mišljenje 
- spremlja novosti na strokovnem področju 
- razvija čut za pedagoški, andragoški pristop 
- razvija sposobnost opazovanja, opisovanja in raziskovanja 
- razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje 
- zagotavlja kvaliteto za opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo 
- skrbi za lastno varnost, varnost drugih ter varuje zdravje in okolje 
 
3. Poklicne kompetence:  
 
- izvaja redni nadzor po zavarovanem območju in zagotavlja vzdrževanje parkovne 

infrastrukture  
- organizira, usklajuje in izvaja programe vodenja po zavarovanem območju 
- informira obiskovalce o pomenu ohranjanja naravnih vrednot v zavarovanem območju 
 
4. Operativni cilji:  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: Dijak: 
• opredeli naravovarstveno in 

okoljevarstveno zakonodajo in 
druge predpise, ki urejajo področje 
njegovega dela 

• opredeli zakonodajo in druge akte, 
ki urejajo ukrepe nadzora 
prostoživečih organizmov 

• opredeli predpise in smernice 
razvoja podeželja, kmetijskih in 
gozdarskih dejavnosti 

• pozna načine nadzora izrabe 
naravnih virov na zavarovanem 
območju  

• pozna infrastrukturo in njeno stanje 
v zavarovanem območju 

- izvaja predpise naravovarstvene nadzorne 
službe  

- usmerja, opozarja in informira ter svetuje 
obiskovalcem  

- zbira pisne in ustne pobude za izboljšanje 
varstva naravnih vrednot na zavarovanem 
območju  

- javlja kršitve strokovnim službam 
- sodeluje z lastniki in prebivalci zemljišč 

zavarovanega območja  
- svetuje lastnikom in prebivalcem zemljišč 

pri posegih v zavarovanem območju   
- skrbi za čisto okolico in skrbi za pravilno 

sortiranje in odvoz odpadkov  
- opremlja in vzdržuje parkovno infrastrukturo 
- zbira in ureja podatke o pomembnih 

rastlinskih in živalskih vrstah 



SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
NARAVOVARSTVENI TEHNIK 

- spremlja in pozna novejše trende in 
nove tehnologije ohranjanja okolja 
in vodenja zavarovanih območij 

- zbira podatke o kulturni dediščini v 
zavarovanem območju 

- zbira in vrednoti podatke o človekovi 
prisotnosti in dejavnosti v zavarovanem 
območju  

- sodeluje z nadzornimi službami varstva 
okolja in prostora 

- opredeli strukturo in načine 
izvajanja načrtov upravljanja 
zavarovanega območja 

- našteje osnovne pristope 
načrtovanja zaščitnih ukrepov 
ohranjanja in varstva ogroženih vrst 

- pozna ogrožene rastlinske in 
živalske vrste v zavarovanem 
območju ter njihove značilnosti 

- pozna metode evidentiranja, 
zapisovanja in zbiranja podatkov 

- pozna osnove  postopkov vzgoje 
avtohtonih organizmov 

- prepozna tujerodne organizme in 
ustrezno ukrepa 

- pozna predpise in pristojnosti pri 
izrekanju kazni na zavarovanem 
območju 

- pozna načine organizacije in 
priprave programov za različne 
ciljne skupine 

- naredi pripravo za vodenje v naravi in pri 
tem uporabi: 

- prave didaktične materiale in pripomočke  
- izbere ustrezne metode za strokovno vodenje 

različnih starostnih skupin obiskovalcev 
- svetuje in nudi strokovno pomoč 

obiskovalcem zavarovanega območja 
- sodeluje v različnih skupnih akcijah 

organiziranih z vidika naravovarstvenih in 
okoljevarstvenih vsebin   

• opredeli načine in postopke 
komuniciranja z različnimi 
skupinami zainteresiranih javnosti 

• pozna informacijsko infrastrukturo 
zavarovanega območja in njeno 
stanje 

• posreduje informacij o zavarovanem 
območju 

• informira in ozavešča obiskovalce o pomenu 
ohranjanja naravnih vrednot 

• usklajuje,  usmerja in načrtuje informacijske 
postaje, razstave,  označbe, učne poti in 
drugo informacijsko infrastrukturo  

• sodeluje pri pripravi, organiziranju in 
izvajanju razstave o zavarovanem območju 

• sodeluje pri neposrednem usmerjanju, 
opozarjanju in informiranju ter svetovanju 
obiskovalcem zavarovanega območja 

• pripravlja strokovna gradiva in ureja 
publikacije o zavarovanem območju 

• uporablja strokovno terminologijo  
 


	- načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih

