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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE V LJUBLJANI 

(603020)  

KAJ VSE ŽIVI IN RASTE OKOLI NAS? 
 

Mentor/ica: Luka Šparl, mag. biologije in ekologije. Zaposlen v JP VOKA SNAGA d.o.o. v Službi Krajinski 
park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Samostojni svetovalec pri Mikološki zvezi Slovenije, Varuh 
gorske narave pri Planinski zvezi Slovenije, mentor osnovnošolcem, dijakom in študentom pri 
strokovnim nalogah s področja gliv. 
 

Kdaj in kje: PONEDELJEK, 10:00 do 11:30; 2 x mesečno: vsak 1. in 2. ponedeljek v mesecu 

Izobraževanje na daljavo (Zoom) in študijski ogledi na terenu 

Prvo srečanje: ponedeljek, 4. oktober 2021 
 

 

Program se bo izvajal 2 x mesečno: prvi ponedeljek v mesecu bo potekalo enourno predavanje preko Zoom 
aplikacije, drugi ponedeljek v mesecu bo namenjen dvournemu vodenemu študijskemu ogledu po krajinskem 
parku. 
 
OKVIRNA VSEBINA 
 
Na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Krajinski park TRŠ) bomo spremljali življenjski 
cikel in spoznavali značilnosti organizmov, ki živijo na tem območju. Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski 
hrib predstavlja dom in zavetje več kot 2.800 vrstam organizmov, ki sooblikujejo specifičen ekosistem, 
katerega ugodno stanje tudi učinkovito prispeva k dobremu počutju in zdravju ljudi. Območje krajinskega 
parka ni pomembno le z vidika varstva narave, temveč ima tudi zelo pomembno izobraževalno in rekreacijsko 
vlogo. 
 
Teme, ki jih bomo obravnavali v programu: 
- Pomen, izzivi in priložnosti upravljanja Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib; 
- Biotska pestrost Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib; 
- Pomen urbanih gozdov z vidika omogočanja rekreacije, sprostitve in kakovostnega preživljanja prostega časa 
za ljudi; 
- Značilne predstavnice gliv, rastlin in živali v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib; 
- Pomen starega odmrlega drevja z vidika zagotavljanja biotske pestrosti; 
- Sobivanje človeka in drugih organizmov v zavarovanem območju narave.  
 
CILJI 
 
Spodbujati radovednost, kritično razmišljanje, sproščenost in občutenje okolja in trenutka, v katerem se 
nahajamo.  
 
METODE DELA 
 
Predavanja preko Zoom aplikacije, terenske delavnice, ekskurzije, praktično udejstvovanje udeležencev 
programa. 
Učenje bo potekalo v obliki pogovora in spodbujanja debate, skozi katero bomo s kritičnim razmišljanjem in 
obravnavo aktualnih problemov iskali možnosti, ki jih prostor Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib 
nudi vsem uporabnikom. 
 
UPORABLJENA LITERATURA IN VIRI ZA PRIPRAVO PROGRAMA 
 
Spletna stran in tiskana gradiva upravljavca zavarovanega območja. 
Spletni viri. 
Strokovna literatura. 

 


