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Uvod 
 

Turizem predstavlja eno izmed najbolj pomembnih gospodarskih panog na svetu, ki ima bistven vpliv na 

ekonomijo, državam in regijam proizvaja znatne prihodke in prispeva k njihovem razvoju. 

Statistični podatki kažejo, da turizem lahko prispeva k zaposlovanju in ekonomski rasti na podeželskih 

območjih, saj predstavlja tretjo največjo družbenoekonomsko aktivnost v Evropski Uniji ter naj bi 

zagotavljal približno 12% vseh del. Raziskava o kakovosti podeželskega turizma kaže, da je eden izmed 

bistvenih faktorjev za uspehkreativno usposabljanje. 

Vse več je povpraševanja po alternativnem turizmu, ki povezuje lokalno kulturo in okolje in je močno 

odvisen odprebivalcev ter ponuja široko paleto aktivnosti, kot so pohodništvo, planinarjenje, vožnja s 

kanujem, jahanje konjev, jadralno padalstvo in kolesarjenje, opazovanje živali in ptic, smučanje in 

drsanje, itd. 

Ljudje postajajo vse bolj aktivni, povpraševanje po raznolikih aktivnostih pa vse bolj narašča.Tako narava 

postaja najbolj zaželeno okolje za preživljanje počitnic. 

Kljub povečanem povpraševanju pa ni vedno dovolj kvalificiranih ljudi, ki bi zagotavljali kakovostne 

storitve, povezane z naravo, kulturo in družbo. Kakovost je izredno pomembna za doseganje 

konkurenčnosti in trajnostnega razvoja regij, še posebej manj razvitih, tistih na oddaljenih in podeželskih 

območjih, regij, ki se soočajo s problemi depopulacije, starajočega se prebivalstva in visoke stopnje 

brezposelnosti. 

Kljub temu, da obstajajo usposobljeni strokovnjaki na področju aktivnega turizma, primanjkuje ljudi s 

kompetencami in spretnostmi, ki bi zadostile povpraševanju strank in potrebam na trgu delovne sile. 

Potrebno je dodati, da imajo veliki premiki ljudi pomemben vpliv tako na družbo kot tudi na okolje. 

Treba se je zavedati, da je potrebno ponuditi, tako kot tudi prakticirati, odgovorni turizem – turizem, ki 

ohranja naravo in kulturo, turizem, ki dostopen vsem ljudem, tudi invalidnim. 
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Program usposabljanja 

Program usposabljanja je bil prvotno izdelan v okviru Pilotnega projekta Leonardo da Vinci »Aktivni 

turizem: nov strokovni profil«. 

 “AcTour: Aktivni turizem za trajnostni razvoj – prenos inovativnega z zaposlitvijo povezanega 

usposabljanja in metodologije” (LL2011-1-BG1-LEO05-05043) je nov Leonardo da Vinci projekt prenosa 

inovacij, ki je namenjen dodatnemu izboljšanju Programa, tako kot tudi prilagoditvi le-tega lokalnim 

potrebam partnerjev v Bolgariji, Španiji, Latviji in Sloveniji. 

Nov Program je obogaten s podrobnim opisom strokovnega profila vodij aktivnega turizma in 

inštruktorjev ali koordinatorjev ter si prizadeva izpopolniti opis praktičnih in teoretičnih vsebin. Prav tako 

je vključen nov modul o zelenem turizmu. 

Program pomaga vodje usposabljanj pri pripravi tečajev usposabljanja na področju aktivnega turizma 

glede na potrebe udeležencev. Program je rezultat dveh raziskav - prva je bila narejena med 

podeželskimi ponudniki nastanitev v Bolgariji, Španiji, Latviji in Sloveniji, druga pa med ponudniki 

začasnega aktivnega turizma v omenjenih državah. Glede na izsledke prve raziskave, je projektna ekipa 

naredila zemljevid znanja z namenom, da bi poudarila pomembne splošne in specifične spretnosti, ki jih 

potrebujejo vodje aktivnega turizma in/ali koordinatorji. Izbira vključenih modulov usposabljanja temelji 

predvsem na spretnostih, ki so predstavljene na zemljevidu znanja. Podroben opis strokovnega profila 

(opis strokovnih nalog in aktivnosti, potrebnih pripomočkov in opreme, strokovnih sposobnosti in 

osebnostnih lastnosti) je rezultat druge raziskave. 

Program sestavlja osem modulov, ki naj bi trajali 700-900 ur, odvisno od potreb. Temelji na potrebi po 

razvoju skupnega okvira ter je namenjen tako za ponudnike začasnega turizma kot tudi za bodoče 

podjetnike. Rezultati, pridobljeni iz lokalnih raziskav, in pridobljeno znanje so omogočili projektni ekipi, 

da je prilagodila program trenutnim potrebam v evropskih podeželskih regijah, pri čemer je upoštevala 

njihov naravni, kulturni in zgodovinski potencial. 

Med razvijanjem programa smo upoštevali naše ciljne skupine: 

 mlade brezposelne; 

 mlade in starejše podjetnike s podeželskih območij, kot npr: lastniki gostišč, lastniki 

družinskih hotelov, gorski vodniki, športni inštruktorji, zgodovinarji, uradniki nacionalnih 

parkov, itd. 

 

Program vodjem usposabljanj na področju aktivnega turizma zagotavlja pripomočke, ki bodo omogočili 

visoko kakovostno usposabljanje ljudi, prilagoditev usposabljanj tako potrebam udeležencev kot tudi 

potrebam delodajalcev. Verjamemo, da lahko dobro usposobljeno osebje in visoko kakovostne storitve 

na področju aktivnega turizma izboljšajo kvaliteto življenja velikemu številu ljudi v evropskih podeželskih 

regijah. 
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Strokovni profil 

Kot že omenjeno zgoraj, nov opis strokovnega profila temelji na podrobnih podatkih, zbranih od 

ponudnikov začasnega aktivnega turizma. Ekipa projekta AcTour se jim želi zahvaliti za ves trud. 

Odločili smo se, da spremenimo obliko opisa strokovnega profila z upanjem, da je le-ta sedaj bolj prijazna 

vodjem usposabljanj ter lažja za uporabo.Nova oblika ponuja vodjem usposabljanj možnost hitre 

ocenitve o tem, katera znanja udeleženci usposabljanja že imajo in katera morajo še pridobiti. Vsebuje 

podrobne opise strokovnih nalog in aktivnosti, potrebnih pripomočkov, strokovnih kompetenc in 

osebnostne lastnosti, ki so potrebne za vodje aktivnega turizma in/ali koordinatorje.  

Moduli usposabljanja  

1) Interpretacija dediščine  

2) Dejavnosti aktivnega turizma (zračne, kopenske, vodne, snežne)  

3) Obvladovanje tveganja  

4) Prva pomoč  

5) Obravnava strank  

6) Angleščina za turizem  

7) IKT  

8) Aktivnosti zelenega turizma  

 

Program je prilagojen potrebam trga, saj zagotavlja ravnotežje med teoretičnim in praktičnim znanjem 

ter spretnostmi.Tako prejšnja kot tudi zdajšnja projektna ekipa sta se trudili osnovati program, ki bi bil 

prilagojen vodjem usposabljanj, z namenom, da se zagotovijo usposabljanja, narejena po meri. 

Vredno je omeniti, da je Program usposabljanja na področju aktivnega turizma inovativen kar se tiče 

storitev aktivnega turizma za starejše in invalidne, prav tako je inovativen nov modul o zelenem 

turizmu. 

Program je namenjen za usposabljanja, ki temeljijo na modulih, pri kratkih eno/dvomodulskih tečajih pa 

dopušča možnost, da se oblikujejo po meri individualnih potreb. Poleg tega udeležencem usposabljanja 

ponuja možnost učenja modula za modulom glede na znanje in spretnosti ali pa samo izbor modula, ki ga 

potrebujejo.Upamo, da bo ta program uporaben pripomoček pri poklicnih usposabljanjih na področju 

aktivnega turizma. Dodan je tudi vodič za usposabljanje na področju aktivnega turizma, ki je namenjen 

vodjem usposabljanj in udeležencem, prav tako pa tudi za samoučenje. 

Na kazalo  
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Strokovni profil  

OPIS STROKOVNEGA PROFILA v aktivnem turizmu  

Naš program usposabljanja in strokovni profil sta namenjena vodjem podjetij aktivnega turizma, 

inštruktorjem, pomočnikom in koordinatorjem z oddaljenih podeželskih območij. Glede na to, da je v 

manjših podjetjih aktivnega turizma ena oseba zadolžena za veliko različnih nalog in aktivnosti, ki jih v 

velikih turističnih podjetjih ponavadi postori več različnih strokovnjakov, ta strokovni profil pravzaprav 

predstavlja mešanico aktivnosti, znanj in kompetenc večih poklicev, ki so povezani s športom, rekreacijo 

in turizmom. 

 1. del: za vodje podjetij aktivnega turizma  

 2. del: za inštruktorje, pomočnike, koordinatorje aktivnega turizma   
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Tabela 1 

1. del: Vodje aktivnega turizma 

Opis strokovnih nalog 

in aktivnosti  

 

Potrebni pripomočki in 

oprema  

 

Strokovne kompetence  
Strokovne in osebnostne 

lastnosti 

 
Znanje o: Spretnosti:: 

 

PROPAGANDA IN INFORMACIJE  
 

Priprava reklamne 
kampanje preko 

različnih medijev, 
vključno s socialnimi 
omrežji 

Sporočila za javnost, 
mediji, računalnik: e-mail – 

office outlook, telefon, 
socialni mediji: Facebook, 
Twitter, Flickr, itd.  

Vrste medijev in funkcije, 
različne specifike medijev 
(printani, elektronski, 
video, slikovni, itd.)  

Znanje IT spretnosti na 
nivoju uporabnika, 

foto/video obdelava, 
socialni mediji, oglaševalske 
in trženjske spretnosti  

Organizacija in komunikacija 
(tudi v tujih jezikih), digitalna 
pismenost, socialne 
kompetence 
Dobra informiranost in 
sposobnost  
 

 

Izdelava reklamnega 

gradiva (različni formati)  

Sporočila za javnost, 
periodične publikacije, 
računalniki in zadevna 
programska oprema, e-
bilteni  

Vrste reklamnega gradiva 
in njegove posebnosti kar 
se tiče vsebine in oblike, 

tehničnega vidika (tiskarske 
oblike, spletne publikacije, 
itd.)  

