
 

 

 

4. SPLETNI INFORMATOR, MAREC 2013 

Ekipa INFOCENTRA 

 

DRAGI BRALCI, 

 

To je zadnji 

spletni informator 

projekta, saj se 

bližamo koncu. 

Na našem 

zadnjem 

meddržavnem srečanju februarja v Ivančni Gorici 

so se odvijale zadnje projektne dejavnosti naše 

male ekipe. 

 

 

Po 18 mesecih trdega dela je naša mednarodna 

ekipa dosegla dobre rezultate in je s končnimi 

produkti tudi zelo zadovoljna. 

 

 

 

 

 

 

 

Z vključevanjem veliko turističnih ponudnikov in 

podjetnikov v Bolgariji, Španiji, Latviji in Sloveniji 

ter zahvaljujoč njihovim dragocenim povratnim 

informacijam smo uspeli narediti sledeče: 

• Karta spretnosti za aktivni turizem   

 

 

Želimo, da karta spretnosti služi tako vodjem kot 

tudi udeležencem usposabljanj za aktivni turizem 

z namenom, da bi znali oceniti spretnosti – tiste, 

ki so že pridobljene in tiste, ki se še potrebujejo. 

 

Karta je na voljo v elektronski obliki in tudi kot 

dvojezični plakat.  



 

 

 

• Program za usposabljanje v aktivnem 

turizmu  

 

Program je bil najprej narejen med prejšnjim 

pilotnim projektom. Novega smo obogatili s 

podrobnim opisom strokovnega profila za 

vodje, inštruktorje ali koordinatorje aktivnega 

turizma.  Poskušali smo izboljšati opis praktičnih 

in teoretičnih vsebin 

ter dodali modul o 

zelenem turizmu. 

Program želi 

pomagati 

inštruktorjem pri 

oblikovanju 

usposabljanj za 

aktivni turizem glede na njihove potrebe. 

 

Izbira modulov usposabljanja tega programa je 

temeljila na veščinah, ki smo jih uvrstili na karto 

spretnosti. Podroben opis strokovnega profila 

(strokovne naloge in aktivnosti, potrebna 

orodja, strokovne kompetence in osebne 

lastnosti) je rezultat raziskave med ponudniki 

aktivnega turizma. 

 

 

Program je sestavljen in osmih modulov in naj bi 

glede na potrebe po praktičnem usposabljanju 

skupno trajal 600-900 ur. Temelji na potrebi po 

razvijanju skupnega okvira in je namenjen tako 

za aktivne turistične ponudnike kot tudi za 

prihodnje podjetnike. 

  

 



 

 

Program bo inštruktorjem aktivnega turizma 

pomagal pri zagotavljanju kakovostnih 

usposabljanj in prilagajanju potrebam 

inštruktorjev ter tudi zaposlenih.  

 

 

 

 

 

• Vodnik za usposabljanje za aktivni 

turizem  

Vodnik dopolnjuje Program usposabljanja in 

pomaga inštruktorjem in udeležencem v procesu 

usposabljanja. Prav tako je primeren za 

samoučenje. 

 

 

Vodnik je na voljo v elektronski obliki (na spletu 

in CD-ju) v 5 jezikih, in sicer v angleščini, 

bolgarščini, španščini, latvijščini in slovenščini.  

Angleška verzija vodnika je verjetno najdaljša, saj 

je ohranila veliko vsebin, pripravljenih med 

pilotnim projektom. Poleg tega smo vključili 

nove materiale in enote, ki se večinoma 

osredotočajo na »zeleni« turizem.  

 

Tudi ostali vodniki se razlikujejo med seboj, saj 

so jih partnerji konzorcija prilagodili glede na 

svojo lokalno okolje in potrebe.  

 

 

 

 



 

 

Poleg tega smo naredili sledeče:  

• 4 spletne informatorje 

Vsak partner je bil zadolžen za en spletni 

informator, ki obvešča o napredku projekta in 

primeru dobre prakse v povezavi s strokovnim 

usposabljanjem iz partnerske države.  

 

• 4 dvojezične brošure  

Vsak partner je glede na svoje cilje in potrebe 

naredil brošuro. Tri od njih so izšle v obliki mape. 

 

Bolgarska 

     

 

Španska 

  

    

 

 

Latvijska 

     

 

Brošure obstajajo tako v papirnati kot tudi v 

elektronski obliki na spletni strani. Razdeljene so 

bile med naše ciljne skupine, deležnike, zunanje 

sodelavce in vse zainteresirane. Nekateri 

partnerji so v brošure vključili tudi logotipe in 

spletne strani svojih zunanjih sodelavcev. 

 

Slovenska 

   

    



 

 

 

 

  

• Atraktivna spletna stran 

Za več informacij o projektu lahko 

obiščete našo spletno stran: 

www.activetourism.org   

Poleg tega lahko do vseh rezultatov 

projekta dostopate elektronsko ter jih 

naložite in/ali natisnete. 

