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Namen predmeta  
Seznaniti študente z nameni in cilji presoj vplivov na okolje ter pravnimi podlagami, ki to 

urejajo. Podlaga za presoje je aktualno stanje relevantnih sestavin okolja (zraka, vode, zemlje, 

živalstva, rastlinstva, habitatov, …) in značilnosti predvidenih posegov. Pri tem bodo študenti 

spoznali značilnosti in specifičnosti posameznih sestavin okolja ter vire podatkov o stanju 

okolja. Spoznali in preizkusili bodo metode kvantitativnega in opisnega ocenjevanja 

posameznih vplivov posegov na okolje. Razvijali bodo sposobnosti uporabe informacijskih 

orodij in virov za pridobivanje relevantnih podatkov o okolju, ter veščine in spretnosti pri 

pripravi in predstavitvi konkretnih primerov ocenjevanja vplivov na okolje. 

 

Vsebina predmeta 
- namen in cilji presoje vplivov na okolje, 

- pravne podlage postopkov ocenjevanja vplivov na okolje, 

- vrste presoj in njihova vsebina 

- opis stanja okolja, viri in relevantnost podatkov, 

- vrste in značilnosti posegov v okolje, 

- principi ocenjevanja vplivov na okolje,  

- ovrednotenje vplivov v pogledu onesnaževanja, razvrednotenja in poškodb okolja, 

- tveganja ekoloških nesreč in vplivno območje posega, 

- presoje vplivov na okolje pri posegih na varovana območja. 

 
Metode poučevanja 
Predavanja, seminarske naloge in njihove predstavitve. 

 

Obveznosti študenta  
Seminarska naloga, pisni ali ustni izpit. 
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