Vodenje, upravljanje in 
koordinacijske spretnosti 

(zaposleni in podizvajalci) 
 

Kreativnost  
Dobra podkovanost na 
področju psihologije strank, 

skupinske dinamike, itd. 
Socialne spretnosti 
 

Zadostiti povpraševanju 
po informacijah, 

odgovoriti na pritožbe 
ali predloge in 
priporočila  

Računalnik, internet in 

drugi načini komunikacije 
 

Zakonodaja v povezavi s 
pravicami strank in 
informacijami. 
Medkulturno 

komunikacijsko znanje. 
Znanje zakonov in 
predpisov v povezavi s 
športom in turizmom. 
 

Organizacija in vodenje 
postopkov v podjetju v 
povezavi s strankami 
Vrednotenje in uporaba 
priporočil 
Medkulturne 
komunikacijske veščine 

 

Komunikacija, uravnoteženost 

ciljev in idej 
Reševanje problemov 
Obvladovanje sporov 
Znati se spoprijeti z 
zapletenimi situacijami, 
analizirati povratne 
informacije 

Samoiniciativa 
 

Vzpostaviti in razviti 
trajnostne podjetniške 
odnose 
 

Načini komunikacije, avto, 
osebni stiki 

 

Znanje o akterjih in nosilcih 
interesov (ustanove, 
uprave, socialni partnerji, 
druga podjetja) na območju 
delovanja na vseh nivojih – 

lokalnem, regionalnem, 
nacionalnem, 
meddržavnem 
 

Medkulturne, podjetniške 
in komunikacijske veščine  

 

Timski igralec 
Brez predsodkov in strpnost 
Pogajanje in vplivanje 
 

 
Posredovati sveže 
informacije potovalnim 

agencijam  in 
posodabljanje 
informacij v 
rezervacijskem sistemu 
 
 

Osebni računalnik, 

rezervacijski sistemi in 
programska oprema, 
reklamno gradivo 
 

Znanje o relevantnih 

potovalnih agencijah in 
rezervacijskih sistemih na 
trgu 
 

IT in analitične spretnosti za 

strukturiranje in 
predstavitev informacij v 
zahtevani obliki 
 

Vrednotenje informacij 

Vedeti, čemu dati prednost ter 
znati povzemati 
Kreativnost 
 

RAČUNOVODSTVO 
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Slediti pretoku denarja, 
zaznati probleme, 
poiskati rešitve 
 

Voditi poslovne knjige, delo 
z računalnikom, 
proračunom in drugimi 

finančnimi oblikami 
 

Računovodstvo in finance, 
zadevna zakonodaja, 
zakonske zahteve 
 

Osnovne spretnosti 
računovodstva in 
poslovodenja v smislu 
nadzora nad računovodjami 
v podjetju 
 

Vodenje proračuna 
Ocenitev stroškov 
Reševanje problemov 
 

Vodenje knjigovodstva, 
pravočasna davčna 
poročila, itd. 
 

Davčna poročila, 
računalnik, vodenje 
poslovnih knjig 
 

Računovodstvo in finance, 
zadevna zakonodaja, 
zakonske zahteve 
 

Osnovne spretnosti 
računovodstva in vodenja 
financ za izvajanje 
gotovinskih plačil, bančnih 
prenosov, obdelavo 
osnovne finančne 
dokumentacije in poročil 
 

Organizacija in učinkovito 
upravljanje s časom 
Vedeti, čemu dati prednost 
 

ORGANIZACIJA AKTIVNOSTI  

Zadostiti zahtevam o 
zdravju in varnosti ter 
drugim okoljskim 
zahtevam v skladu z 
zakoni in predpisi  

Računalnik, specifični  
priročniki o zakonih in 
predpisih  

Znanje o ustrezni 
zakonodaji, glavnih načelih 

ekoturizma in osnovah 
zelenega turizma  

Vodenje, organizacijske in 
vodstvene spretnosti 
 

Okoljska odgovornost 
Posluh za varnostne ukrepe in 
material 
Iznajdljivost 
 

Vodenje rezervacij 
strank in prijav  za 
različne aktivnosti  

Računalnik, internet in 
drugi načini komunikacije 
Rezervacijski in prijavni 

obrazci  

Tehnologija ponujenih 
storitev, pravice strank, 
trženje  

 

Vodenje podatkov  
Upravljanje rezervacijskega 
sistema 
Obdelava dokumentacije 
 

Odgovornost, ustvarjalnost in 
iznajdljivost 
Komunikacija 

 

Usklajevati in 
organizirati ponujene 
storitve  

Sporočilna tabla v podjetju, 
urniki zaposlenih, urnik 
storitev, telefon in drugi 
načini komunikacije, avto  

Splošno in specifično 
znanje o različnih vrstah 
aktivnega turizma in 
njihovih tehničnih vidikov  

Načrtovanje, obvladovanje 
tveganja, organizacijske 
spretnosti, vožnja  

Organizacija in sodelovanje 

Pogajanje in vplivanje  
Timsko delo 
Vnema 
Obvladovanje stresa  

Vzpostaviti in ohranjati 
jasen sistem za 
komunikacijo z 

zaposlenimi, za 
dolžnosti, odločanja, itd.  

Organizacijske sheme, 
urniki zaposlenih, rednih 
sestankov zaposlenih, 

komunikacijski načini in 
metode  

Psihološko znanje, zavest o 
pravicah in dolžnostih 

delodajalca ter zaposlenih  

Učinkovita komunikacija 
Poznavanje zadevne 
zakonodaje 

Spoštovati in slediti 
pravilniku dela  

Vodenje in organizacija 
Uravnoteženost 
Diskretnost 
 

Nadzirati pravilno 
dostavo opreme in 
brezplačnih storitev 
(izročki, promocijski 
izdelki, hrana in pijača, 

itd.)  

Poročila zaposlenih, 
vprašalniki o zadovoljstvu 
strank, stojnice s 
promocijski izdelki, sestanki 
z zaposlenimi, logistika 

 

Trženje, skupinska 
dinamika in potrošniška 
psihologija, osnovna načela 
pri obravnavi strank   

Učinkovita komunikacija 
Upravljanje s podatki 
Vodstvene in koordinacijske 
spretnosti 
 

Družabnost in sodelovalnost 
Prijateljskost in taktnost 
Iznajdljivost 
 

Voditi evidenco o 
infrastrukturi, objektih 
in opremi podjetja ter 
organizirati prenove  

Poročila zaposlenih  
Osebno preverjanje 
Tehnična dokumentacija 
 

Osnovno tehnično znanje in 
razumevanje 
infrastrukture, objektov, 
storitev, varne in pravilne 
uporabe ter vzdrževanja 

opreme  
 

Tehnična pismenost in 
organizacijske spretnosti  
 

Dobra organiziranost  

Sistematičnost in natančnost 
Pozornost 
Striktnost 
 
 

Nadzor nad 
upoštevanjem 
zdravstvenih in 
varnostnih predpisov ob 
dostavi storitev  

Poročila zaposlenih  
Osebni pregledi 
Tehnična dokumentacija 
Priročniki o zakonih in 
predpisih 

 

Ocenitev in preprečevanje 
poklicnih nevarnosti 
Okoljsko znanje 
 

Organizacijske spretnosti za 
izvajanje dobrih praks in 
postopkov za upoštevanje 
zakonodaje o zdravju in 
varnosti 

 

Odgovornost pri zdravstvenih 
in varnostnih ukrepih 
Odgovornost do okolja 
Sodelovanje in vplivanje 
 

POVRATNE INFORMACIJE STRANK IN IZBOLJŠANJE STORITEV  
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Vodenje zbiranja ter 
analize povratnih 
informacij strank 

 

Obrazci, vprašalniki, 
računalnik, urejanje besedil 
in druga programska 
oprema, podatkovna baza 
 

Sociologija, statistične 
metode, izdelava anket  

IT in informacijska analiza  
 

Korektnost, natančnost, 
tehnična pismenost 
Dobro splošno znanje 

 

Voditi aktivnosti za 
izboljšave storitev, ki 
temeljijo na povratnih 
informacijah in 
zahtevah strank  

Referenčna in promocijska 
gradiva 
Obrazci za načrtovanje in 
pripravo proračuna 
 

Znanje o najboljših 
primerih in dosežkih pri/na 
podobnih 
produktih/območjih 

Znanje o območju/regiji 
 

Tehnične in organizacijske 

spretnosti, specifične 
spretnosti za določene 
produkte 
Strateško načrtovanje 
Trženjske spretnosti in 
spretnosti za ustrezno 
obravnavi strank 
 

Želja po izboljšavah 
Učenje iz napak 
Reševanje problemov in 
inovativno razmišljanje 
 

Narediti vse potrebno, 
da se zadosti potrebam 
in zahtevam posebnih 
skupin (starejši in 

invalidni) 
 

Tržne analize, rezultati 
anket 
Posebne zahteve 
Spodbudno okolje 
Referenčno gradivo (šport, 
zdravje, medicina) 
Pomočniki za invalidne in 

starejše 
Oprema za nudenje prve 
pomoči 
 
 

Osnovno znanje o: 

- konceptu invalidnosti in 
človeškega telesa;  
- različnih vrstah in 
stopnjah invalidnosti;  
- prilagojenih športnih in 
drugih aktivnostih za 
invalidne in starejše; 
- posebni opremi in 

zahtevah pri športih za 
invalidne; 
- relevantnih institucijah in 
uradih;  
- zdravstvenih in varnostnih 
predpisih.  
 

