
 

 

 

CELOVITO USPOSABLJANJE ZA INTERPRETATORJE NARAVE &  

IZOBRAŽEVALCE O VAROVANJU OKOLJA IN TRAJNOSTNEM RAZVOJU 
(V OKVIRU USPOSABLJANJA ZA VODNIKE PO PODONAVJU) 

Program usposabljanja 

September – December 2018 

Modul Datum Lokacija Vsebina 
Modul 1 Oktober 2018 

Torek,2.10.2018 (4 šolske 
ure)  

Sobota 6. in nedelja 
7.10.2018  
( 8 šolskih ur/dan) 

Preddvor z 

okolico, Kokra 
 

Torek 
(predavanja + praktične naloge); Različni predavatelji: 

 Sklop kratkih predavanj za izbrane vzorčne tematike iz 

narave, zgodovine&etnologije Gorenjske (arheologija, 

etnologija, kulturna zgodovina, …); 

 

 Glavne značilnosti  in posebnosti narave, kulture in zgodovine  

za celotno Podonavje;  

 

 Praktična naloga: Kaj in kako te vsebine predstaviti različnim 

ciljnim skupinam ? 

 

 Domača naloga (dodatno branje o predstavljenih vsebinah) 

 
Sobota 
(predavanja + praktične naloge); Različni predavatelji: 

 Kratka predstavitev smernic za kakovost izobraževanja za 

vodnike za Podonavje oz. za varovanje okolja in trajnostni 

razvoj; 

 



 Metode praktičnega naravoslovnega/okoljskega izobraževanje 

(+ praktična naloga za udeležence); 

 

 Tehnike interpretacije naravne in kulturne dediščine (+ 

praktična naloga za udeležence); 

 

 Metode interpretacije naravne dediščine kot dela okoljskega 

izobraževanja (+ praktična naloga za udeležence); 

 

 Praktično izobraževanje: Obisk Preddvora z okolico z 

vodnikom ter vaja za udeležence: Kako narediti naravno 

dediščino območja z različnimi tehnikami in metodami 

izobraževanja in interpretacije razumljivo, zanimivo in 

relevantno za generacijsko različne obiskovalce?  

 

 Domača naloga (dodatno branje o tehnikah interpretacije in 

izobraževanja). 
 

Nedelja 
 (predavanja + praktične naloge); Različni predavatelji: 

 

 Vsebine in pristopi za izobraževanje različnih ciljih skupin 

glede trajnostnega razvoja (tudi v obliki doživetja oz. kot 

turistični produkt); 

 

 Praktično izobraževanje za udeležence: Interpretacija 

dediščine in okoljsko izobraževanje na primeru čebelarstva; 

 

 Primeri dobrih praks glede novih metod, vsebin in ljudi v 

interpretaciji dediščine in okoljskem izobraževanju; 

  

 Praktična naloga za udeležence: Uporaba predstavljenih 

metod na primeru dediščine in okolja njihovega domačega 

okolja. 
 

 



Modul 2 Oktober 2018 
Torek,23.10.2018 (4 šolske 
ure)  

Sobota 27. in nedelja 
28.10.2018  

( 8 šolskih ur/dan) 

Trbojsko jezero 
– Praše, 
Mavčiče, Trboje  

 
 

Torek  
(predavanje); različni predavatelji: 

 

 Osnove ekologije (npr. ekološke prilagoditve,  

preplet naravnih elementov v povezavi s človekom, ekološke niše,…) 

ter načini predstavitve te tematike različnim udeležencem;  

 

 Vodne tematike (npr.  vodni ciklus, tipi voda, vodni 

ekosistemi in ogroženost,…) ter načini njihove predstavitve 

različnim udeležencem. 

 

Sobota 
(predavanja&praktične naloge); različni predavatelji: 

 

 Voden sprehod ob Trbojskem jezeru, predstavitev naravnih 

značilnosti in ekologije tega zajezenega jezera; 

 

 Ekologija in ekološki ciklusi (ter kako te teme predstaviti 

različnim udeležencem); 

 

 Praktična naloga za udeležence: Človekovi posegi v okolje na 

primeru akumulacijskega Trbojskega jezera: pozitivni in 

negativni vidiki (delo v manjših skupinah); 

 

 Praktično izobraževanje: Ugotavljanje onesnaženosti voda 

preko uporabe terenskega kovčka za analizo vode – Primer 

raziskovanja stanja okolja kot doživetja in elementa 

izobraževalnih programov za različne udeležence. 

 

 
Nedelja:  
(predavanja in praktične naloge); različni predavatelji: 

 

 Trajnostni razvoj (osnovna načela, cilji, primeri,…) ter kako 

predstaviti to tematiko različnim udeležencem (+ praktična 

naloga za udeležence); 



 

 Trajnostni razvoj, s poudarkom na naravi oz. ekosistemih na 

podeželju ter kako predstaviti to tematiko različnim 

udeležencem; 

 

 Ekosistemske storitve (osnovna predstavitev) ter predstavitev 

glavnih tem: 

- Antropocentričnost: odnosi človek-narava (tradicionalna in 

moderna raba narave); 

- Konflikti v uporabi narave: (globalni in regionalni); 

- Elektrarne, lov, ribolov, turizem, itn.; 

- Današnja uporaba Podonavske regije.  

 

 Predstavitev filmov in gradiv za praktično razumevanje 

ekosistemskih storitev narave. 

