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O PROJEKTU 
 

AcTour: Aktivni turizem za trajnostni razvoj - prenos inovativnega z zaposlitvijo 
povezanega usposabljanja in metodologije 

 
Projekt AcTour, ki bo skupno trajal 18 mesecev, je prenos inovacijskega projekta v okviru 

programa Leonardo da Vinci, ki so ga razvili v okviru programa Vseživljenjsko učenje. 

Namen je prenesti rezultate predhodnega uspešnega projekta imenovanega  AKTIVNI 
TURIZEM: »Nov poklicni profil«, ki je potekal med leti 2003 in 2005, pod vodstvom 

občinskega sveta Miranda do Douro iz Portugalske (Câmara Municipal de Miranda do 

Douro). 

 

Pri projektu AcTour sodelujejo štirje partnerji iz štirih držav: ponudnik poklicnega 

izobraževanja in usposabljanja (INFOCENTER EOOD, Bolgarija), nevladna organizacija 

(člani so turistična podjetja) (latvijsko podeželsko turistično društvo LAUKU CELOTAJST 

Lauku CELOTAJS, Latvija), javna ustanova (Center za razvoj Litija, Slovenija) in svetovalno 

središče (IRMA SL, Španija). Vsi partnerji so dejavni na področju alternativnega turizma in 

na podeželju. 
 

Glavni cilji projekta so: 

• Prenos inovativnih rešitev poklicnega usposabljanja na področju aktivnega turizma, ki 

temelji na potrebah trga dela ter prepoznavanju znanja in spretnosti, oblikovanje 

nacionalnih kvalifikacijskih standardov za področje aktivnega turizma v državah, ki 

sodelujejo pri projektu. 

• Pospešeno vključevanje delodajalcev, stalni predstavniki poklicnega izobraževanja in 

interesne skupine na medsektorski ravni, z namenom tvorbe novega poklicnega profila, ki 

bi bil privlačen za prebivalstvo na podeželju. 



 

 

• Povečati dostopnost aktivnega turizma za invalidne osebe in starejše. 

• Vključiti filozofijo zelenega turizma v poklicnem usposabljanju na področju aktivnega 

turizma. 

 

Glavne neposredne ciljne skupine projekta so: 

• mladi brezposelni; 

• mlajši in starejši podjetniki na podeželju, kot na primer: lastniki gostišč, lastniki družinskih 

hotelov, gorski vodniki, športni inštruktorji, zgodovinarji, uradniki nacionalnih parkov, itd. 

 

Glavni predvideni rezultati projekta AcTour so: 

• vmesna in končna ocenjevalna poročila o projektu; 

• 4 transnacionalna srečanja z udeležbo vseh partnerjev; 

• razširjanje e-novic projekta; 

• organizacija lokalnih dogodkov razširjanja; 

• vzpostavitev internetnega okolja za razširjanje projekta in spletno interaktivno učno 

orodje za aktivni turizem; 

• brošura za razširjanje projekta; 

• baza AcTour mednarodnih interesnih skupin v turizmu; 

• memorandum o sporazumu med partnerji in subjekti, ki so povezani s projektno temo; 

• zemljevid znanja o aktivnem turizmu - grafični prikaz pomembnejših ugotovljenih 

spretnosti, ki se ujemajo s potrebami na trgu dela; 

• izvajanje pilotnih in testnih dejavnosti; 

• posodobljen in izboljšan vodič za usposabljanje v aktivnem turizmu ter učni načrt, na 

voljo kot interaktivno orodje IKT (tako na spletu kot tudi brez spletne povezave). 



 

 

 MODEL USMERJENEGA POKLICNEGA USPOSABLJANJA IZ 

ŠPANIJE 
 

GUHEKO – Turizem in prosti čas 
 
GUHEKO S.L. je ponudnik specializiranih 

storitev povezanih s prostočasnimi dejavnostmi, 

kot so aktivni turizem, okoljsko in naravoslovno 

izobraževanje, usposabljanje, dejavnosti za 

podjetja, dejavnosti za otroke, itd. 