Obvladovanje tveganj, 
prilagodljivost 
Prva pomoč 
Ocenitev stopenj 
invalidnosti 
Ocenitev stopnje težavnosti 
pri dejavnostih aktivnega 

turizma 
Podrobno načrtovanje in 
prilagoditev športnih 
aktivnosti za invalidne in 
starejše 
Dajanje kratkih in točnih 
navodil 
Uporaba evropskih dobrih 

praks v aktivnem turizmu za 
posebne skupine 
IT, analiza podatkov 
 

Razumevanje potreb strank, še 
posebej skupin s posebnimi 
potrebami 

Razumevanje in skrb, 
komunikativnost, 
samodisciplina, zvestoba in 
odgovornost, dobra 
informiranost 
Znanje tujih jezikov 
Timski igralec 
 

NOVOSTI IN IZBOLJŠAVE  

Stalno iskanje možnosti 
za optimizacijo stroškov 

in storitev z namenom, 
da se zagotovi 
profitabilnost podjetja 
 

Stroškovna analiza, 
stroškovni nadzor 
 

Znanje s področja trga in 

podjetništva, financ in 
ekonomije   
 

Praktična ekonomija, izbor 
informacij, vrednotenje in 
uporaba  

Reševanje problemov in 
ustvarjalnost 

Načrtovalne in organizacijske 
spretnosti 
Občutek za podjetništvo 
 

Načrtovanje naložb in 
ostalih razvojnih 
ukrepov 
 

Poslovni načrti, stroškovna 
analiza, strategije za razvoj 

podeželja, državni načrti za 
razvoj in prioritete, 
podatkovne baze, državna 
inovacijska politika  
 

Naložbe in finance, trženje 

in zakonodaja 
Strategije alternativnih 
naložb 
 

Učinkovito administracijsko 
vodenje 
Ocenitev in obvladovanje 
tveganja   
Vodstvo in skupinsko delo 
 

Občutek za novosti 

Naprednost 
Daljnoglednost 
Lobistične spretnosti 
 

Spremljati konkurenčna 
podjetja in zagotoviti 

provizijo konkurenčnih 
storitev 
 

Tržne raziskave, priročniki, 
stroškovna analiza, osebni 
stiki in srečanja 
 

Trženje, vrednotenje 
informacijskih virov, ki so 

na voljo, komunikacijske 
spretnosti 
 

Praktične spretnosti za 

uporabo in analizo 
informacijskih virov  

Medosebne in socialne 
spretnosti  

Profesionalnost in etika dela 
Hitro odločanje 
 

Sodelovanje pri 
strokovnih mreženjskih 
aktivnostih  
 

Službeni in osebni stiki, 
podatkovne baze 
relevantnih organizacij in 

mrež 
 

Poznavanje relevantnih 
poslovnih mrež ter njihovih 
aktivnosti 
 

Učinkovita poslovna 
komunikacija  

 

Znanje tujih jezikov 
Skupinsko delo, sodelovanje in 
strpnost 

Pogajanje in vplivanje 
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Ohranjanje odnosov z 
lokalnimi partnerji, 
skupnostjo, dobavitelji, 
itd.  
 

Bilteni, osebna 
komunikacija, lokalni mediji 
(TV, program, časopis), 

telefon, spletne strani, 
socialni mediji 
 

Poznavanje krajevnih 
značilnosti (zgodovina, 
kultura in folklora, 
kuharska umetnost, narava, 
moderni trendi in 
prioritete, itd.)  
 

Komunikacija in 
promocijske spretnosti 

Timski igralec 
 

Medosebne spretnosti 
Občutek za raznolikost in 

strpnost 
 

POSODABLJANJE 

Oceniti spretnosti 
zaposlenih 
(profesionalne in 
osebnostne) in 
prepoznati vrzeli v 
znanju in spretnostih 

 

Seznam spretnosti, 
ocenitev metod 
Strategije za razvoj 
kadrovskega oddelka 
 

Znanje o: 
- zahtevanem znanju in 
spretnostih na zadevnem 
poslovnem področju; 
- priložnostih, ki so na voljo 
za usposabljanje;  
- državni in evropski politiki 

za razvoj kadrovskega 
oddelka.  

Vodenje, medosebne in 

socialne spretnosti 
Organizacijske spretnosti in 
spretnosti načrtovanja 
 
 

Profesionalnost 
Motivacija 
 

Zagotoviti ustrezne 
možnosti za 
usposabljanje 
zaposlenih 
 

Ocenitev spretnosti 
Ponudbe za usposabljanja 
Priročniki za usposabljanja, 
programi, urniki in druga 

gradiva 
 

Znanje o potrebah za 
usposabljanje in 
priložnostih, ki so na voljo 
za usposabljanje ter učenje 
 

Vodstvene in organizacijske 
spretnosti 
 

Želja po izboljšavah 
Naprednost 
 

 

Narediti vse potrebno, 
da se zadosti potrebam 
nove zakonodaje in 
slediti novim zahtevam 

Računalnik, spletni viri, 
priročniki 
 

Znanje o relevantni 
zakonodaji, uradih, 
socialnih partnerjih in 
drugih institucijah 

Slediti novi zakonodaji 
 

Prilagodljivost 
 

2. del: Inštruktorji aktivnega turizma in/ali asistenti in koordinatorji  

Opis strokovnih nalog 

in aktivnosti 

 

Opis strokovnih nalog in 

aktivnosti 

 

Strokovne kompetence 
Strokovne in osebnostne 
lastnosti 

Znanje o: Spretnosti: 

ADMINISTRATIVNE AKTIVNOSTI 

Urejati dokumentacijo, 
izpolniti obrazce za 

načrtovanje in poročila, 
samoiniciativno se lotiti 
administrativnih zahtev in 
povpraševanj, sodelovati pri 
administrativnih sestankih, 
srečati se z obiskovalci, urejati 
dokumentacijo strank (prijavni 
obrazci, vprašalniki, itd.) 

 

Prijavni obrazci, 
obrazci za poročila 
ter drugo, 
računalnik, 

programska oprema 
 

Specifično znanje o 
rutinskih postopkih 
podjetja  
 
Znanje o pravicah in 

dolžnostih delodajalca in 
zaposlenih 
 

Komunikacijske in 

organizacijske spretnosti 
Spretnosti za ocenitev 
potreb in zmožnosti 
turistov 
Posvetovati se s strankami, 
da se izbere storitev, ki jim 
najbolj ustreza  
 

Učinkovita komunikacija 
Odločnost 
Učinkovito upravljanje s časom 
Odločanje  
 

Upoštevati vse potrebne 
zakone in predpise pri 
izvajanju dejavnosti 
 

Računalnik, spletni 
viri, priročniki  
 

Znanje o zadevni 
zakonodaji in zavarovalnih 
policah strank 
Znanje o zadevnih športnih 
in turističnih institucijah ter 
uradih (državni in evropski) 

Poznavanje zakonodaje, 
predpisov in zavarovalnih 
polic 
 

Odgovornost, metodičnost, 
dobra organiziranost, 
domiselnost, dobra 
obveščenost 
 
 

Sodelovanje pri reklamnih 
zadolžitvah in kampanjah  

Sporočila za javnost, 
e-bilteni, socialni 
mediji, članki 

Psihologija, komunikacija, 
oglaševanje in promocija 
 

Komunikacijske in 
predstavitvene spretnosti, 
organizacija dogodkov 

Učinkovita komunikacija 
Odločnost 
Promocijske in trženjske 
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  spretnosti 
Vplivanje 
Sodelovanje 
 

Sodelovanje pri rezervacijskem 
procesu, različnih aktivnostih 

in organizaciji dejavnosti ter 
pri sestavljanju urnika 
zaposlenih 
 

Rezervacijski sistem, 

računalnik, urniki, 
spletni viri 
 

Specifično znanje o 
ponujenih storitvah 

aktivnega turizma in 
rutinskih postopkih v 
podjetju 
 

Organizacijske spretnosti 
 

Dobra organiziranost 
Logično in prostorsko 

razmišljanje 
Reševanje problemov, 
ustvarjalnost 
 

TEHNIČNE DEJAVNOSTI  

Načrtovati in voditi 
specifične aktivnosti, 
pripraviti gradivo in 
opremo glede na 

rezervacije in specifične 
ciljne skupine 
 

Računalnik: rezervacijska 
programska oprema, 
podatki in podrobnosti o 
ciljnih skupinah, 
zemljevidih, načrtih poti, 
posamezni opremi, 
referenčnih gradivih 
 

Specifično znanje o 
aktivnem turizmu in 

rutinskih postopkih 
(koncept aktivnosti in 
zgodovina, osnovna 
oprema, osnovne tehnike, 
osnovni varnostni predpisi, 
relevantna zakonodaja in 
pravila, relevantne 
organizacije in uradi) 

Znanje o območju/regiji  
 

Načrtovalne, organizacijske 
in IT spretnosti 
Poiskati, ovrednotiti, izbrati 

in povzeti podatke 
 

Profesionalnost in etika dela 
Prilagodljivost 
Pozitiven odnos in energija 
 

Redno pregledovati 
opremo in objekte ter 
poročati vodstvu 
Osnovno tehnično 
vzdrževanje 

 

Seznami, pripomočki in 
oprema za osnovno 
vzdrževanje, obrazci za 
poročila 
 

Tehnično znanje  

Spretnosti za tehnično 
vzdrževanje in popravila, 
skladiščenje in prevoz 
opreme 
 

 

Odgovornost, zvestoba 
 

Strankam dati ustrezna 
navodila (zdravstvena in 
varnostna in specifična 
glede na aktivnosti), 
prav tako potrebna 

gradiva. 
Prikazati aktivnosti, 
kadar je potrebno. 
 

Priročniki, spletni viri, 
osebni stiki, zdravstveni in 
varnostni seznami 
Komplet za prvo pomoč 
Komplet za preživetje 
 

Znanje o zdravstvenih in 
varnostnih problemih, 
varnostnih predpisih in 
nadzoru institucij ter 
uradov  
 

Varna in pravilna uporaba 
opreme 
Obvladovanje tveganja 

Prva pomoč 
 

Zdravstvena in okoljska 
odgovornost, učinkovita 
komunikacija, znanje o 
psihologij strank 
Dobra fizična pripravljenost 
 

Zagotoviti pravilno 
izvajanje storitev 
aktivnega turizma, kjer 
so vključene stranke 
 

Reklamna gradiva in 
navodila, ustrezna oprema, 
interpretacijsko gradivo za 
interpretiranje  narave in 

dediščine, načini 
komunikacije, Komplet za 
prvo pomoč  
 

Znanje in razumevanje 
različnih vrst dejavnosti 

aktivnega turizma 
(kopenske, zračne, vodne, 
snežne aktivnosti) – 
oprema, izvedbene 
tehnike, zdravstveni in 
varnostni predpisi, itd. 
Psihologija strank, 
učinkovita komunikacija 

 

Komunikacijske spretnosti 
Sposobnost izvajanja 
specifičnih dejavnostih 

aktivnega turizma 
(kopenske, zračne, vodne, 
snežne aktivnosti) 
Interpretacijske spretnosti 
za interpretacijo narave in 
dediščine 
Poznavanje zadevnih 
zavarovalnih polic 

