
 

 

 

TEČAJ ZA LOKALNE TURISTIČNE VODNIKE 

NA OBMOČJU DESTINACIJE ZELENI KRAS 

 

Regionalna razvojna agencija Zeleni kras v skladu s programom dela RDO organizira tečaj za 

lokalne turistične vodnike na območju destinacije Zeleni kras.  

Tečaj je pogoj za pridobitev ali obnovitev licence lokalnega turističnega vodnika, ki jo 

podeljujejo občine Primorsko-notranjske regije. Tečaj se začne 23. februarja 2016 in zaključi 

3. aprila 2016 (termin izpita!).  

Izpolnjeno prijavnico pošljite najkasneje do 1. 2. 2016 na naslov info@zelenikras.si. Na 

podlagi prejete prijavnice vam bomo izstavili račun za plačilo kotizacije, ki znaša 80,00 EUR + 

DDV (97,60 EUR). Za potrditev prijave šteje plačana kotizacija. Pretežni del stroškov 

izobraževanja krije RDO iz sredstev za izvedbo letnega programa dela. 

Usposabljanje vključuje:  

 izobraževanje po programu v obsegu 20,5 ur teoretičnega dela + cca 10 ur 

praktičnega dela na terenu  

 vodeni avtobusni študijski izlet v obsegu cca 10 ur (praktične vaje vodenja, prehrana) 

 samostojno seminarsko delo (pogoj za teoretični del izpita) 

 izpit za lokalne turistične vodnike (praktični del izpita, prehrana) 

 tiskano gradivo  

 elektronsko gradivo (dosegljivo na spletu) 

 

Izpit za vodnike: 

 je sestavljen iz seminarskega oziroma teoretičnega dela ter iz praktičnega dela 

 pogoj za pristop k praktičnemu delu izpita je izdelava seminarske naloge na temo 

turističnega aranžmaja na območju Zelenega krasa 

 praktični izpit bo potekal na terenu in bo sestavljen iz krajšega vodenja avtobusne 

skupine po regiji  
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PROGRAM IZOBRAŽEVANJA: 

Datum in 

ura 

predavanja 

Naslov predavanja 

in nosilci 

Kraj 

predavanja 

in trajanje 
Kratek opis predavanja 

Torek,  

23.2. 

ob 16h 

Uvodni pozdrav, 

predstavitev 

destinacije Zeleni 

kras 

 

Nosilci:  

RDO Postojnska 

jama - Zeleni kras 

Park 

vojaške 

zgodovine, 

Pivka 

 

Trajanje: 

1h 

 Uvodni pozdrav 

 Vizija 

 Blagovna znamka 

 Strateške usmeritve turizma na območju Zelenega  
krasa 

Trajnostni turizem 

Geografske 

značilnosti in 

turistične 

zanimivosti 

Zelenega krasa 

Nosilci:  

Matjaž Primc, 

direktor agencije 

Autentica 

Andrej Bandelj, 

geograf in 

profesionalni 

turistični vodnik 

Park 

vojaške 

zgodovine, 

Pivka 

 

Trajanje: 

3,5h 

 

 Trajnostni turizem na podeželju 

 Kratek geografski oris območja in pregled 
geografskih značilnosti območja 

 Turistični pomen Zelenega krasa za celotno 
turistično podobo Slovenije 

 Preplet geografskih in zgodovinskih značilnosti 

 Pregled zanimivosti po posameznih zaokroženih 
območjih (geografske regije, občine) 

 Medsebojna primerjava zanimivosti  

 Možne smeri obiska vodenih skupin 
 

Četrtek,  

25.2. 

ob 16:30h 

Zgodovinski 

pregled dogajanj 

na območju 

Zelenega krasa 

Nosilec 

Dejan Iskra, 

zgodovinar in 

vodja RDO Zeleni 

kras 

Park 

vojaške 

zgodovine, 

Pivka 

 

Trajanje: 

2h 

 Zgodovinski pregled območja Zelenega krasa 

 Kateri zgodovinski poudarki so pomembni za 
turistično vodenje 

 Zgodovinske zanimivosti na območju Zelenega 
krasa 

 



 

 

Kulinarika 

Zelenega krasa v 

povezavi s 

turizmom 

Nosilci:  

Nosilec predmeta 

bo sporočen 

naknadno 

Park 

vojaške 

zgodovine, 

Pivka 

 

Trajanje: 

2h 

 Predstavitev kulinarike Zelenega krasa 

 Kako gostu predstaviti kulinariko? 

