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Kaj je trajnostni razvoj?

Trajnostni razvoj je sodobna paradigma o razvoju človeške družbe v prihodnosti, katere cilj je 
oblikovati ekološko in družbeno pravični svet znotraj zmožnosti, ki jih omogoča narava. Opo-
zarja na nevarnosti, ki jih povzročajo osredotočanje na količinski materialni razvoj, izčrpavanje 
naravnih virov, onesnaževanje okolja in nepravična razdelitev dobrin. Upošteva tudi razmere na 
področjih, na katerih je bila s sedanjim načinom razmišljanja in delovanja storjena »nepopravlji-
va« škoda. 
Trajnostni razvoj poskuša zadovoljiti sedanje potrebe človeštva, ne da bi bilo pri tem ogroženo:

• zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij, 
• preživetje drugih živih bitij,
• obstoj in delovanje planetarnih ekosistemov. 

S trajnostnim razvojem naj bi se zagotovila odgovornost človeka do živalskih in rastlinskih vrst 
ter do lastne družbene skupnosti in kulture. Glede na besedilo Združenih narodov iz leta 2005 
(UNESCO), Desetletje za izobraževanje za trajnostni razvoj (Decade of Education for Sustainable 
Development), ki ponavlja tri temeljne usmeritve tega razvoja – gospodarsko, družbeno in okolj-
sko –, je zdaj v ospredju predvsem izobraževanje za trajnostni razvoj. Evropska unija in z njo 
Slovenija se zavzemata za politike sonaravnega, uravnoteženega oziroma trajnostnega razvoja, 
ki gradi na tehnološkem in gospodarskem napredku ob upoštevanju socialne (družbene) pravič-
nosti ter okoljskih omejitev.

Zakaj študij Upravljanje trajnostnega razvoja?

• Povsem novo študijsko področje, ki poleg novih vsebin poskuša vključiti trajnostne strate-
gije v procese raziskovanja, izobraževanja in učenja.

• Študij je zasnovan interdisciplinarno in ponuja najbolj aktualne vsebine na področjih tra-
jnostnega razvoja gospodarstva, družbe in okolja.



• Študij omogoča pridobitev temeljnih znanj za načrtovanje in oblikovanje politik sonaravno 
uravnoteženega ali ‘trajnostnega’ razvoja na lokalni, regionalni in globalni ravni.

• S pridobljenim znanjem imamo možnost prenosa novih metod načrtovanja, organiziranja, 
vodenja in upravljanja v organizacijah z upoštevanjem potreb trajnostnega razvoja.

• Študij razvija sposobnost kritične presoje managerskih odločitev, družbene in okoljske 
odgovornosti podjetij, spodbuja pa tudi etično razgledanost in organiziranost upravljanja 
človeških virov.

• Študentje bodo pridobivali znanja iz različnih področij; le-ta so: management in ekonomi-
ja, humanistika, zdravstvo in ekologije.

Kaj študij omogoča?

Študentje se bodo usposobili za usmerjanje trajnostnega razvoja na različnih ravneh ter v raz-
ličnih okoljih in skupnostih. S študijem bodo pridobili znanja o trajnostnem razvoju, ki vključuje 
upravljanje ekonomskih, okoljskih in prostorskih virov ter javnega zdravja. To bo vodilo k bolj 
odgovornemu razumevanju vloge človeka v svetu in posledic njegove aktivnosti za ekosistem in 
blaginjo družbe. 

Trajanje: dve leti (4 semestri), 120 ECTS 
Kraj izvajanja študija: Koper in Izola na sedežu posameznih fakultet.
Struktura: 6 temeljnih predmetov, 1 obvezni smerni in 3 oz. 5 izbirnih smernih predmetov, 2 
poljubno izbirna predmeta, strokovno-razvojno delo ter magistrska naloga.
Naziv diplomanta: magister/magistrica upravljanja trajnostnega razvoja (mag. upr. traj. raz.).
Šolnina: šolnina za redni študij je skladno z 72. členom ZViS financirana iz proračuna, šolnina 
za izredni študij bo še določena in objavljena na spletni strani univerze.
Pogoji za vpis: Pogoj za vpis je diploma 1. stopnje ali star visokošolski študijski program s po-
dročij: humanističnih ved, družbenih ved, poslovnih in upravnih ved, prava, ved o živi naravi, ved 
o neživi naravi, tehniških ved, proizvodnih tehnologij, transportnih storitev, zdravstva, osebnih 



storitev, varstva okolja ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Podrobnejši pogoji so objavljeni na 
spletni strani fakultete.