 
Nedelja:  
(predavanja in praktične naloge);različni predavatelji: 

 

 Osnove trženja in komuniciranja; 

 

 Trženje programov in ponudbe povezane z naravo/okoljem 

(Trženje 1); 

 

 Tržno komuniciranje programov in ponudbe povezane z 

naravo/okoljem za različne ciljne skupine (Trženje 2); 

 

 Primeri najboljših praks turizma v zavarovanih območjih v 

Podonavju in njegovega trženja; 

 

 Praktična naloga za udeležence (s pomočjo in usmerjanjem 

strokovnjaka za trženje kot mentorja): Kaj in kako izboljšati v 

trženju območja Trbojskega jezera?  

 

 Domača naloga (začetek razvijanja lastnih tur. produktov 

udeležencev kot poslovne ideje). 



Modul 3 November 2018 
Torek,13.11.2018 (4 šolske 
ure)  

Sobota 17. in nedelja 
18.11.2018  

( 8 šolskih ur/dan) 

Naklo, Ribniki 
Žeje in Tržiška 
Bistrica, Duplje 

 

Torek:  
(predavanja in praktične naloge); različni predavatelji: 

 

 Naravna dediščina Gorenjske in sosednjih regij, posebna 

območja narave ter njihove značilnosti, posebnosti in 

edinstvenosti; 

 

 Glavne značilnosti naravne dediščina Podonavja, posebna 

območja narave ter njihove posebnosti in edinstvenosti; 
 
 

Sobota:  
(predavanja in praktične naloge):različni predavatelji: 

 

 Naloge in koncepti ohranjanja narave, zavarovana območja 

narave na Gorenjskem (in druga glavna območja narave v 

Sloveniji); 

 

 Institucije varovanja narave in zavarovana območja narave v 

Podonavju; 

 

 Sodobni družbeni trendi, ki vplivajo na odnos ljudi do okolja, 

potovanje oz. obiskovanje; 

 

 Praktična naloga: kratka predstavitev znamenitosti izbrane 

dediščine in njihovega koncepta; 

 

 

 Razvoj produktov ter praktične usmeritve predstavljene na 

primeru uspešnih in inovativnih turističnih produktov ''Večerja 

na zajli'' in ''Dolge mize''; 

 

 Razvoj blagovne znamke in oblikovanje njene zunanje 

podobe. 

 
 

 



Nedelja  
(predavanja + praktične naloge);Različni predavatelji: 

 

 Vključevanje elementov igre v interpretacijo narave, ter 

izobraževanje o varovanju okolja in trajnostnem razvoju na 

osnovi lokacije  + tehnike za iskanje idej za nove oz. 

inovativne elemente igre; 

 

 Prva predstavitev poslovnih primerov oz. turističnih produktov 

udeležencev + komentarji ter predlogi strokovnega 

predavatelja in ostalih udeležencev 

Modul 4 November/December 

2018 
Torek,27.11.2018 (4 šolske 

ure)  
Sobota 1.12 in nedelja 
2.12.2018  

( 8 šolskih ur/dan) 

Bled, Bohinj 

 

Torek: 
(predavanja + praktične naloge); Različni predavatelji: 

 

 Pravni in organizacijski vidiki vodenja v Sloveniji in v 

Podonavju: Zakonodaja, ustanavljanje podjetja, vodenje 

podjetja; 

 

 Predstavitev osnovnih značilnosti in podatkov za turo 1.12, ki 

jo bodo morali udeleženci deloma sami voditi; 

 

 Domača naloga za udeležence: Priprava na vodenje svojega 

dela ture. 
 
 

Sobota  
(predavanja + praktične naloge); Različni predavatelji: 

 

 Metodologija terenskega vodenja (oprema, orientacija, 

nevarnosti, terenska oprema,…; 

 

 Oblikovanje programa vodenja (elementi, tveganja,…); 

 

 Tveganje nesreč, prva pomoč pri turističnih programih vodenja; 

 

 Varovanje oz. (nezgodno) zavarovanje pri turističnih programih 

vodenja; 



 

 Terensko izobraževanje: Vodena tura po Triglavskem narodnem 

parku (Pokljuška soteska ali Pokljuška barja). Udeleženci 

sodelujejo kot vodniki za del ture, (nanjo se morajo pripraviti. 
 

Nedelja  
(predavanja + praktične naloge);Različni predavatelji: 

 

 Turizem, vodenje in okoljsko izobraževanje za osebe s 

posebnimi potrebami (+ Praktična naloga za udeležence); 

 

 Predstavitev koncepta trajnostne mobilnosti v turizmu, 

primeri dobre prakse v Podonavju in podobnih regijah; 

 

 Trajnostna mobilnost kot izvedljiva možnost obiskovanja 

narave na podeželju; 

 

 Praktična naloga za udeležence:  Kako izvesti obisk naravne 

vrednote na Gorenjskem s trajnostno mobilnostjo kot obisk z 

dodano vrednostjo?; 

 

 Praktična naloga: Predstavitev poslovnega primera oz. 

produkta udeležencev (v parih oz. 3 udeleženci); 

 

 Pisni izpit udeležencev; 

 

 Evalvacija udeležencev s strani vodje predavanja in ostalih 

udeležencev; 

 

 Zaključek predavanj in sklepne informacije (glede potrdila o 

udeležbi in opravljenem usposabljanju, …). 

Informacija glede potrdil o udeležbi in opravljenem usposabljanju: Udeležencem bodo podeljena skupna potrdila o 

udeležbi ter opravljenem izpitu v enotni podobi, s podpisi vodje usposabljanj in projekta, zraven pa podani komentarji in 

usmeritve predavateljev. Začasna potrdila bodo udeležencem podeljena oz. poslana takoj po dogodku, uradna priznanja pa v 

10 do 14 dneh po končanem usposabljanju.  