 Kateri so pomembni poudarki pri predstavitvi 
kulinarike? 

 Predstavitev nekaterih naše najpomembnejših 
jedi 

 

 

 

 

 

Ponedeljek, 

29.2. ob 

16h 

 

Vojaško-

zgodovinska 

dediščina 

Nosilec:  

mag. Janko 

Boštjančič, Park 

vojaške zgodovine 

Pivka 

Park 

vojaške 

zgodovine, 

Pivka 

 

Trajanje: 

2,5h 

 Strateška lega območja 

 Posledica preseljevanj ljudstev in premikov  

 Vojaško-zgodovinska dediščina kot pomemben 
turistični potencial 

 Primer dobre prakse: Park vojaške zgodovine kot  
pomemben razvojni potencial 

Vključevanje 

zgodb v turistično 

vodenje 

Nosilec:  

Gabriela Brovč, 

vodnica z državno 

licenco 

Park 

vojaške 

zgodovine, 

Pivka 

 

Trajanje: 

2h 

 Furmanstvo, polharstvo, čarovništvo, izvor imen in 
druge zgodbe pomembne za Zeleni kras 

 Razlike med miti, legendami, pripovedjo, pravljico 

 Vključitev mitov, legend, pripovedk in pravljic v 
ponudbo Zelenega krasa glede na ciljno skupino 

 Viri (živi in neživi) 

Sreda,  

2.3. ob 17h 

Dostopni turizem 

 

Nosilec: 

Dominika Trepel, 

univ.dipl.teolog in 

profesionalna 

turistična vodnica 

Park 

vojaške 

zgodovine, 

Pivka 

 

Trajanje: 2 

h 

 Kaj je dostopni turizem? 

 Vodenje skupin s posebnimi potrebami v praksi 
 

 

 

 



 

 

Sobota,  

5.3. ob 

8:30h 

 

Tehnike 

turističnega 

vodenja 

 

Nosilec: 

Andrej Bandelj, 

univ.dipl.geograf in 

profesionalni 

turistični vodnik 

Park 

vojaške 

zgodovine, 

Pivka 

 

Trajanje: 

3,5 h  

 Osnovna pravila dobrega vodenja 

 Prilagoditev vodnika različnim skupinam, vodniške 
spretnosti in obnašanje vodnika ter reagiranje 
vodnika na različne situacije med potovanjem, 
vodenje oseb z gibalnimi omejitvami (upokojenci, 
invalidi,…) 

 Zakonodajni vidiki turističnega vodenja 

 Poslovanje turističnih vodnikov 

 Navodila za seminarsko nalogo in praktični del 
izpita 

Interpretacija 

naravne in 

kulturne dediščine 

skozi turistično 

vodenje 

 

Nosilec: 

Kristina Gorišek, 

univ.dipl. 

geografinja, 

licencirana 

interpretatorka 

narave in 

profesionalna 

turistična vodnica 

Park 

vojaške 

zgodovine, 

Pivka 

 

Trajanje: 

cca. 2h 

 Interpretacija naravne in kulturne dediščine 

 Prilagajanje interpretativnega vodenja različnim 
skupinam ter načrtovanje interpretativnega 
vodenja 

 Izkustveno učenje 

 Primeri interpretativnega vodenja v praksi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sobota,  

12.3. ob 8h 

Avtobusni vodeni 

študijski izlet 

 

Nosilec: 

Alenka Veber, 

turistična vodnica 

po Zelenem krasu 

in vodja Zavoda 

Rihtarjeva 

domačija  

 

Avtobusna 

postaja v 

Postojni  

 Praktične vaje iz vodenja različnih skupin 

 Kaj je v praksi potrebno paziti pri vodenju oseb z 
gibalnimi omejitvami? 



 

 

Nedelja,  

3.4. ob 8h 

Izpit za lokalne 

turistične vodnike 

Avtobusna 

postaja v 

Postojni 
 Praktični del izpita in oddaja seminarskih nalog 

od 5.3 do 

3.4. 

Samostojno delo kandidatov – 

izdelava seminarske naloge 

 

 Izdelava seminarske naloge na temo turističnega 
aranžmaja na območju Zelenega krasa s 
poudarkom na tehnikah vsebinskega in tehničnega 
vodenja 

 

 

 

 

 