Branje vremenskih znakov 
 

Odgovornost, zvestoba,  
predanost in samokontrola 

Poznavanje lokalne zgodovine, 
tradicije, navad, hrane, 
folklore, itd. 
Orientacija in občutek za smer 
Odpornost na stres 
Ustrezen odnos v kritičnih 
situacijah 
Sposobnost improvizacije 

 

Razdeliti/povzeti 
vprašalnike o 
zadovoljstvu strank 
 

Vprašalniki, računalnik, 
spletne raziskave 
 

Sociologija, statistične 
metode, izdelava anket 
 

Komunikacijske spretnosti 
 

Profesionalnost in etika dela 
Logično in prostorsko 
razmišljanje 
Zvestoba delodajalcu in 

strankam 
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Vodstvu poročati o 
aktivnostih, rezultatih in 
povratnih informacijah 
strank  

Vprašalniki o zadovoljstvu 
strank, analiza, poročila 
 

Znanje o obdelavi podatkov  
(povzetek, statistika, 
zaključki) 
 

Komunikacijske, 
predstavitvene spretnosti 
 

Sposobnost sodelovanja  

Znati se sporazumevati 
s turisti v tujih jezikih, 
izvajati športno-
animacijske aktivnosti 
 

Računalnik, spletni viri, 

telefon, oprema za 
aktualne športe 
 

Medkulturna ozaveščenost, 
psihologija, komunikacija  
 

Jezikovne spretnosti  

Medosebne spretnosti 
Brez predsodkov 

Občutek za raznolikost in 
strpnost 
Sposobnost dela v skupini 
 

Prilagoditi dejavnosti 
aktivnega turizma 
starejšim in/ali 
invalidnim 

 

Športna oprema, posebna 
oprema za starejše in/ali 
invalidne 
Analize o potrebah 

 

Znanje o: 
- starejši publiki – 
potrebah, zahtevah 

pojmu invalidnosti in 
človeškega telesa; 
- različnih vrstah in 
stopnjah invalidnosti; 
- prilagojenih športih in 
drugih fizičnih aktivnostih 
za invalidne in starejše; 
- posebni opremi in 

zahtevah pri športih za 
invalidne; 
- relevantnih institucijah in 
uradih;  
- zdravstvenih in varnostnih 
predpisih. 
 
 

Obvladovanje tveganja, 
fleksibilnost 
Nudenje prve pomoči 

Ocenitev stopnje 
invalidnosti 
Ocenitvev nivoja težavnosti 
pri dejavnostih aktivnega 
turizma 
Podrobno načrtovanje in 
prilagoditev športnih 
aktivnosti za invalidne in 

starejše 
Dajanje kratkih in točnih 
navodil 
Uporabiti evropske dobre 
prakse v aktivnem turizmu 
za posebne skupine 
IT in komunikacijske 
spretnosti 

Občutek za potrebe strank, še 
posebej za skupine s 
posebnimi potrebami 
Razumevanje in skrbnost, 

komunikativnost, 
samodisciplina, zvestoba in 
odgovornost, izobraženost 
Dobra fizična pripravljenost 
Znanje tujih jezikov 
Timski igralec 
Ustvarjalnost 
Sočutje za ljudi s posebnimi 

potrebami 
 

POSODABLJANJE 

Izboljšati in posodobiti 
specifične tehnične 
spretnosti 
Slediti novim trendom 
pri storitvah aktivnega 
turizma 

 

Delavnice, izobraževanja, 
priročniki, referenčno 
gradivo 
 

Znanje o možnostih 
posodabljanja spretnosti in 
poznavanje virov 
relevantnih informacij  

Samoocenitev 
Učne spretnosti 
 

Sposobnost vseživljenjskega 
učenja 
Želja po izboljšavah 
Samoproučevanje 
 

Sodelovati pri stalnih 
izobraževalnih 
iniciativah za 
zagotavljanje 
posodobitev znanj in 

spretnosti 
 

Priročniki za usposabljanje, 
referenčno gradivo, spletni 
viri, itd. 
 

Znanje o možnostih 
posodabljanja in 
poznavanje virov 
relevantnih informacij 

 

Samoocenitev 
Učne spretnosti 
 

Sposobnost vseživljenjskega 

učenja 
Želja po izboljšavah 
Samoproučevanje 
 
 

Izvajati vse aktivnosti v 
skladu z zadevnimi 
zakoni in predpisi 
 

Dokumentacija o 
zakonodaji 
 

Evropska in državna 
zakonodaja 
Lokalni predpisi 
 

Specifične spretnosti za 
določeno aktivnost in 
situacijo 
 

Odgovornost in fleksibilnost 
Samodisciplina 
 

Na kazalo 
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MODULI USPOSABLJANJA 

Modul 1 

Interpretacija dediščine 

Uvod 

Interpretacija dediščine trenutno velja za strategijo, ki jo je potrebno prenesti splošni javnosti – pomen 

kraja, objektov... Da bi to dosegli na drugačen način in istočasno prenesli to strategijo neposredno 

obiskovalcu, bo potrebno odpraviti omejitve uradnih znanosti in uporabiti postopke, ki se ujemajo z 

neformalnimi okolji. Turizem je pot, ki omogoča izpolnitev vseh teh zahtev. Obiskovalcu lahko približa 

dediščino kraja, pristop aktivnega turizma pa bo spodbudil, pritegnil, »izzval« in zabaval obiskovalca.  

Vendar če aktivni turizem vsebuje interpretativni element, bo potrebno najprej določiti interpretativni 

načrt in cilje. Aktivni turizem mora izpolnjevati osnovne pogoje, da bi lahko pravilno prikazal določen 

kraj. Dobro bi bilo tudi uporabljati medije z namenom, da se obiskovalcem pomaga razumeli ta kraj na 

drugačen način. 

Aktivni turizem ima notranjo vrednost zadovoljstva, ki bo ob pomoči interpretativnih aktivnosti povečal 

svojo vrednost in tako dovolil obiskovalcu, da postane del tega kraja in se zave sedanje vrednosti, ki je 

nastala z zgodovino ozemlja, kjer trenutno uživa svoj prosti čas. 

Obiskovalec bo skozi interpretativni aktivni turizem pridobil večje spoštovanje do kraja, kjer se bodo 

odvijale aktivnosti. Na kraj ne bo več gledal zgolj kot na mesto za uživanje, temveč kot na mesto s 

pomenom, kulturo, tradicijo, zgodovino,..Tako se bodo lažje dosegli behavioristični, učni in emocionalni 

cilji. 

 

Splošni cilji 

Usposabljati z uporabo interpretativnih tehnik, spodbujati trajnostno ravnanje s podeželsko naravno 

dediščino – od načrtovanja do njenega razvoja in lokalnega varstva do komunikacije z obiskovalci. 
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Specifični cilji   

 Usposabljati za spodbujanje projektov družbenega vključevanja, spodbujanje lokalnega 

prebivalstva k udeležbi pri varstvu okolja in projektih trajnostnega razvoja. 

 Zavedati se pomembnosti povrnitve in vzpostavitve vrednosti interpretativnega 

potenciala na določenih območjih. 

 Uporaba komunikacijskih tehnik kot način za nadzor in zmanjšanje trenutnih okoljskih 

problemov. 

 Spodbujanje interesa za poklicno usposabljanje na to temo, povezovanje s strokovnimi 

združenji, prebiranje strokovnih knjig in revij. 

 Pridobiti osnovno znanje o interpretativnih pojmih in tehnikah. 

 Uporabiti interpretativni pristop pri načrtovanju dejavnosti aktivnega turizma. 

 
 

Sklopi in vsebina   

1. sklop: Kaj je interpretacija? 

Splošni cilj  

Predstaviti osnove interpretacije preko različnih definicij in konceptov. 

Specifični cilji  

 Vpeljati interpretativni koncept v dejavnosti aktivnega turizma 

 Razumeti vidike interpretativnega delovanja 

 Prepoznati osnovna načela interpretacije 

Vsebina 

 1.1. Koncepti in definicije 
 1.2. Cilji 
 1.3. Interpretativna načela  
  

Aktivnosti  

 Postaviti cilje interpretativnega programa, ki temelji na interpretativnih načelih. 

 Uporabiti interpretativni pristop pri dejavnostih aktivnega turizma. 
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2. sklop: Komunikacija in interpretacija  

Splošni cilj 

 Razumeti povezavo med interpretacijskimi in komunikacijskimi tehnikami  

Specifični cilji 

 Prepoznati potrebe različnih ciljnih skupin. 

 Dati pomen vključevanju lokalnega prebivalstva.  

 Naučiti se ustvariti interpretativno sporočilo. 

Vsebina 

 2.1. Udeleženci v interpretativnem procesu  

2.2. Interpretacijske cilje skupine  

2.3. Krajani  

2.4. Sporočilo in njegovo razumevanje  

Aktivnosti  

 Pokazati, kako lahko krajani pomagajo pri aktivnostih interpretativnega turizma 

 Zgradba interpretativnega sporočila 

 
 

3. sklop: Načrtovanje interpretacije. Interpretacijski program  

Splošni cilj 

Razumeti proces interpretativnega načrtovanja 

Specifični cilji 

 Prepoznati faze interpretativnega načrtovanja 

 Poznati osnovne medije za uporabo pri interpretativnem delovanju 

 Uporabiti evalvacijske metode v drugih fazah načrtovanja 

Vsebina 

 3.1. Koncept interpretativnega načrtovanja  
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 3.2. Faze načrtovanja  

 3.3. Interpretativni mediji   

 3.4. Evalvacijska interpretacija   

Aktivnosti  

 Prilagoditi interpretativne medije dejavnostim aktivnega turizma 

 Preučiti razlike med osebnimi in neosebnimi mediji 

 Narediti interpetativni načrt za aktivni turizem 

 

Vaje v podjetjih: Interpretacija narave  

Okoljsko znanje:  

 Geografski vidiki. 

 Vidiki, povezani z živalstvom.  

 Vidiki, povezani z rastlinstvom.   

 

Aktivnosti:Gorništvo, poti in ekskurzije. Naravne znamenitosti: rastlinstvo, živalstvo. Gobarjenje. Ribolov. 

Lov. 

Samostojno se lotiti animiranih aktivnosti in vodenj, povezanimi z naravnim, kulturnim in podeželskim 

okoljem. 

Kriterij vrednotenja.  

Poznati različne vidike turizma znotraj območja delovanja. 

Znati samostojno organizirati določeno planinsko turo. 

Prepoznati različne rastlinske in živalske vrste. 

