
 
 

 

             
 

 
 

VABILO NA PREDAVANJI 
 

National Parks in the USA 
 

Predavatelj: John Duwe, Narodni park Kratersko jezero (Oregon, ZDA) 
 

Fakulteta za varstvo okolja vabi na predavanji:  
- na daljavo, sreda, 25. 5. 2022, ob 18. uri in 

- na terensko ekskurzijo, četrtek, 26. 5. 2022, med 8. in 18. uro, na območju 
Triglavskega narodnega parka 

 
Namen predavanja in terenskega dela je spoznati mrežo in delovanje narodnih parkov v ZDA, 
s poudarkom na Narodnem parku Kratersko jezero.  
 
 Teme predavanj (na daljavo in na terenu): 

 Predstavitev delovanja narodnih parkov v ZDA, 
 Spoznavanje dela nadzornikov v ameriških parkih, 
 Pomen sodelovanaj NP Kratersko jezero in Triglavskega narodnega parka. 

 
Predavanje in terensko delo bo potekalo v angleškem jeziku. Zagotovljen bo čas za razpravo 
med predavateljem in udeleženci tako po predavanju na daljavo, kot tudi pri delu na terenu. 
 
Predavanje je namenjeno študentom, učiteljem in ostalim sodelavcem FVO. 

Povezava na predavanje na daljavo - sreda, 25. 5. 2022, 18.00:  

  
Link in geslo za udeležence:  
https://us04web.zoom.us/j/7119733027 
Geslo za sestanek: c8Ksnb 
 
Terenske vaje so za študente pri predmetu Načrtovanje in razvoj zavarovanih območij 
obvezne. V primeru, da bi se nam še kdo priključil, sporočite do srede, 25. 5. 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
O predavatelju: 
John Duwe je zaposlen kot nadzornik v Narodnem parku Kratersko jezero, kjer se osredotoča 
v delo z mladimi obiskovalci območja. Kot dober poznavalec območja za interpretacijo vsebin 
uporablja različne metode in pristope, ki različnim starostnim skupinam približajo značilnosti 
posameznih sestavin pokrajine ter pomen njihovega varovanja. 
 
 
Abstract  (povzetek predavanja v angleškem jeziku) 

 
National Parks in the USA 

 
Join to learn about conservation of public lands across the globe! John Duwe, a park ranger at Crater 
Lake National Park in Oregon, USA, will present a lecture about the past, present, and future of 
national park system in the US. 
 
 
Predavanje je del projekta »TRAJNOST/SUSTAINABILITY«, ki ga izvajamo v okviru Javnega razpisa 
Krajša in daljša gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na slovenskih 
visokošolskih zavodih 2019-2022. Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost 
in šport ter Evropska unija v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014 -2020. 

 

Vabljeni! 

doc. dr. Gašper Gantar  
direktor FVO 

 
Velenje, 23. 5. 2022 


