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Namen predmeta 

Študent bo: 
• sposoben poiskati ustrezne podatke o kmetijskih vplivih na okolje, jih preveriti in kritično 

uporabljati; 
• obvladal osnove okoljskih dejavnikov v kmetijstvu s sposobnostjo povezovanja znanja z 

drugimi področji (ekologija, biologija, biodiverziteta, prostorsko planiranje, ...); 
• razvijal veščine za interdisciplinarno razmišljanje o kmetijskih vplivih v prostoru in njegovi 

rabi za namene kmetijstva; 
• razvijal sposobnost sodelovanja v diskusijah o vplivih kmetijstva v okolju; 
• sposoben razumeti ter reševati konflikte s področja kmetijstva v širšem slovenskem 

prostoru; 
• poznal načela okoljskih presoj vplivov  in osnove spremljanja stanja okolja; 
• usposobljen uporabljati informacijsko-komunikacijske tehnologije in informacijske sisteme 

za spremljanje stanja okolja; 
• sposoben posredovati znanje o okoljskih vsebinah širši javnosti v ustni in pisni obliki. 

 

Vsebina predmeta 

Kmetijstvo in okolje 
• Izhodišče in splošni del; 
• Glavni dejavniki obremenjevanja okolja v kmetijstvu; 
• Vrste kmetijske pridelave glede na možen vpliv na okolje: Konvencionalna pridelava;  

Integrirana pridelava; Ekološka pridelava; 
 
Dušik in dušikove spojine 

• Splošno o dušiku v kmetijstvu; Dušikov cikel; Pojavne oblike ter transformacije dušika; 
Vrste dušikovih gnojil; Vzroki za onesnaževanje z dušikovimi spojinami; Težave, ki jih 
povzročajo dušikove spojine v okolju; Možnosti preprečevanja izpiranja dušikovih spojin 
v okolje;  

Fosfor 
• Splošno o fosforju v kmetijstvu; Cikel fosforja; Izgube fosforja v okolju; Vrste dušičnih 

gnojil; Težave, ki jih povzroča fosfor v okolju; Možnosti preprečevanja prekomernega 
obremenjevanja  okolja s fosforjem; 

Erozija tal 
• Občutljivost tal za degradacijo ter erozijo; Vplivi erozije na okolje; Ukrepi za 

preprečevanje erozije; 
 
 
 
 
 



Organski odpadki 
• Organski odpadki v kmetijstvu – splošno; Odpadki na kmetiji; Nekmetijski organski 

odpadki na kmetijskih površinah; Ukrepi za preprečevanje negativnih vplivov uporabe 
organskih odpadkov; 

Emisije v zraku 
• Emisije in kmetijstvo – splošno; Emisije amonija (NH3); Emisije metana (CH4); Emisije 

ogljikovega dioksida (CO2); Emisije amonija (NH3); Emisije amonija (NH3); Neželeni 
vonji v kmetijstvu; 

Fitofarmacevtska sredstva (FFS) 
• FFS in kmetijstvo – splošno; Delitev FFS; Ekotoksikološke lastnosti FFS; Usoda in 

obnašanje FFS v okolju; Ocena tveganja uporabe FFS v okolju; Ukrepi za zmanjšanje 
negativnih vplivov FFS v okolju; 

Genetsko spremenjeni organizmi  (GSO) v kmetijstvu 
• GSO in kmetijstvo – splošno; Tveganja ter prednosti uporabe GSO; Vrsta GSO v 

kmetijstvu; Ocena tveganja uporabe GSO v okolju; 
Zakonodaja na področju kmetijstva in varstva okolja v Sloveniji 

• Vrste zakonskih in podzakonskih aktov; Pregled predpisov s področja kmetijstva; Pregled 
predpisov s področja okolja; Pregled predpisov s področja zdravstva; Ostali predpisi; 

Dobra kmetijska praksa (DKP)a  
• DKP – splošno; DKP in varstvo površinskih voda in podtalnice; DKP in varstvo tal; DKP 

in varstvo zraka; DKP in biološka pestrost; DKP reje živali; DKP in varna hrana 

Metode poučevanja 

Predavanja, posamično in skupinsko pripravljanje izdelkov, problemske diskusije v manjših in 
večjih skupinah,  terenske vaje. 

Obveznosti študija 

Ustni ali pisni izpit in seminarska naloga. 
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