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KATALOG ZNANJA 
 
1. IME PREDMETA 
 
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE:  ZAVAROVANA OBMOČJA 
 
2. SPLOŠNI CILJI 
 
Splošni cilji predmeta so: 

• pridobljeno znanje preizkusiti v praksi, 
• pridobivanje sposobnosti varčevanja z delom, energijo in materialom, 
• razvijanje odgovornega odnosa do narave, naravnih vrednot in kulturne dediščine, 
• razvijanje načela uspešnega dela po sistemu: planiraj, stori, preveri, ukrepaj, 
• razvijati sposobnost komunicirati in delati med sodelavci v skupini in z zunanjimi 

sodelavci ali strankami. 
 
3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 
 
V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične 
kompetence: 

• ugotavljanje in spremljanje stanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti na 
zavarovanem območju, 

• izbrati in izvajati ustrezne ukrepe za  ohranjanje , vzdrževanje in trajnostni razvoj 
zavarovanega območja,  

• izvajati promocijske aktivnosti o pomenu zavarovanega območja, 
• komuniciranje z okoljem:  s strokovnimi ustanovami, z lokalnim gospodarstvom in 

prebivalstvom, z društvi na zavarovanem območju, 
• organizirati delo v skladu s pravili varnega dela. 
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4. OPERATIVNI CILJI 
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
 Študent: 
Dejavnosti in nadzor v zavarovanem območju 
- Pozna strukturo in načine priprave in 

izvajanja ukrepov varstva naravnih 
vrednot in ohranjanja biotske 
raznovrstnosti; 

- pozna predpise in pristojnosti v zvezi z 
zavarovanim območjem; 

- pozna ogrožene rastlinske in živalske 
vrste  ter druge elemente naravne 
dediščine na zavarovanem območju; 

- pozna načine in postopke 
komuniciranja; 

- pozna informacijsko infrastrukturo 
zavarovanega območja; 

- pozna tehnologije ohranjanja okolja in 
vodenja zavarovanih območij; 

- pozna osnove oblikovanja strokovnih 
mnenj o varstvu narave in urejanju 
prostora na zavarovanem območju; 

- pozna metode evidentiranja podatkov o 
zavarovanem območju. 

- Nadzira izvajanje ukrepov in pripravi 
predloge ukrepov varstva naravnih 
vrednot in ohranjanja biotske 
raznovrstnosti; 

- usmerja in vodi obiskovalce 
zavarovanega območja; 

- sodeluje pri poteku gradenj objektov 
v zavarovanem območju; 

- skrbi za parkovno infrastrukturo na 
zavarovanem območju; 

- sodeluje z lokalnim prebivalstvom in  
gospodarstvom v okviru dejavnosti 
zavarovanega območja; 

- vodi, usklajuje in usmerja dejavnosti 
v okviru zavarovanega območja; 

- izdela ponudbo pri trženju produktov; 
- pripravlja izvedbene programe varstva 

zavarovanih območij; 
- sodeluje pri uvajanju ustreznih 

tehnoloških postopkov za varovanje 
habitatov in vrst; 

- sodeluje pri pripravi naravovarstvenih 
soglasij in smernic; 

- zbira, arhivira in vrednoti 
dokumentacijo o zavarovanem 
območju; 

- informira javnost o pomenu 
zavarovanega območja; 

- sodeluje pri pripravi in izvedbi 
projektov na zavarovanem območju; 

- sodeluje pri predstavitvi informacij 
javnosti; 

- načrtuje, usmerja in vodi uporabo 
ekoremediacij za varstvo narave in 
urejanje prostora. 

 
5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI  
 
Skupaj 310 ur dela študenta v podjetju (10 KT). 
Obvezen je zagovor poročila o opravljenem praktičnem izobraževanju pri mentorju v podjetju 
in mentorju v šoli. 
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