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Šifra predmeta: NRZO 
Letnik študija: 2.  
Modul 1: Ohranjanje narave 
Predavanja: 20 
Seminarske vaje: 20 
ECTS: 4 
 
Namen predmeta  
Študentje bodo spoznali in razumeli kaj so zavarovana območja narave. Uvodoma se 
seznanijo s ključnimi opredelitvami in zgodovinskimi izhodišči (ameriško, evropsko 
izhodišče) ter različnimi kategorizacijami zavarovanih območij. Podrobneje spoznamo 
mednarodne kategorije IUCN, nato pa preidemo k spoznavanju sistema zavarovanih območij 
v Sloveniji. Sledi spoznavanje postopka za zavarovanje: od zamisli, do oblikovanja ciljev, 
priprave strokovnega predloga in postopka razglasitve (zakonske podlage, pristojnosti, 
postopki). Po zavarovanju sta za uspešnost doseganja ciljev zavarovanja pomembna 
učinkovito upravljanje in nadzor.  
Za pripravo akta o zavarovanju ter kasneje načrta upravljanja, je izjemno pomemben način 
priprave teh dokumentov. Pri neposrednem so deležniki seznanjeni z ureditvijo zavarovanega 
območja v končni fazi, pri deležniškem pa sodelujejo že od začetnih zamisli.  
Praktični del vključuje seminarsko vajo s katero študent pripravi predlog za zavarovanje. V ta 
del so vključene tudi osnove priprave kratke predstavitve s katero se zaključijo tudi praktične 
obveznosti pri tem predmetu.  
 

Vsebina predmeta 
Izrazje 
Zgodovinska izhodišča zavarovanih območij  
Pregled zgodovine zavarovanih območij v Sloveniji in v svetu 
Zavarovana območja v Sloveniji  
Pregled kategorizacij zavarovanih območij 
IUCN kategorije zavarovanih območij 
Mednarodna zavarovana območja 
Postopek priprave strokovnega predloga za zavarovano območje 
Postopek razglasitve zavarovanega območja 
Načini upravljanja zavarovanih območij 
Neposredni in deležniški (participativni) pristop  
 
Metode poučevanja 
Predavanja, vaje za pripravo seminarske naloge/predstavitev. 
 
Obveznosti študenta  
Pisni (ustni) izpit, izdelava in zagovor seminarske naloge. 
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