
 

 

 

 

 

 

Vabilo: 

Celovito usposabljanje za interpretatorje narave & izobraževalce                    

o varovanju okolja in trajnostnem razvoju 
v okviru programa za vodnike za Podonavje 

 

KRANJ - BSC Kranj  d.o.o., Regionalna razvoja agencija Gorenjske in Center za trajnostni razvoj 

podeželja Kranj vabita na celovito usposabljanje za interpretatorje narave in izobraževalce o 

varovanju okolja in trajnostnem razvoju kot dela usposabljanj za vodnike za Podonavje. 

Usposabljanje bo potekalo v 4 sklopih od konca septembra do začetka decembra 2018. Je del 

projekta LENA, ki se skozi EU transnacionalni program Interreg Podonavje izvaja v 9 državah 

tega območja. 

 

Namen usposabljanja: Namen usposabljanja je udeležence opremiti z vsebinskimi in 

praktičnimi metodološkimi znanji, veščinami in ozaveščenostjo za kreativno in trajnostno 

naravnano interpretacijo narave ter izobraževanje, ki spodbuja varovanja okolja in trajnostni 

razvoj. Udeležencem tako prinaša znanja, ki so mešanica inovativnega turističnega vodenja oz. 

interpretacije ter okoljskega izobraževanja, ki ni le posredovanje kopice suhoparnih podatkov, 

ampak pravo raziskovalno doživetja. Pridobljena nova znanja bodo udeležencem 

usposabljanja razširila krog potencialnih ‘’strank’’ njihovih vodenj oz. izobraževanj, s čimer se 

bodo izboljšale tudi njihove možnosti za podjetniško dejavnost na tem področju. Tudi s tem 

namenom vsebine vključujejo veliko praktičnih podjetniških, trženjskih in promocijskih znanj 

ter znanj za nove priložnosti,  kot so npr. vključevanje vse večje skupine ranljivih ciljnih skupin 

(npr. starostniki, invalidi,…) in uporaba trajnostne mobilnosti.  

Skozi celotno usposabljanje se bodo predavanja s celo vrsto kvalitetnih predavateljev, ki imajo 

vsi tudi praktične izkušnje na svojem področju, prepletala s praktičnimi nalogami in vajami za 

udeležence. Na ta način bodo znanja lahko uporabili in jih utrdili skozi dejansko izvedbo vsebin 

in metod interpretacije oz. izobraževanja. 

 

Komu je usposabljanje namenjeno ?  

Usposabljanje je po eni strani namenjeno obstoječim turističnim vodnikom, ki lahko svoja 

vodenja obogatijo v interpretacijo (naravne) dediščine za vseh 5 čutil ter s pozitivnim vplivom 

na naše okolje. Po drugi strani pa je zelo primerno tudi za formalne in neformalne 

izobraževalce o naravi in okolju (npr. učitelje, gozdarje, …), ki lahko pridobijo veščine, da svoje 

znanje uporabijo in oblikujejo v turistični ali izobraževalni produkt ter ga podjetniško ponudijo 

različnim ciljnim skupinam. Vabljeni pa so tudi drugi zainteresirani (npr. ljubitelji narave), ki 

imajo močan interes na tem področju in nekatera osnovna znanja.  
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Ciljne skupine, ki jih bodo tako usposobljeni udeleženci vodili oz. izobraževali, so turistični 

obiskovalci, šolarji, ljubitelji narave in okolja, ki jim bo poglobljeno in kreativno spoznavanje 

narave ter pomena varovanja okolja (in trajnostnega razvoja) prineslo zanimivo in drugačno 

doživetja za vseh 5 čutil. Ob tem pa jih bo neprisiljeno spodbudilo k njihovemu aktivnemu 

varovanju okolja oz. trajnostnemu vedenju.   
 

Vsebine ohranjanja narave, varovanje okolja in trajnostnega razvoja se tako podajajo na 

nekoliko drugačen in zanimiv način, kar v praksi pomeni tudi aktivno interakcijo med 

vodnikom in udeleženci, s tem pa k privlačnosti takega pristopa napram klasičnemu vodenju 

oz. izobraževanju. 
 

Časovni potek usposabljanja:  

Usposabljanje bo vključno s prijavo potekalo od septembra do začetka decembra 2018  v 4 

modulih, od katerih bo vsak trajal 20 šolskih ur. Te ure bodo razporejene med popoldneve oz. 

večere ob torkih (4 šolske ure z odmorom) ter sobote in nedelje (8 šolskih ur/dan z odmori).  
 

 Preddvor z okolico – Oktober 2018 
 Kranj in Trbojsko jezero (Mavčiče in Trboje): Oktober 2018 
 Naklo & ribniki Žeje in Tržiška Bistrica z okolico: Oktober 2018 
 Bled & Bohinj: November/December 2018 

 

 Več o vsebinah & točnem časovnem poteku usposabljanja v priloženi Prilogi 
 

Pogoji za udeležbo: Udeležba na usposabljanju je BREZPLAČNA, saj se izvaja in sofinancira kot 

del projekta LENA v okviru EU programa Interreg Podonavje. To vključuje brezplačno udeležbo 

na predavanjih ter prehrano in napitke v času programa.  

Od udeležencev usposabljanja pa se pričakuje udeležba na vseh 4 modulih, aktivno 

sodelovanje na predavanjih, pripravo vmesnih domačih nalog & kratkih skupnih predstavitev 

oblikovanje lastnega turističnega produkta in opravljanje izpita ob koncu programa. 
 

Ob koncu usposabljanja bodo udeleženci, ki bodo uspešno opravili vse obveznosti, prejeli tudi 

certifikat oz. potrdilo o udeležbi in opravljenem izpitu. 
 

Potek prijave: Prijave se zbirajo do srede, 26. septembra 2018. Število udeležencev je zaradi 

kvalitetne izvedbe usposabljanja zelo omejeno. V primeru prevelikega števila prijavljenih lahko 

kandidate zaprosimo za dodatne informacije s katerimi bomo izvedli izbiro med prijavljenimi. 

Znanje tujih jezikov je pri tem prednost. 

 

Prijava in več informacij:  

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj 

GSM: 040 303 752, 040 733 344 (Uroš, Vlasta) 

E: info@ctrp-kranj.si  
 

Več o projektu LENA: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/lena  

Več o programu Interreg Podonavje: http://www.interreg-danube.eu/   
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