Povezati geografske vidike z rastlinstvom in živalstvom na območju. 

Poznati najbolj pogoste vrste gob na območju. 

Znati izvesti animirane in dinamične aktivnosti znotraj skupine. 

 

Trajanje prvega modula : 70 ur  

Na kazalo 



 
 

 

17 

Program usposabljanja 

Št. projekta 2011-1-BG1-LEO05-05043  

 

 

Modul 2 

Dejavnosti aktivnega turizma (zračne, kopenske, vodne, snežne)  
 

Uvod 

Pri aktivnem turizmu gre za športne aktivnosti, ki se, če se le da, izvajajo v naravi.  Združuje šport, kulturo 

in potrebo po pustolovščinah, kar ustvarja izviren turistični produkt. 

Skozi stoletja je veliko turistov iskalo edinstvena naravna območja in zunanje aktivnosti za preživljanje 

počitnic.Te dejavnosti vključujejo pohodništvo, vožnja s kanujem, fotografiranje narave, jahanje konjev, 

jadralno padalstvo, raftanje in kolesarjenje ter sprehodi v naravi. Te aktivnosti se lahko izvajajo kot 

samostojne ali združene z namenom, da bi bila ponudba bolj raznolika. 

Raznolikost dejavnosti je prilagojena strankam različnega spola in starosti. Te so željne pustolovščin, 

novih izkušenj in osebnega zadovoljstva, želijo preizkusiti svoje meje ali pa samo čutijo potrebo po vrnitvi 

k naravi. 

Želja po preživljanju prostega časa v naravi, skupaj z eksponentno rastjo aktivnega turizma,  ima 

pomembno vlogo pri ohranjanju razvoja različnih regij. Ta modul nudi znanje o načrtovanju in razvijanju 

dejavnosti aktivnega turizma. Aktivni turizem ima nekaj posebnosti, ki se morajo upoštevati. 

Glavni cilj 

Seznaniti se z dejavnostmi aktivnega turizma in varnostnimi postopki, ki so potrebni za njihovo izvedbo. 

Specifični Cilji 

Ob koncu modula bodo udeleženci usposabljanja znali: 

 razumeti koncept aktivnega turizma 

Vodja usposabljanja razloži koncept aktivnega turizma, tako kot je definiran v projektu, 

saj je to predpogoj za razumevanje pomena usposabljanja. 

 

 prepoznati in karakterizirati dejavnosti aktivnega turizma 

Udeleženci naj poznajo vse oblike aktivnega športa – ali jih vsaj znajo prepoznati. Naučijo 

naj se razvrščati športe v kopenske, vodne, zračne in snežne aktivnosti. 
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 pravilno upravljati z opremo 

Vodja usposabljanja naj pojasni, kako pomembno je, da udeleženci znajo določeno 

število športov dobro predstaviti. Vodja usposabljanja mora poznati športno opremo, 

vedeti, kako funkcionira, prav tako naj zna popraviti sredstvo, če je le mogoče (npr. kolo). 

 

 poznati faze načrtovanja (dejavnosti aktivnega turizma) 

Ob koncu ure usposabljanja mora udeleženec znati predstaviti šport v fazah. Kaj bo 

strokovnjak aktivnega turizma želel predstaviti svojim strankam? Če bo izlet kratek, se 

lahko predstavi samo osnovno izrazoslovje. Lahko da bo dovolj časa, da se poda 

podroben opis. Naučiti se mora to oceniti in temu prilagoditi svojo predstavitev. 

 

 spodbujati dejavnosti aktivnega turizma 

Vodja usposabljanja naj udeležencem razloži, kako strankam prikazati aktivni turizem in 

kateri načini oglaševanja so na voljo (dogodki). Udeleženec mora tudi oceniti, ali je 

stranka sposobna izvesti določeno aktivnost. Mora se zavedati prednosti in slabosti 

športa, omeniti dejavnike tveganja zdravja, ne da bi zanetil strah ali temu dajal prevelik 

pomen. 

 

Sklopi in vsebina   

1. sklop – Dejavnosti aktivnega turizma (splošni vidiki)  

Cilji 1. sklopa:  

 Razumeti koncept aktivnega turizma in organizacije 

Koncept aktivnega turizma bo postal izredno pomemben v prihodnjih letih. Trend 

aktivnih počitnic v svoji državi ali sosednjih evropskih državah bo naraščal. Število 

dopustnikov, ki poležavajo na soncu je že začelo upadati in tako mlajši kot tudi starejši 

ljudje se vse bolj zavedajo pomena zdravja, dobre kondicijske pripravljenosti ter dobrega 

počutja. Da bi se lahko spoprijeli s takšno situacijo, turizem potrebuje več strokovnjakov, 

ki vedo, kako zadostiti tem potrebam. 



 
 

 

19 

Program usposabljanja 

Št. projekta 2011-1-BG1-LEO05-05043  

 

 

Strokovnjaki morajo znati ravnati tako s strankami kot tudi z gradivom (predvsem o naravi in športih), s 

katerim se morajo stranke seznaniti. .  

 

 Pojasniti pojem trajnosti in naravnega območja 

Izvorna definicija trajnosti je sledeča: 

Trajnost       samostalnik 

1: samozadostnost 2a: v povezavi z metodo žetve ali uporabe sredstva, tako da vir ni 

izčrpan ali trajno poškodovan <trajnostne metode><trajnostno kmetijstvo>b: povezano z 

načinom življenja, ki vključuje uporabo trajnostnih metod <trajnostna družba> po 

Merriam-Webster stran 1727 

Na najbolj osnovni ravni trajnosten pomeni »zadostiti zahtevam sedanjosti, ne da bi 

ogrozili možnost, da prihodnje generacije zadostijo svojim zahtevam.«To je ekološka 

definicija trajnosti. 

Brundtlandovo poročilo iz leta 1987 pravi (Svetovna komisija za okolje in razvoj): 

Trajnostni razvoj je razvoj, ki zadošča zahtevam sedanjosti, ne da bi ogrozil možnost, da 

prihodnje generacije zadostijo svojim zahtevam. 

 

Naravna območja   

Vodja usposabljanja mora udeležencem dobro predstaviti z naravo povezane vidike določene pokrajine 

in regije. Domačo regijo naj se obravnava še posebej podrobno.Pomembne teme so geografija, geologija, 

rastlinstvo in živalstvo.Zaščitene rastline in živali morajo udeleženci z lahkoto prepoznati. Strokovnjak 

aktivnega turizma mora biti dovolj dobro seznanjen z zakonodajo, da ve, na katera območja se lahko 

vstopa in katera so za obiskovalce prepovedana. Treba je poznati nevarnosti na območjih, kot sta npr. 

barje ali kamnolom. Na kratko, strokovnjak aktivnega turizma mora vedeti, kje in kako se gibati ter kako 

se obnašati v naravi. 

 

Vsebina  

Aktivni turizem: Kontekstualizacija  

Strokovnjak aktivnega turizma naj pozna ali spozna regijo, v kateri deluje. Biti mora seznanjen z lokalnimi 

geografskimi in ekološkimi pogoji ter znati predstaviti te vidike poleg izbranega tipa športa, in sicer z 
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namenom, da se izboljša trajnostni turizem. Vedeti mora, kako se je treba obnašati v naravi, da se ne 

uniči življenjskega prostora živali in rastlin. Etika vsakega športa mora biti jasna (npr. ne oddaljuj se od 

zaznamovanih poti, ko kolesariš v gorah, ne povzročaj nepotrebnega hrupa z vodnimi smučmi ali čolnom 

v domačih vodah, prav tako ne onesnažuj domačih voda z bencinom, itd.) Zavedati se je treba, da je 

vsako gibanje v naravnem okolju istočasno poseg v samo naravo. 

 

Trajnost in naravna območja  

Pomembno je, da se vzpostavi tesna povezava med trajnostjo in turizmom. Spodbujanje trajnostnega 

turizma zadeva varovanje in upravljanje z bazo naravnih virov za ekonomski in družbeni razvoj. Sledeča 

definicija je ključna: 

Komisija za trajnostni razvoj turizma WTO se je na sestanku na Tajskem marca 2004 strinjala, da popravi 

WTO definicijo trajnostnega turizma, ki je bila objavljena v Agendi 21 za popotništvo in turizem leta 1995. 

Namen omenjenega popravka je bolje izpostaviti probleme v turizmu, glede na rezultate Srečanja o 

trajnostnem razvoju v Johannesburgu. Komisija se je posvetovala glede osnutka definicije, ki je bil 

pripravljen s strani WTO in upoštevala vse komentarje. Nova konceptualna definicija poudarja ravnotežje 

med okoljskimi, družbenimi in ekonomskimi vidiki turizma, potrebo po upoštevanju trajnostnih načel v 

vseh segmentih turizma in se nanaša na globalne cilje, kot je zmanjševanje revščine. 

Konceptualna definicija trajnostnega razvoja turizma (WTO, 2004): “Smernice za razvoj trajnostnega 

turizma ter vodstvene prakse se lahko uporabijo v vseh oblikah turizma na vseh vrstah destinacij, 

vključno z masovnim turizmom in različnimi segmenti niš turizma. Načela trajnosti se nanašajo na 

okoljske, ekonomske in družbeno-kulturne vidike razvoja turizma, pri čemer se mora vzpostaviti 

primerno ravnotežje med temi tremi dimenzijami z namenom, da bi zagotovili dolgoročno trajnost. Tako 

trajnostni turizem mora: 

1) Optimalno uporabiti okoljske vire, ki predstavljajo ključen element pri razvoju turizma, pri čemer 

je potrebno ohranjati bistvene ekološke procese in pomagati ohranjati naravno dediščino in biološko 

raznolikost. 

2) Spoštovati družbeno-kulturno avtentičnost gostujočih skupnosti, ohranjati njihovo stavbno in živo 

kulturno dediščino ter tradicionalne vrednote in prispevati k medkulturnemu razumevanju ter toleranci. 

3) Izvajati odgovorno, dolgoročno ekonomsko delovanje, ki zagotavlja družbeno-ekonomske koristi 

vsem nosilcem interesov, ki so pravično porazdeljene, vključno s stalno zaposlitvijo in priložnostmi za 

služenje denarja ter družbenimi storitvami za gostujoče skupnosti, ter tako prispevati k zmanjševanju 

revščine. 
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Razvoj trajnostnega turizma zahteva obveščenost in udeležbo vseh pomembnih nosilcev interesov, kot 

tudi močno politično vodstvo, da bi zagotovili široko udeležbo in soglasje vseh sodelujočih. Doseganje 

trajnostnega turizma je neprekinjen proces, ki zahteva stalno spremljanje vpliva in izvajanje preventive 

in/ali sanacijskih ukrepov, kadar je to potrebno. 

