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Namen predmeta  
Študentje bodo spoznali in razumeli osnove varstva narave. Uvodoma se seznanijo s ključnimi 
izrazi in zgodovinskimi izhodišči, nato pa preidemo k spoznavanju treh področij: naravne 
znamenitosti, rastlinske in živalske vrste ter ekosistemi. Za vsako področje so pomembni 
načni prepoznavanja, vrednotenja ter določitve pravnega statusa, ki je osnova za različne 
pravne ukrepe. Tako bodo študentje spoznali med drugim načine vrednotenja naravnih 
znamenitosti, določanja ogroženosti rastlinskih in živalskih vrst (kategorije IUCN), sisteme 
zavarovanih območij, ekološko omrežje NATURA 2000, mednarodne konvencije ter osnovne 
možnosti za ohranjanje narave.  
Praktični del vključuje vaje za uporabo podatkovnih virov in se nadaljuje v praktično 
seminarsko nalogo s katero je treba po določenem postopku opredeliti naravno znamenitost, 
opredeliti problematiko in predlagati rešitve. 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 varstva narave 
Pregled zgodovine varstva narave v Sloveniji in v svetu  
Pregled metod varstva narave 
Naravne znamenitosti (prepoznavanje, vrednotenje, določitev pravnega statusa, pravni ukrepi) 
Rastlinske in živalske vrste (prepoznavanje, določanje ogroženosti, pravni status, pravni 
ukrepi) 
Ekosistemi (prepoznavanje, vrednotenje, določitev pravnega statusa ekosistemov, pravni 
ukrepi) 
Veljavna zakonodaja na področju varstva narave v Sloveniji (podrobneje: naravne vrednote, 
zavarovana območja, varstvo biotske raznovrstnosti) 
Mednarodni predpisi na področju varstva narave - mednarodne konvencije 
Mednarodni predpisi na področju varstva narave – evropska zakonodaja 
Natura 2000 
Pregled drugih ukrepov: načrtovanje, presoje, komunikacija, interpretacija 
Načelo soudeležbe pri varstvu narave 
 
Metode poučevanja 
Predavanja, vaje za uporabo podatkovnih virov s seminarsko nalogo/predstavitev. 
 
Obveznosti študenta  
Pisni (ustni) izpit, izdelava in zagovor seminarske naloge. 
 
Literatura 
Študijsko gradivo (izročki predavanj s priloženimi kopijami osnovnih virov – dostopno na 
ŠIS). 
Skoberne, P., 1984: Sto naravnih znamenitosti Slovenije, Prešernova družba, Ljubljana. 



Skoberne, P., 2004: Pregled mednarodnih organizacij in predpisov s področja varstva narave 
2005, priročnik, inačica 9.1, Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana (dostopno na ŠIS v 
elektronski obliki). 
Skoberne, P., 2009: Varstvo narave v Sloveniji (pregled – 2009), delovno interno gradivo 
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Predpisi s področja varstva narave (http://zakonodaja.gov.si) 
 


