Višješolski študijski program NARAVOVARSTVO (2009)

KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA
NADZOR V ZAVAROVANEM OKOLJU (NZO)
2. SPLOŠNI CILJI
Splošni cilji predmeta so:
• razvijanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti in pozitivnega odnosa do
varstva narave;
• pridobivanje spretnosti uporabe znanj o varovanju narave v kmetijstvu, gozdarstvu,
lovstvu ribištvu in zavarovanih območjih;
• razvijanje moralnega in etičnega čuta za poštenost, natančnost in vestnost pri delu;
• sposobnost spremljanja in analiziranja stanje in podajanja stanja;
• sposobnost povezovanja znanja z različnih področij pri uporabi in razvoju novih znanj
in ukrepov varovanja in nadzora;
• vodenje in reševanje konkretnih delovnih problemov na področju nadzora in
upravljanja v zavarovanih območjih;
• sposobnost stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na področju
nadzora.
3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE
V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične
kompetence:
• nadzira izvajanje ukrepov varstva naravnih vrednot in ohranjanja biotske
raznovrstnosti
• razumevanje soodvisnosti naravnih, ekoloških, tehnoloških, ekonomskih in socialnih
ter kulturnih dejavnikov na zavarovanem območju ter njihov pomen za trajnostni
razvoj
• vodenje in reševanje konkretnih delovnih problemov na področju nadzora in
upravljanja v zavarovanih območjih;
• organiziranje, usklajevanje in izvajanje programov vodenja po zavarovanem
območju;
• zagotavlja vzdrževanje parkovne infrastrukture na zavarovanem območju;
• prepoznavanje in preprečevanje aktivnosti, ki bi lahko kvarno vplivale na naravo in
prostor;
• izvajanje ustreznih ukrepov ob ogroženosti narave na zavarovanem območju;
• sodelovanje z lokalnim prebivalstvom pri vključevanju zavarovanega območja v
razvoj kraja.
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4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI

Študent:
Nadzor izvajanja ukrepov
- Pozna strukturo in načine izvajanja
načrtov upravljanja zavarovanega
območja;
- pozna cilje upravljanja in varstvene
režime v različnih kategorijah
zavarovanih območij;
- pozna ogrožene rastlinske in živalske
vrste v zavarovanem območju ter
njihove značilnosti;
- pozna različne vrste nevarnih in
nezaželenih tujih organizmov in jih
prepozna;
- pozna predpise in pristojnosti pri
izrekanju kazni na zavarovanem
območju;
- pozna načine in pristojnosti za izvajanje
nadzora v zavarovanih območjih;
- pozna načine prijav in poročanja o
kršitvah območju;

FORMATIVNI CILJI
-

-

Vodenje v zavarovanem območju
- pozna osnove okoljske interpretacije in
komunikacije;
- pozna osnove nudenja prve pomoči;
- pozna infrastrukturo v zavarovanem
področju in načine njenega
vzdrževanja;
Sodelovanje z inšpekcijskimi službami

-

nadzoruje, usmerja in spremlja
izvajanje načrta upravljanja
zavarovanega območja;
izvaja varstvo in nadzor v skladu s
predpisano zakonodajo, javnimi
pooblastili in upoštevanjem etičnih
načel;
sodeluje pri vzgoji avtohtonih
rastlinskih in živalskih vrst;
nadzira in preprečuje vnos tujih vrst v
zavarovana območja;
zbira podatke o vrstah in habitatih in
izvaja monitoring (spremljanje stanja);
ugotavlja kršitve in izreka kazni/globe
v skladu s predpisi zavarovanega
območja;
sodeluje z inšpekcijskimi službami
glede ukrepov na zavarovanih
območjih;
poroča o kršitvah v zavarovanem
območju;
sodeluje pri pripravi prijav
nedovoljenih posegov na zavarovanem
območju;
vodi skupine obiskovalcev in nudi
logistično pomoč pri izvedbi dogodkov;
koordinira in izvaja vzdrževalna dela na
infrastrukturi v parku;
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-

pozna splošna načela inšpekcijskega
nadzora;
pozna splošna načela gradenj in
izvajanja posegov v prostor na
zavarovanem območju;
pozna postopek poročanja pristojnemu
inšpekcijskemu organu;
pozna ukrepe in pristojnosti
inšpektorja;
pozna osnove komunikologije v
konfliktnih situacijah;
pozna podzakonske akte za označitev
zavarovanega območja;
pozna osnove lokalne samouprave,
planskih in sektorskih politik.

-

-

sodeluje pri nadzoru izvajanja gradenj
in posegov v prostor in pomaga pri
posredovanju informacij o splošnih
načelih gradenj in posegov v prostor na
zavarovanem območju ter posledicah
neupoštevanja teh načel;
izvaja postopek obvestila pristojnemu
inšpekcijskemu organu;
je usposobljen za izvedbo postopka
obveščanja inšpekcij;
sodeluje v postopku razumnega
reševanja sporov;
sodeluje v postopkih postavitve,
vzdrževanja, obnove in urejanja
parkovne infrastrukture;
sodeluje z lokalnim prebivalstvom in
deležniki pri vključevanju
zavarovanega območja v razvoj kraja.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 96 ur (64 ur predavanj, 32 ur laboratorijskih vaj);
Število ur samostojnega dela: 114 ur (62 ur študij literature in virov ter priprava na izpit, 52
ur izdelava projektne naloge).
Skupaj 210 ur dela študenta (7 KT).
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