 

• Podatkovna baza deležnikov  

Podatkovna baza je namenjena za vse 

organizacije in institucije, ki so vključene 

v turizem, šport, trajnostni razvoj, 

okoljske projekte, projekte v povezavi  z 

invalidnimi in funkcionalno oviranimi 

ljudmi, poklicnimi izobraževanji in 

usposabljanji, itd.  

Trenutno naša baza vsebuje 106 

organizacij iz 11 evropskih držav, prav 

tako tudi različne organizacije, delujoče 

na svetovnem nivoju.  

              

 

 

 

 
PRIMER POKLICNEGA USPOSABLJANJA  IZ 
BOLGARIJE 

Splošni pregled  

          

Konkurenčnost na trgu dela pomeni bolj 

usposobljene zaposlene. Konkurenčna podjetja 

se vse bolj zavedajo pomena stalnih poklicnih 

usposabljanj svojih zaposlenih. Takšna podjetja 

dajejo prednost kratkim usposabljanjem, ki so 

prilagojena glede na potrebe in tesno povezana s 

specifičnimi nalogami na delu ter osredotočena 

na pridobivanje praktičnih spretnosti na 

delovnem mestu. 



 

 

Naša ekipa verjame, da imajo poklicna 

usposabljanja veliko prednosti tako za podjetja 

kot tudi za zaposlene. Poleg povečane 

produktivnosti takšna usposabljanja ponavadi 

potrebujejo manj sredstev. Usposabljanje 

zaposlenih na delovnem mestu jim pomaga pri 

prilagajanju novim informacijam in jim omogoča, 

da hitro uporabijo na novo pridobljene 

spretnosti. 

 

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ZA LASTNIKE 

GOSTIŠČ IN DRUŽINSKIH HOTELOV  

   

Ljudje, ki so vključeni v podeželski turizem, 

ponavadi sami vodijo svoje podjetje in imajo 

raznolike, pogosto popolnoma drugačne 

zadolžitve. Zato potrebujejo znanje in spretnosti 

na različnih nivojih, pomembno pa je tudi, da se 

stalno izobražujejo.   

Veliko institucij za usposabljanje in inštruktorjev 

v turizmu je ugotovilo, da je za turistične 

ponudnike zelo pomembno, da se učijo preko 

aktivnosti. Ti imajo najraje kratka, prilagojena 

usposabljanja, ki so osredotočena na specifično 

spretnost in/ali aktivnost. 

Po drugi strani pa je za podeželske turistične 

ponudnike, ki se pogosto nahajajo na geografsko 

odročnih krajih, zelo pomembno, da se lahko 

srečajo z drugimi podeželskimi turističnimi 

ponudniki, obiščejo turistične kraje, ki bi jih 

obiskali njihovi gostje in da delijo izkušnje s 

podeželskimi turističnimi ponudniki iz različnih 

regij.  

 

Bolgarsko združenje za alternativni turizem 

(BAAT) – www.baatbg.org – je našlo rešitev, da 

se zadosti takšnim potrebam.  

Poleg teoretičnega znanja BAAT lastnikom 

gostišč iz bolgarske podeželske regije ponuja 

praktična usposabljanja in ekskurzije. Takšna 

usposabljanja vključujejo obiske in srečanja, ki 

udeležencem omogočajo, da spoznajo turistične 

atrakcije, ki jih ponujajo druge regije ter da se 

osredotočijo na zaščitena območja, ki so 

znamenitost  podeželskega območja.  



 

 

    

Udeleženci usposabljanja spoznajo lastnike 

lokalnih gostišč z namenom, da izmenjajo 

izkušnje, razpravljajo o problemih in poiščejo 

rešitve. 

V sklopu usposabljanja udeleženci hodijo po eko 

poteh, vstopijo v jame in se naučijo vse o 

infrastrukturi, interpretativnih značilnosti 

območja ter o dodatnih objektih, ki so na voljo.  

Poleg tega bodo turisti obiskali lokalne turistične 

centre in se učili o mehanizmih sodelovanja med 

lokalnimi turističnimi ponudniki, informacijskimi 

centri, naravnimi parki in vodjami pustolovskih 

parkov. 

V nadaljevanju bo potekala skupinska razprava o 

tem, kaj je bilo uporabno, kaj se lahko uporabi 

znotraj območij udeležencev ter kakšna sredstva 

in podpora sta potrebna oziroma na voljo. 

 

Da so takšna usposabljanja lahko uporabna, 

morajo biti udeleženci vključeni v vse aktivnosti. 

Razpravljajo o vsem, kar slišijo, vidijo in izkusijo 

ter to primerjajo s svojimi viri in okoljem, v 

katerem delujejo. 

 

Poleg tega ves čas razmišljajo o tem, kako 

izboljšati učinkovitost svojega podjetja.  

 

 

 



 

 

Takšne ekskurzije so primerne za predstavnike 

LAS, gostišč in družinskih hotelov, prav tako za 

gorske vodnike, vodje turističnih centrov, 

obrtnike – praktično za vsakogar, ki je vključen 

ali se zanima za podeželski in alternativni 

turizem. 

 

 

 

 

 

 


