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UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE V LJUBLJANI
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ZAKAJ IN KAKO VARUJEMO NARAVO?
Mentor:

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, 3. oktober 2022
So-mentorji v programu:
- Saša Vochl, univ. dipl. inž. gozd., naravovarstvena nadzornica v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski
hrib. Pred tem delala na Gozdarskem inštitutu Slovenije kot strokovni sodelavka na področjih načrtovanja in
monitoringa gozdov in krajine, promociji znanosti in gozdne pedagogike v okviru Gozda eksperimentov.
- Mag. Mateja Nose Marolt, univ. dipl. biol., njeno magistrsko delo s področja varstva narave je prispevalo
k razumevanju sodelovanja javnosti pri doseganju ciljev direktiv EU o ohranjanju narave. Že 20 let deluje na
področju varstva narave, s poudarkom na komuniciranju in sodelovanju z najrazličnejšimi deležniki oz.
javnostmi.
- Dr. Andrej Verlič, univ. dipl. inž. gozd., vodja Službe Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, pridobil
naziv doktor znanosti na interdisciplinarnem študiju varstva okolja na Univerzi v Ljubljani, delal kot znanstveni
in strokovni sodelavec in asistent na Gozdarskem inštitutu Slovenije, v mednarodnem okviru aktiven na
področju urbanega gozdarstva ter področja.
OKVIRNA VSEBINA
Na primeru obravnave praktičnih primerov upravljanja Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib bodo
udeleženci izobraževanj spoznali pestro paleto področij, ki jih mora obvladovati upravljavec zavarovanega
območja v Sloveniji.
Predvidoma bomo obravnavali naslednje teme:
- Osnove sistema varstva narave.
- Komunikacija v naravovarstvu.
- Rekreacija v zavarovanih območjih narave.
- Delo naravovarstvenega nadzornika.
- Nega gozda za krepitev socialnih in ekoloških funkcij.
- Ohranjanje pestrosti življenjskih okolij.
- Spremljanje živalskih vrst na primeru ptic.
- Življenjski izzivi prostoživečih živalskih vrst, ki jih zakonodaja uvršča med "divjad" na nelovnem območju.
CILJI
Skozi predavanja in terenska srečanja udeležencem izobraževalnega programa približati vsakdan in okvir, v
katerem deluje eden izmed upravljavcev zavarovanih območij narave v Sloveniji.
Spodbuditi jih k iskanju skritih zornih kotov pogleda na varstvo narave v luči lokalnega in globalnega
spreminjanja okoliščin. Spoznati, zakaj in kako ljudje varujemo naravo.
METODE DELA: predavanja, terenska srečanja in praktično udejstvovanje udeležencev programa.
UPORABLJENA LITERATURA IN VIRI ZA PRIPRAVO PROGRAMA
Gradiva upravljavca zavarovanega območja.
Strokovna literatura.