Aktivnosti  

V tem modulu je zelo pomembno spodbujati različne učne situacije, tako individualne kot tudi 

skupinske.Udeleženci naj ocenijo, kateri vidiki prispevajo k vznemirljivemu in privlačnemu izletu. Dobro 

je vključiti različne prepletene aktivnosti, kot npr: 

 Razpravljati o trajnostnih konceptih, idejah in njihovi izvedbi 

Na internetu je veliko virov, ki se jih lahko razišče.Vsak udeleženec naj izbere in preuči en 

kraj, ga predstavi skupini in se zaplete v razpravo. 

 

 Preučevanje dokumentov  

Pomembno je razpravljati o trenutnih brošurah aktivnega turizma, ki so na voljo 

brezplačno. Učenje prek dela je najbolj učinkovito.Udeleženci lahko preučijo material in 

naredijo predstavitve. Lahko se razpravlja o prednostih in slabostih, posebno ko so 

udeleženci že seznanjeni z regijo. 

 

 Zbiranje in soočanje idej, da bi prilagodili vsebino sklopa za določeno območje 

Naučene dejavnike naj se uporabi pri ustreznih regijah, tako da vsak udeleženec lahko 

jasno prepozna, kateri dejavniki so pomembni za različne naravne regije. 

 

 Pripraviti posebno gradivo (predstavitve), ki temelji na študijah (aktivnega) turizma, 

knjigah, člankih ali statistikah. 

Po tem ko se zaključi z vrednotenjem virov, morajo udeleženci znati pripraviti primer 

izleta, kot je večdnevna tura s kolesom, celodnevna ekskurzija vožnje s kajakom, teden 

planinarjenja ali podobne aktivnosti. 

 

 Terenski izleti  

Te vzorčne izlete naj se temeljito preuči po fazah. 
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2. sklop – Dejavnosti aktivnega turizma (splošni vidiki)    

Cilji 2. sklopa:   

 Zagotoviti določene informacije  

 Razumeti tehnike omenjenih aktivnosti  

 Varno upravljati z opremo vsaj ene izmed dejavnosti aktivnega turizma  

 

Vsebina 

Dejavnosti aktivnega turizma: klasifikacija in karakterizacija 
Vse navedene aktivnosti ali tiste, ki jih izberejo vodja usposabljanja in udeleženci naj bodo razvrščene in 

na kratko pripravljene. Vodja usposabljanja naj vodi udeležence tako, da bodo rezultati ustno 

predstavljeni drugim udeležencem. To bo vaja za obravnavo strank v prihodnosti. Strankam je potrebno 

podati jasne in lahko razumljive predstavitve, kar pa je možno samo v primeru, da strokovnjak ve, o čem 

govori. 

Treba je poudariti, da vsaka vrsta športa ni enako dosegljiva. Nekatere vrste športa so odvisne od regije 

(raftanje) ali sezone (smučanje). Nekateri športi se lahko izvajajo samo na določenih lokacijah (vodno 

smučanje), medtem ko so drugi zelo dragi (vožnja z balonom na vroč zrak) ali pa potrebujejo intenzivno 

usposabljanje (jadranje, zmajarstvo). Nato pa so tu tiste aktivnosti, ki so dostopne skoraj vsakomur in se 

lahko izvajajo skoraj vsepovsod (kolesarjenje, pohodništvo).Te razlike je treba jasno razložiti 

udeležencem, ki se morajo naučiti, kateri šport je ustrezen ali neustrezen za določene ljudi. Včasih se 

ljudje želijo lotiti aktivnosti, katero jim zdravje ne dopušča. Strokovnjak naj bo to zmožen prepoznati (če 

je le mogoče, že vnaprej). 

Udeleženci naj obiščejo podjetja aktivnega turizma, vprašajo vodje, vse, kar jih zanima in nato analizirajo 

obisk. 

 Zračne aktivnosti  

zmajarstvo, jadralno padalstvo, jadralno letenje, vožnja z balonom na vroč zrak…  

 Kopenske aktivnosti   

kolesarjenje, gorsko kolesarjenje, pohodništvo, rolanje, (nordijska) hoja, plezanje / 

planinarjenje, jahanje…  … 

 Snežne aktivnosti   

smučanje (smuk, tek na smučeh), deskanje na snegu, drsanje, sankanje s pasjo vprego…   

 Vodne aktivnosti   

Vodno smučanje, jadranje, vožnja s kanujem, raftanje… 
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Aktivnosti  

 Obiskati podjetja aktivnega turizma  

 Pripraviti vso potrebno gradivo za izvedbo aktivnosti   

 Poiskati načine za združevanje aktivnosti  

 Izpolniti obrazce, ki so povezani z najbolj pomembnimi vidiki izbranih dejavnosti 

aktivnega turizma  

 Analizirati storitve in objekte, ki so na voljo v regiji ter pripravi analizo SWOT   

 Igranje vlog  

 

3. sklop – Programi aktivnega turizma   

Cilji 3. sklopa:  

 Razumeti prvine faze načrtovanja  

Projekt, ki ni dovolj dobro pripravljen, se najverjetneje ne bo dobro tržil.  

Preko metod in sredstev, ki so povezana z razvojem ciljnega projekta, in analizo trga se 

bodo udeleženci seznanili s predpogoji za uspešno vodenje projektov. 

 Poustvariti prvine razvojne faze   

S teoretičnim znanjem bodo udeleženci razvili svoje produkte za trg. 

 Znati prodajati produkt  

Potem, ko se bodo naučili specifičnih tržnih strategij, bodo udeleženci lahko lansirali svoj 

produkt svojim ciljnim skupinam in uspešno dosegli svoje občinstvo.  

 

Faza načrtovanja  

 Cilji 

Z določitvijo ciljev postavimo temelje za prihodnji uspeh.Treba je jasno izraziti 

dolgoročne, srednjeročne in kratkoročne cilje. 

 Človeški / naravni viri  

Med načrtovanjem je treba upoštevati vse zahteve: 

  -  Zahteve osebja  
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  - Tehnološke zahteve / oprema / časovni načrt  

   - Potrebni viri (financiranje, prodaja, trženje itd.)  

  - Zunanje zahteve  

 Ciljna skupina   

Treba je dobro razmisliti preden se določi ciljno skupino. 

Za razvoj marketinškega koncepta, ki bo dosegel ciljno skupino, je potreben sledeč 

kriterij: 

 Demografski podatki: spol, starost, status, poklic…  

 Socialno-demografski podatki: velikost gospodinjstva, lastnik doma, družbeni 

status…  

 Psihološki podatki: mnenja, zanimanja, življenjski slog…  

 Obnašanjski podatki: potrošniško obnašanje  

 Geografski podatki: mesto bivanja, velikost, struktura... 

 Dobre in šibke strani odnosa s strankami (CRM:   

 Upravljanje odnosov s strankami)   

 Prilagodljivost ponudnika storitev, da bi zadostil potrebam in željam ciljne 

skupine  

 Stroški  

Učinkovito stroškovno načrtovanje je potrebno za:   

 izračun ekonomske učinkovitosti in nadzora  

 odločitev o tem, ali naj se projekt izpelje 

 znanje o stroškovnem ciklusu med potekom projekta (soodvisen od načrtovanja 

strukture, rokov in kapacitet)  

Stroškovno načrtovanje je sestavljeno iz:  

 stroškov zaposlenih 

 materialnih stroškov  

 zunanjih stroškov dela  

 komunikacijskih stroškov  

 stalnih stroškov  
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 Konkurenca   

Stalno naraščajoča konkurenca in prenasičenost rastočega trga silijo ponudnike, da se 

morajo sami umestiti na trg. Samo tehnična premoč še zdaleč ni dovolj za jamstvo 

uspeha na trgu. Dandanes je nujno določiti dolgoročne strategije, da bi lahko obdržali ali 

začeli z donosnim poslom.  

Udeleženci se morajo naučiti preučiti dobre in šibke strani konkurence, da bodo znali 

pojasniti, kako se njihov izdelek razlikuje od ostalih.   

 

Razvojna faza   

 Izbrati aktivnost   

Udeleženci morajo izbrati svoj poseben produkt, ki ga bodo ponudili. Izbor naj bo ozko 

usmerjen, da bodo dali vtis, da so strokovnjak na določenem trgu. Strokovno znanje ni 

pridobljeno tako, da se nekdo spozna na vse stvari. Specializacija zagotavlja kakovost in 

povpraševanje. 

 

 Ponudba  

Pri ponudbi izdelka naj se upošteva sposobnosti posameznega udeleženca kot tudi 

rezultate analize situacij in potreb.  

Da bi pomagali udeležencem pri izboru produkta, naj vodja usposabljanja:  

- Poskuša okrepiti zanimanja posameznih udeležencev  

Situation 
Analysis 

Environment 
Analysis 

General Tourism 
Developments 

Market Analysis 

Competition Costumers 

Market Potential 

Strenght & 
Weeknesses 
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- Spodbuja lastna načrtovanja in ideje  

- Spodbuja prepleten dialog  

- Spodbuja vrednotenje različnih osrednjih točk  

- Motivira udeležence, da postanejo aktivni in kaj samostojno pripravijo 

 

 Prejemniki  

Ciljna skupina naj bo sedaj jasno določena, ponudba naj se sklada z definicijo.   

Enako velja za sledeče: Bolj jasen je profil, boljši vtis se bo naredil. Kdor poskuša ponuditi 

nekaj za vsakega, ne bo nikomur zanimiv.  

 

 Tehnični problemi   

Upoštevati in vključiti se mora vse tehnične zahteve za izvedbo ponudbe. 

Poleg športne opreme, se mora vzeti v obzir tudi sledeče:  

- število udeležencev  

- čas 

- lokacija aktivnosti / odmori / obroki…  

- gradivo 

 Zunanji vpliv   

Zunanji pogoji pogosto prispevajo k neuspehu ali slabše izvedenem dogodku. Vodja 

usposabljanja mora z udeleženci obravnavati »načrt v sili«. 

 Varnost  

So vsi varnostni ukrepi poznani in primerno zadoščeni? 

