Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj
Naziv programa

UPRAVLJANJE S KRAŠKIMI NARAVNIMI VIRI

Področje

Biotehnika – kmetijstvo s poudarkom na varstvu okolja

Predlagatelj programa (ime

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma

šole in imena pripravljalcev
programa)

Doc. dr. Nataša Ravbar

Kratek opis programa
(max. 150 besed)

Vsebina programa zajema predstavitev posebnega tipa
površja – kras, ki v svetu zajema petino kopnega, v
Evropi tretjino in v Sloveniji kar polovico površja. Kraške
pokrajine so vir izjemno pomembnih naravnih virov, npr.
pitne vode, gradbenega materiala, turističnih destinacij,
biodiverzitete. Ti so zaradi posebnosti pokrajine izredno
ranljivi za uničenje, zato je potrebno z njimi preudarno
ravnati. Program predvideva seznanitev slušateljev z
značilnostmi kraških pokrajin, njihovimi naravnimi viri in
sonaravnim upravljanjem z njimi. Seznanili se bodo z
najnovejšimi znanstvenimi dognanji, obstoječo
zakonodajo, sodobnimi raziskovalnimi tehnologijami in
možnimi rešitvami za izpostavljene probleme.

SPLOŠNI DEL
Utemeljenost (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

Ciljna skupina (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

Pogoji za vključitev v
program
(v skladu z razpisom)

Cilji programa (v skladu z
razpisom in analizo potreb)

Izobraževalni program se osredotoča na zaščito naravnih
virov na krasu, kar je izrednega pomena za vodooskrbo in
posredno za ohranjanje ekoloških habitatov, za spodbujanje
konkurenčnosti gospodarstva (turizem, gradbeništvo idr.), kar
so cilji slovenske okoljske zakonodaje, gospodarskih
usmeritev in evropskih smernic. Glede na to, da kraške
pokrajine in njeni naravni viri zavzemajo velik delež ne samo
v slovenskem, ampak tudi v evropskem merilu, je pri njihovem
upravljanju potreben kader, ki pozna in razume značilnosti
krasa in njegovih posebnosti, da bi lahko te vire sonaravno
izkoriščali.
Ciljna skupina so zaposleni, ki delujejo na področju
naravovarstva, turizma, izkoriščanja naravnih virov in bi želeli
osvojiti tematsko znanje in povečati svoje kompetence pri
delovanju v okviru kraških naravnih virov.
Status zaposlenega, samostojnega podjetnika ali kmetovalca
– na področju dejavnosti, za katere se pričakuje, da vplivajo
na kakovost ali razpoložljivost naravnih virov – npr. kmetijstvo
s svojimi aktivnostmi vpliva na kakovost vodnih virov in
podzemnih habitatov. Poznavanje vsebine, ki jo program
nudi, je poglavitnega pomena za trajnostni razvoj podeželja.
Cilji programa so, da:



slušatelji spoznajo naravne potenciale krasa in njihovo
rabo;
so sposobni zaznave značilnosti posameznih naravnih





virov in pritiskov nanje;
s kritičnim vrednotenjem ocenijo, kateri so primerni
načini koriščenja in kakšna je sonaravna skrb za
naravne vire, ter
poznajo primere dobrih praks iz tega področja.

Obseg programa (skupno št. ur)
Oblika dela

50
Kontaktne
ure

Teoretični del (št. ur)

prisotnosti, podpisana izjava –
izdelek, storitev …)

Pogoji za končanje
programa

Izdelek ali
storitev

Drugo
Strokovna
ekskurzija

35

5

10

Praktični del (št. ur)
Način evidentiranja (lista

On line delo
(max 50 %
celotnega
programa)

Lista
prisotnosti

Izdelek

Lista
prisotnosti

Najmanj 80% prisotnost, izdelana seminarska naloga

POSEBNI DEL



Vsebine programa



Predstavitev kraških pokrajin in njihovih značilnosti
Pomen krasa v svetovnem, evropskem in
slovenskem merilu
Kraški naravni viri, njihova ranljivost in zakonodaja
s področja njihovega varovanja

Kompetence, pridobljene s
programom



Poznavanje stanja okolja in sonaravne izrabe
naravnih virov

Spretnosti, pridobljene s
programom



Udeleženec pozna in razume značilnosti krasa in
njegovih posebnosti ter ve, kakšna je sonaravna
skrb za kraške naravne vire

Splošne kompetence,
dopolnjene s programom



Poznavanje različnih potreb in interesov razvoja v
prostoru glede na razpoložljive potenciale ter
usklajevanja gospodarskih, družbenih in okoljskih
vidikov

Organizacija izobraževanja



Predstavitev kraških pokrajin in njihovih
značilnosti, pomen v svetovnem, evropskem in
slovenskem merilu – 5 ur
Kraški naravni viri, njihova ranljivost in zakonodaja
s področja njihovega varovanja – 5 ur
Izdelava samostojnega seminarskega dela – 35 ur
Strokovna ekskurzija – 5 ur

(navedba vsebinskih sklopov –
modulov, časovni obseg)




Izobrazba in kompetence
izvajalca(ev) programa



Najmanj višješolska izobrazba iz področja
naravovarstva, geografije, kmetijstva in turizma



(stopnja in smer izobrazbe)

Ustrezne kompetence iz področja upravljanja s
kraškimi naravnimi viri

Program
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Programski odbor
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Zavrnil – Opombe