 

Podjetje s sedežem v Leónu, ki je bilo 

ustanovljeno leta 1993, je eno izmed prvih 

specializiranih ponudnikov prostočasnih aktivnosti na območju avtonomne občine Castilla y 

Leon. Podjetje se ves čas razvija, tako v številu storitev kot tudi v številu specializiranega 

osebja, ki je zaposleno v podjetju. 

 

Danes ima podjetje široko in kvalitetno ponudbo, ki jo ustvarja strokovno izobražen kader. 

Ponudba je prilagojena vsem vrstam kupcev, ki lahko svoj prosti čas preživljajo ob 

inovativnih, razburljivih in zanimivih dejavnostih. 

 

Podjetje sestavlja tehnična ekipa 40 strokovnjakov (organizirani v različne tehnične, upravne 

in vodstvene oddelke in pokrivajo različna področja), ki izvajajo obsežnejše projekte in nudijo 

veliko število storitev. 

 

GUHEKO razpolaga z upravljalno in storitveno infrastrukturo v mestu León in z drugimi 

objekti v okoliških gorah, kjer se nahaja Center aktivnega turizma Vegacervera. 

www.guheko.com 



 

 

Glavne dejavnosti podjetja GUHEKO so: 

• aktivni turizem 

• programi pohodništva ali trekinga 

• programi usposabljanja 

• programi namenjeni otrokom in mladini 

• dejavnosti na področju okoljskega izobraževanja 

• dejavnosti za podjetja 

• hotelirske in gostinske storitve 

• center aktivnega turizma 

 

Kontaktne informacije: 
 
GUHEKO – Podjetje za aktivni turizem, pooblaščeno s strani regionalne vlade na območju 

občine Castilla y León nº 24/001 
Sedež podjetja: C/ Campanillas 48 1º planta 24008, León, Španija 

Telefon: 987 082 083 - 661569569 

E-naslov: turismoactivo@guheko.com 

formacion@guheko.com 

naturaleza@guheko.com 

centros@guheko.com  

contacto@guheko.com 

Spletne strani: www.guheko.com 

      empresa.guheko.com/ 

      www.hostalrocas.com 



 

 

Sledi podrobnejši opis dejavnosti, saj so pobližje povezane s tematiko projekta: 
 

AKTIVNI TURIZEM 
 
Podjetje ponuja veliko število aktivnosti, med 

katerimi lahko kupci izbirajo. Zagotavljajo 

najboljše strokovnjake, materiale, opremo, 

zavarovanje, prevozne storitve ter ostale 

potrebne elemente, tako da lahko udeleženci 

brezskrbno uživajo. 

Aktivnosti vključujejo raziskovanje podzemnih 

rek, plezanje, spuste po gorskih kanjonih z 

uporabo najrazličnejših tehnik, lahko se s 

prijatelji pomerite v paintballu, uživate v 

zimskih plezalnih preizkušnjah, zgradite iglu, … Kar pa je najbolje, vse to lahko počnete 

popolnoma sproščeno z občutkom varnosti, pod budnim očesom strokovnega vodstva. 

 

Seznam aktivnosti: 

• vožnja s kanujem po podzemni reki jame Valporquero 

• soteskanje 

• plezanje v naravi ali na plezalnih stenah 

• paintball 

• paketi, ki vključujejo različne aktivnosti 

• rafting, spuščanje po žici 

• krpljanje 

• zimski alpinizem 

• pohodniške poti 

• preživetje v naravi www.guheko.com 

www.guheko.com 



 

 

 

Pred izvajanjem aktivnosti se 

udeležence seznani s pogoji in 

okoljem, v katerem se bodo te 

aktivnosti izvajale, tako da je ves čas 

poskrbljeno za najboljše varnostne 

pogoje. Poleg tega GUHEKO poskrbi 

za vso potrebno opremo, vključno z 

organizacijo prevoznih storitev. 