 Zakonodaja in zaščita   

Organizator mora biti zakonsko zaščiten. 

 

Vodja usposabljanja naj predstavi vse možne zaščite in se z udeleženci pogovori o tem, katere izmed 

njih je potrebno izločiti. Priporočljivo je povabiti določene strokovnjake, da se lahko podrobno in 

strokovno odgovori na vprašanja udeležencev.  
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Spodbujanje dejavnosti aktivnega turizma 

 Koncept / produkt  

Predstavitev ponujenega produkta igra pomembno vlogo pri njegovem uspehu.Da bi 

javnosti učinkovito predstavili izdelek, je treba preučiti seznam “Gradivo, ki je potrebno 

za predstavitev ideje”. 

 Cena (dejavniki, ki lahko vplivajo na ceno)  

Iniciativa se ustvari preko dobre cenovne politike. 

To lahko vsebuje sledeče ukrepe:  

- Kuponi, darilni boni, kartica stranke  

- Nagrade za ponudnike turizma, zaposleni meseca  

- »Motivacijska ponudba«  

- Tekmovanja kot način, da se pritegne / motivira goste  

 Distribucija / Promocija   

Udeleženci morajo poznati svoje stranke ter tržna sredstva, ki so primerna in najbolj 

učinkovita pri doseganju ciljne publike. Ta lahko vključujejo stike z javnostjo, natisnjene 

oglase, internet (rezervacijske linije), trgovinske sejme, pošiljanje po pošti, radio, plakate 

in predstavitve. 

 

Aktivnosti  

It is also possible for the group to organise and execute one event, with each participant taking 

responsibility for preparing one aspect in detailed form. One designs the poster, the other looks for 

sponsors, a third deals with the media, and a fourth takes care of logistical issues and so on… 

 Delo na terenu, da se določi vrsto turista, ki se trenutno nahaja na določenem območju  

Ponudnike aktivnega turizma je potrebno vprašati (npr. med obiski podjetij aktivnega turizma), katere 

skupine ljudi rezervirajo določene izlete in katera vrsta turistov pogosto obiskuje regijo. Med prostim 

časom lahko udeleženci opazujejo skupine aktivnih turistov pri izvajanju aktivnosti in, če je le možno, 

v ta namen pripravijo dodatno ekskurzijo skupaj z vodjem usposabljanja.   

Na koncu naj znajo razvrstiti aktivnosti v: družinske aktivnosti, aktivnosti za starejše, športe za mlajše 

ljudi, itd.  
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Kot omenjeno, dostopnost do različnih športov se razlikuje. Eden izmed dejavnikov, ki določa stranke, 

je cena. Drag šport, kot je jadralno letenje ali vožnja z vročim balonom, ponavadi pritegne bogatejše 

skupine ljudi. Druge vrste športa, kot je smučanje, so dostopne širšemu delu prebivalstva, četudi ne 

vedno v isti obliki. Medtem ko si »povprečna oseba« lahko privošči izlet za vikend na bližnje smučišče, 

si bogatejša stranka lahko privošči troje smučarskih počitnic v Švici. 

Naslednji razločevalni dejavnik je starost. Seveda, tako kot v vsaki kategoriji, obstajajo izjeme. 

(Vsekakor nekje obstaja 70-letni gorski kolesar, ki je v dobri formi, vendar se tega športa lotevajo 

ljudje do sredine 40-ih let.) Tako je potrebno določiti, katere stranke se zanimajo za določen šport. 

Udeleženci naj vedo, da se je treba izogniti posploševanju in predsodkom, še posebno pri obravnavi 

stranke. (»Izlet / šport ni primeren za vas, ste prestari.«) 

 Načrtovati program aktivnega turizma za določeno območje in/ali skupino strank, tako da 

se sledi že prej naučenim korakom 

Glede na različne smernice (dnevni izlet, enotedenski izlet, ki vključuje določen šport, ali potovanje, ki 

vključuje več različnih športnih aktivnosti, kot so enodnevna vožnja s kanujem, enodnevni pohod, 

enodnevno kolesarjenje ali jahanje konjev) naj se razvije podroben program za različne regije 

(ravninski predeli, obalni predeli, gorski predeli), katerega naj se predstavi skupini, slednja pa naj ga 

tudi oceni. 

 Izdelati trženjski načrt za poseben dogodek aktivnega turizma  

Izdelava trženjskega načrta glede na prej omenjene točke je večplastna naloga. Ko se med fazo 

načrtovanja določi tema dogodka, je treba določiti tudi stranke. Te ljudi naj se direktno kontaktira 

prek stikov z javnostjo ali trženjskega koncepta z namenom, da se napove dogodek. Treba je tudi 

določiti stroškovni okvir, stroški za stike z javnostjo pa ne smejo preseči proračuna. Dobro je obvestiti 

lokalne medije nekaj časa vnaprej ter na pravi način. Nato se lahko pripravi oglaševalsko gradivo ter 

se ga razdeli samo potencialnim strankam. Udeleženci naj razmislijo o tem, kaj bi dogodek naredilo še 

bolj privlačen – srečelov, loterija ali kaj podobnega. Za te drage dejavnosti naj udeleženci poiščejo 

sponzorje, ki so povezani s športom, tako da imajo lahko tudi oni, ker bo prisotnih veliko potencialnih 

strank na enem mestu.    

Udeleženci naj med uro usposabljanja v obliki vaje načrtujejo več dogodkov. Ko se z vodjo 

usposabljanja dogovorijo o vsebini dogodkov, naj izvedejo načrt v skupinah.  

Skupina lahko tudi organizira in izvede en dogodek, kjer je vsak udeleženec zadolžen za določen 

nalogo. Nekdo oblikuje plakat, drugi išče sponzorje, tretji se ukvarja z mediji, četrti se loti logističnih 

problemov, itd…  
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Vaje v podjetjih:  

Dejavnosti aktivnega turizma  

Športi v povezavi z: 

 vodo. 

 zrakom 

 kopnim 

 snegom 

 

Aktivnosti: 

Vodne: vodno smučanje, vožnja s kanujem, raftanje…  … 

Zračne: jadralno padalstvo, vožnja z ultralahkim letalom, zmajarstvo… 

Kopenske:   

 

Trajanje drugega modula: 153 ur 

Na kazalo 
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Modul 3 

Obvladovanje tveganja  
 

Uvod 

Glavni cilj tega modula v povezavi z aktivnim turizmom je razložiti, zakaj je poznavanje tveganja bistveno 

pri veliko turističnih aktivnosti in kako pomembno je razlikovanje med pravimi in navideznimi 

tveganji.Ponudniki aktivnosti se morajo zavedati vseh možnih tveganj, povezanih s ponujenimi 

aktivnostmi, način, kako se izvajajo aktivnosti pa mora zmanjšati ta tveganja.Naučili se bodo prepoznati 

tveganja ter ugotoviti, kateri zakonski predpisi so relevantni za ponudnike aktivnosti. 

Ob koncu modula bodo znali:  

 narediti načrt za obvladovanje tveganj 

 uporabiti kritični pristop do varnosti ter zaposlenim razložiti pomembnost varnosti ter 

obvladovanja tveganj.  

 

Splošni in specifični cilji modula so:  

 Prepoznati značilnosti in pomen trga pustolovskega aktivnega turizma.  

 Prepoznati spremenljivke, ki določajo stopnjo pravega in navideznega obvladovanja 

tveganj pri različnih aktivnosti.  

 Izvajati ukrepe za obvladovanje tveganj in pripraviti primerno dokumentacijo.  

 

Metodološke usmeritve   

V tem modulu bo vodja usposabljanja udeležencem ustno predstavil snov, ki bo podprta s pisnimi izročki.  

Med modulom bo organiziral skupinske razprave, razprave v dvojicah in preučevanje primerov. V modulu 

se bodo uporabile osebne izkušnje udeležencev. 

Tako vodja usposabljanja kot tudi udeleženci bodo pripravili praktične primere za boljše razumevanje 

pomena resničnih situacij in pomembnosti učnih snovi. 

Ob koncu modula bodo udeleženci imeli praktično nalogo – narediti seznam tveganj ter načrt za 

obvladovanje tveganj za dejavnost aktivnega turizma. 
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1. sklop:  pustolovski turizem  

Aim:To identify adventurous activities and rate them according to their actual risk and perceived risk. 

Also identify factors affecting safety within the adventure tourism industry. 
 

Theoretical: 

 Rationale. 

 The relationship between perceived and actual risk. 

 Adventure and risk. 

 Safety. 

 The Future of safety. 

 The marketplace and the growth of the adventure tourism market. 

 

Practical: 

 Discussion about what is perceived and actual. 

 Group discussion about market benefits.  

 Group discussion about trends within industry relate to current affairs. 

Cilj: Prepoznati pustolovske aktivnosti in jih oceniti glede na njihovo pravo in navidezno tveganje. 

Prepoznati dejavnike, ki vplivajo na varnost znotraj panoge pustolovskega turizma. 
 

Teoretični:  

 Razlogi  

 Razlike med navideznim in pravim tveganjem.  

 Dogodivščine in tveganje.  

 Varnost.  

 Prihodnost varnosti.  

 Tržišče in rast trga pustolovskega turizma.  

 

Praktični: 

 Diskusija o tem, kaj je navidezno in pravo.  
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2. sklop:  Zakonodaja in pustolovski turizem  

Cilj: Definirati odškodninski zakon, malomarnost, dolžnost skrbnega ravnanja in standard oskrbe. Prav 

tako poudariti pomembnost razumevanja odškodninskega zakona, malomarnosti, dolžnosti skrbnega 
varovanja in standarda razumevanja pri pustolovskih aktivnosti. 

 

Teoretični: 

 Odškodninski zakon. 

 Malomarnost. 

 Dolžnost skrbnega ravnanja. 

 Standard oskrbe. 

Praktični: 

 Razpravljati o vlogi ponudnika pri upoštevanju zakona. 

 

3. sklop: Obvladovanje tveganja  

Cilj:Definirati nevarnosti, tveganja, ocenitev tveganj in obvladovanje tveganj, kot tudi oceniti tveganja in 

narediti načrt za obvladovanje tveganj z namenom, da se zmanjša tveganje na sprejemljiv nivo. 

 

Teoretični: 

 Definicija nevarnosti.  

 Definicija tveganja. 

 Obvladovanje tveganja. 

 Poenostaviti obvladovanje tveganja v šestih korakih.  