Predmetnik magistrskega študijskega programa 2. stopnje 
Upravljanje trajnostnega razvoja

Zap. št. Predmeti – 1. letnik KT Zap. št. Predmeti – 2. letnik KT

1 Ekonomski vidiki managementa 9 1 Raziskovanje v managementu 9

2 Pravni vidiki managementa 9 2 Izbirni smerni predmet 3 6/9

3 Politika trajnostnega razvoja managementa in 
upravljanja

9 3 Izbirni smerni predmet 4 6/9

4 Okoljska etika in trajnostni razvoj 6 4 Izbirni smerni predmet 5 6

5 Naravno okolje in moderne tehnologije 6 5 Poljubni izbirni predmet 1 6

6 Obvezni smerni predmet 6/9 6 Poljubni izbirni predmet 2 6

7 Izbirni smerni predmet 1 6/9 7 Strokovno razvojno delo 2 3

8 Izbirni smerni predmet 2 6 8 Magistrska naloga 18

9 Strokovno razvojno delo 1 3

Študent izmed izbirnih predmetov smeri izbere tri po 9 KT oziroma pet predmetov po 6 KT.



Smer Obvezni smerni predmet; izbirni smerni predmeti

Trajnostno upravljanje 
ekonomskih virov 

9 KT Trajnostna gospodarska rast, Regionalna in strukturna ekonomika, 
Podjetništvo in lokalni razvoj, Management inoviranja, Ravnanje z okoljem 
organizacije, Družbena odgovornost gospodarskih družb, Trajnostna rast 
organizacije, Izzivi kritičnega managementa

Trajnostno upravljanje 
naravnih virov

6 KT Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe, Ekologija sredozemskih 
gozdnih ekosistemov, Trajnostno kmetijstvo in krajina, Upravljanje voda in 
ekologija tal, Pokrajinska in humana ekologija, Ohranjanje in trajnostna raba 
biodiverzitete, Upravljanje in trajnostna raba zavarovanih območij, Sistemi in 
sistemska dinamika

Trajnostno upravljanje 
kulturnih in prostorskih 
virov 

6 KT Ekonomska in socialna geografija, Pomen GIS-ov pri načrtovanju trajnostnega 
razvoja, Razvoj, urejanje in varstvo krajine, Regionalno planiranje, Regionalna 
klimatologija in klimatske spremembe, Geografija globalizacije in marginalnih 
območij, Antropologija prostora, Antropologija razvoja, Koncepti upravljanja 
in prezentacije dediščine, Razvoj koncepta trajnostnega sonaravnega razvoja, 
Novejša zgodovina ekonomskega razvoja, Trajnostni turizem

Trajnostno upravljanje 
okoljskega zdravja

6 KT Izbrana poglavja iz naravoslovja, Ocenjevanje vplivov na okolje in monitoring, 
Varnost in kakovost hrane, Kineziologija - izbrana poglavja, Osnove toksikologije, 
Osnove znanosti o okoljskem zdravju, Epidemiologija delovnega in življenjskega 
okolja, Ocenjevanje okoljskih tveganj

Izbirne predmete študent lahko izbere med ponujenimi izbirnimi predmeti študijskega programa, 
med predmeti drugih študijskih programov 2. stopnje na UP FM ali na drugem visokošolskem 
zavodu v Sloveniji in tujini.

KT = kreditne točke



UP Fakulteta za management Koper
Cankarjeva 5, Koper

Tel.: 05 610 20 03, 05 610 20 20, 05 610 20 26, 05 610 20 27
referat@fm.upr.si 
www.fm.upr.si

UP Fakulteta za humanistične študije Koper
Titov trg 5, Koper

Tel.: 05 663 77 52
referat.podiplomski@fhs.upr.si
www.fhs.upr.si

UP Visoka šola za zdravstvo Izola
Polje 42, Izola

Tel.: 05 6626 460
info@vszi.upr.si
www.vszi.upr.si