 

 

 

Center aktivnega turizma: 
Center aktivnega turizma, ki se nahaja v 

Vegacerveru, obsega različna območja, 

vključno z rečnim bazenom, notranjo plezalno 

steno, prizoriščem za paintball, plezalno šolo, 

garderobami s tuši in omaricami, učilnicami, 

sejnimi sobami, … 

 

Center je t.i. aktivna točka, kjer se izvajajo 

številne aktivnosti za vse starosti in težavnostne 

stopnje. 

Od leta 2008 postaja središče Vegacervera 

vedno bolj prepoznavno kot območje turizma in avanturističnega športa, predvsem po 

zaslugi poimenovanja aktivna točka pokrajine León  ter zaradi nedavne podelitve prestižne 

nagrade FITUR 2010 za najboljši produkt na področju aktivnega turizma v državi. 

www.guheko.com 

www.guheko.com 



 

 

USPOSABLJANJE 
 

Podjetje se dejavnostim usposabljanja posveča že 15 

let. Nudijo uradne tečaje za inštruktorje in koordinatorje 

prostočasnih aktivnosti in vodnikov v naravi. Poleg tega 

ponujajo različne akreditacije za aktivnosti v gorah ter 

skrbijo za razvoj in praktično usposabljanje. 

 

Vsi njihovi tečaji vključujejo vodenje in razvijanje po 

stopnjah, kar zvišuje zaposlitvene možnosti in 

pospešuje vključitev udeležencev na trg dela. 

Praktični del programov se izvaja v njihovih prostorih, v 

naravnem okolju pa izvajajo dejavnosti aktivnega turizma. Na ta način lahko udeleženci 

usposabljanja dobijo vpogled v vzdušje na delovnem mestu. 

 

Šola je priznana s strani regionalnih oblasti v občini Castilla y León, poleg tega pa o 

uspešnosti ustanove pričajo tudi številke – v zadnjih desetih letih je namreč šolanje uspešno 

zaključilo več kot 2000 študentov. 

 

Uradno priznane kvalifikacije: 

• inštruktor prostočasnih aktivnosti 

• koordinator prostočasnih aktivnosti 

• specializacija za delo na taborih 

• specializacija za delo z mladimi s posebnimi 

potrebami 

• specializacija za pohodništvo 

• specializacija za plezalne tehnike 

 

www.guheko.com 

www.guheko.com 



 

 

 
Uradno priznane akreditacije: 

• strokovna akreditacija za plezanje 

• strokovna akreditacija za pohodništvo 

• strokovna akreditacija za soteskanje 

 
Tečaji: 

• vodnik-inštruktor v naravi 

• plezanje•po zaledenelih površinah 

• mikologija 

• orientacija s pomočjo GPS-a 

• rekreacijske aktivnosti v naravi 

• teater in rekreacija 

 

 

 

www.guheko.com 



 

 

 

OKOLJSKO IZOBRAŽEVANJE 
 

Kar se tiče izobraževanja v povezavi z okoljem in okoljevarstvom, 

GUHEKO ponuja različne dejavnosti, ki so primerne za vse 

starostne skupine: 

• delavnice na temo okoljevarstva 

• igralnice na temo javnega prevoza in okoljevarstvenih aktivnosti 

in rekreacije v naravi 

• vodeni ogledi krajev, ki so zanimivi z okoljevarstvenega vidika 

• vodeni ogledi z biologi 

• ornitološke poti 

• itd. 

 

Kot pri vseh svojih aktivnostih tudi pri teh delavnicam ob sodelovanju strokovno 

izobraženega kadra poskrbijo, da aktivnosti potekajo v skladu z varnostnimi načeli, uredijo pa 

tudi vse ostalo, kar je potrebno za izvajanje delavnic: prevoz, zavarovanje, spremstvo, 

napredovanje, itd. 

 
Opomba: Vir podatkov o ustanovi GUHEKO je njihova spletna stran. 

 

www.guheko.com 


