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Namen predmeta 
Cilj predmeta je posredovati študentom temeljno znanje o razumevanju delovanja podeželja 
kot večfunkcijskega prostora s poudarkom na prepoznavanju vloge posameznih dejavnosti v 
prostoru.  

Študentje bodo: 

• Razumeli osnovne zakonitosti delovanja, funkcije in specifike slovenskega podeželskega 
prostora. 

• Prepoznali regionalne in lokalne razlike v razvoju, razvojne probleme in razvojne 
potenciale.  

• Razumeli pomen trajnostne rabe prostora. 

• Razumeli večfunkcionalno vlogo kmetijstva na podeželju.  

• Sposobni povezovati, analizirati in sintetizirati znanja različnih strok. 

• Razumeli potrebo interdisciplinarnega pristopa pri reševanju konfliktov med posameznimi 
dejavnostmi v prostoru in pripravi ukrepov za trajnostni razvoj podeželja. 

 

Vsebina predmeta 

• oznaka podeželja in njegova opredelitev, 
• kratek zgodovinski prerez dominantnih procesov na slovenskem podeželju, 
• opredelitev funkcij podeželja (obravnavanja podeželskega prostora kot večfunkcijskega 

prostora), 
• tipologije podeželja, 
• prostorske razlike, temeljni razvojni problemi, razvojni potenciali in specifike 

podeželskega prostora v Sloveniji (skupaj s tujimi primeri), 
• nosilne gospodarske dejavnosti na podeželju in njihovi učinki na naravno okolje, 
• poznavanje ustrezne zakonodaje in strateških dokumentov, ki vplivajo na razvoj 

podeželja, 
• regionalni, lokalni razvoj, razvojne strategije ter njihovi cilji (primer občine), 
• prikazi izbranih primerov učinkov različnih človekovih dejavnosti na podeželski prostor 

in prebivalstvo, 
• osnovni principi trajnostnega razvoja na podeželju in reševanje problematike konfliktov 

med posameznimi dejavnostmi in okoljem s poudarkom na konfliktih dejavnosti na 
kmetijskem območju, 

• zasnova razvojnih programov, terensko delo, v okviru seminarske naloge izdelava 
razvojnega programa za izbrano območje. 

 

 



Metode poučevanja 
Predavanja, seminarske vaje z vključenimi terenskimi vajami. 

 

Obveznosti študenta 
Udeležba in sodelovanje pri seminarskih vajah, udeležba na terenskih vajah, opravljena 
seminarska naloga/projektna naloga, ustni izpit. 
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