 Nadzor nad tveganjem.  

 Ocenitev tveganja.  

 Verjetnost in resnost tveganja.  

Praktični: 

 Praktične ure, kjer se obravnava ocenitev tveganj in razpravlja o obvladovanju tveganj 
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4. sklop: Kritično razmišljanje pri postopku za obvladovanje tveganja  
 

Cilj:Uporabiti kritični pristop razmišljanja glede varnosti. 

Teoretični: 

 Kritično razmišljanje kot disciplina.  

 Razviti sposobnost kritičnega razmišljanja.  

 Upoštevati možne vidike razmišljanja. 

 

5. sklop: Predstavitev sistema za obvladovanje tveganj v vaši organizaciji  

 

Cilj:Zaposlenim razložiti pomembnost varnosti in obvladovanja tveganj.  

Teoretični: 

 Pogovor o obvladovanju tveganj z zaposlenimi.  

 Vključenost zaposlenih in lastništvo kateregakoli sistema za obvladovanje tveganj.  

 Dobra komunikacija.  

Praktični: 

 Komunikacijske vaje.  

 Narediti seznam možnih tveganj in načrt za obvladovanje tveganj.  

 

 

POVZETEK DNEVA  

Ta modul udeležence pouči o pustolovskih aktivnostih in tveganjih, povezanih z njimi. Skozi osvojeno 

znanje o obvladovanju tveganj in kritičnem pristopu ter zakonskih predpisih s tega področja bodo znali 

ustvariti načrt za obvladovanje tveganj pri aktivnosti, ki jo zagotavljajo, ter jo predstaviti zaposlenim.  
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Vaje v podjetjih:  

Obvladovanje tveganj 

Upoštevati varnostna in higienska pravila in predpise pri aktivnostih, ki se izvajajo na območju 

delovanja.  

Kriterij vrednotenja  

Poznati varnostna in higienska pravila ter postopke za svoj položaj na delovnem mestu.  

Izvršiti potrebne ukrepe za preprečitev nesreč in/ali zastrupitev.  

Spoštovati posamezna in skupna varnostna pravila. 

Uporabiti zaščitna oblačila in opremo. 

V nujnih primerih nemudoma ukrepati  

Trajanje tretjega modula : 8 ur  

 

Na kazalo 
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Modul 4 

Prva pomoč 

 

Uvod 

Prva pomoč je del pomoči, ki vključuje reševanje, prvo pomoč, prvo medicinsko pomoč, prevoz in 

obravnavo. Prvo pomoč se nudi poškodovancem ali nenadno zbolelim.  

Ponudnik dejavnosti aktivnega turizma mora zagotoviti prisotnost vsaj ene osebe z veljavnim 

dovoljenjem za opravljanje prve pomoči, kadar se izvaja turistična aktivnost.   

Cilj prve pomoči je na mestu nezgode rešiti življenje poškodovanca, preprečiti poslabšanje njegovega 

stanja, priskrbeti dodatno strokovno pomoč in poškodovancu zagotoviti medicinsko oskrbo. Vsaka oseba 

lahko na nek način pomaga poškodovancu. Tečaji prve pomoči dajejo znanje, spretnosti in pogum za 

dajanje prve pomoči. 

Glavni ciljtečaja je spodbuditi in dati spretnosti za nudenje prve pomoči poškodovancem ali zbolelim.  

Cilj tečaja je podati osebi osnovno znanje o tem, kako rešiti življenje poškodovancu v primeru nesreče 

in zdravstvenih stanj, ki ogrožajo življenje. 

 Potrebno je ukrepati in še posebej hitro nuditi medicinsko pomoč. Če se umetno dihanje 

da v prvih nekaj minutah, je možnost preživetja poškodovanca veliko večja. Najbolj 

žalostno je, če nekdo okleva pri opravljanju spretnosti, ki jih je nekoč osvojil na 

medicinskih tečajih. 

 Udeleženci se bodo učili o delovanju organov, ki opravljajo funkcije bistvenega pomena v 

organizmu in o preprostih načinih oživljanja ter ohranjevanja funkcij teh organov z 

namenom, da se poškodovanca ohrani pri življenju do prihoda strokovne pomoči.  

Metodološke usmeritve  

 Poleg teoretičnih se mora uporabiti tudi veliko praktičnih načinov učenja (preučevanje 

video zapisov, človeška lutka, oskrbovanje zaigranih poškodb, umetna kri, itd.).  

 Teoretični del je priporočeno dopolniti s praktičnimi primeri. 
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 Priporočeno je vzporedno izvajati teoretični in praktični del (istočasno pa razložiti in na 

»poškodovancu« pokazati naučeno).  

 

SKLOPI 

Udeleženci tečaja morajo dati prvo pomoč »ponesrečencem« v različnih poškodbenih situacijah. Nudenje 

prve pomoči mora temeljiti na teoretičnih primerih ter praktičnih metodah prve pomoči. Udeleženci se 

morajo ustrezno odzvati v različnih situacijah. 

 

Tečaj prve pomoči mora izvajati državno priznani vodja tečaja, tečaj pa mora vsebovati vsaj sledeče: 

1. sklop: Pomen  in cilji nudenja prve pomoči (1 ura)  

Cilj:Pridobiti temeljno znanje in spretnosti za nudenje prve pomoči. 

 Pomen prve pomoči.  

 Ocenitev nezgode. . 

 Spretnosti nudenja prve pomoči. 

 

2. sklop: Reanimacija (1,5 ure + 1,5 ure vaj)  

Cilj:naučiti se metod oživljanja v različnih situacijah. 

 Zagotavljanje kisika možganom, nezavest, vzroki, nevarnosti.  

 Reanimacija utopljenca.  

 Reanimacija v primeru nezgod, povezanih z elektriko.  

 Reanimacija v primeru zastoja srca.  

 Odstranitev tujkov iz dihalnih poti.  

Vaje (1,5 ure)  

Vaje reanimacije in položaja nezavestnega. 

Vaje reanimacijskih metod se izvaja individualno in v dvojicah na človeški lutki pod nadzorom vodje 

tečaja prve pomoči.. 
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3. sklop: Zunanje krvavitve (0,5 ure + 1 ura vaj)  

Cilj:Naučiti se metod zaustavljanja krvavitev. 

 Načini krvavitev.  

 Metode zaustavljanja krvavitev.  

Vaje (1 ura)  

Udeleženci bodo v dvojicah vadili pod nadzorom vodje tečaja prve pomoči.  

 

4. sklop: Šok (0,5 ure)  

Cilj:Naučiti se nuditi pomoč poškodovancu v šoku. 

 Definicija šoka in njegovi znaki.  

 Nevarne situacije: promet, delo, vsakodnevne nezgode. 

 Prva pomoč. 

 Prevoz ponesrečenega.  

 

5. sklop: Rane (0,5 ure + 1 ura vaj)  

Cilj:Naučiti se nudenja pomoči v primeru različnih ran. 

 Vrste ran glede na izvor.  

 Videz ran in istočasno krvavenje.  

 Obvezovanje ran.  

 Načini obvezovanja, pravila.  

 Uporaba trikotne rute.  

Vaje (1 ura)  

Naučiti se običajnih tehnik obvezovanja, ki se uporabljajo pri prvi pomoči, udeleženci bodo vadili v 

dvojicah po navodilih vodje tečaja prve pomoči. 

Video. 
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6. sklop: Zlomi (kosti) (1 ura + 1 ura vaj)  

Cilj:Naučiti se nudenja pomoči v primeru različnih zlomov. 

 Razlike med odprtimi in zaprtimi zlomi.  

 Nevarnosti spremljajočih zlomov.  

 Vzroki zlomov.  

 Zlomi pri starejših ljudeh.  

 Uporaba delov telesa in praktični načini nameščanja opornice.  

 Značilnosti nameščanja opornice.  

 Prevoz ponesrečenca z zlomom. 

Vaje (1 ura)   

Praktično obvezovanje. 

Metode nameščanja opornice. 

Praktično usposabljanje za različne nevarne situacije. 

 

POŠKODBE (0,5 ure + 1 ura vaj)   

Cilj:Spoznati različne nevarne situacije in se naučiti nudenja pomoči v primeru različnih poškodb. 

 Artritične poškodbe.   

 Izpahi.  

 Zvini.  

 Pretresi možganov. 

 Nevarne situacije.  

 Padci, športne poškodbe, poškodbe na delu, vsakodnevne poškodbe in očesne poškodbe.  

Vaje (1 ura)   

Praktično obvezovanje. 
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7. sklop: Zastrupitve (0,5 ure)  

Cilj: Naučiti se prepoznati znake zastrupitev, kemijskih poškodb, pekoč občutek, toplotne poškodbe in 

poškodbe zaradi mraza in nuditi pomoč glede na situacijo. 

 Kemične zastrupitve v gospodinjstvu.  

 Zastrupitve z alkoholom.  

 Zastrupitve z gobami.  

 Zastrupitve z gorivom.  

 Poškodbe z ogljikovim monoksidom in živčnim plinom. 

 Piki gada in žuželk.  

 Sposobnost nudenja prve pomoči glede na znake, za osebe pri zavesti in za nezavestne 

poškodovance. 

 

KEMIJSKE POŠKODBE (0,5 ure)  

 Znaki poškodb s kemijskimi snovmi, ki se pojavijo na koži.  

 Kemijske poškodbe očesa.  

 

OPEKLINE (1 ura) 

 Stopnje opeklin, značilnosti.  

 Nevarnosti, ki spremljajo opekline.  

 Sončne opekline.  

 Vročinske poškodbe.  

 Vročinski napadi. 

 Vročinska kap.  

 Sončarica.  

 

OZEBLINE (0,5 ure)   

 Površinska ozeblina.  

 Podhladitev.  
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8. sklop: Težave, povezane s poučevanjem prve pomoči (1 ura)   

CIlj:Pridobiti znanje o ukrepih prve pomoči, ne da bi ogrozili življenje pomagalca. 

 Ukrepi prve pomoči, njihova uporaba, priprava in vzdrževanje.  

 Možnost prevoza ponesrečenca. 

 Možnost rešilnega avta v primeru nesreč.  

 Lekarna na delu in doma.  

 Informacije o prenosu HIV-a/AIDS-a in drugih infekcij s krvjo.  

 Dajanje prve pomoči v primeru obstoja nevarnosti, da se okužiš z virusom HIV.  

 

9. sklop: Psihološka prva pomoč (1 ura)  

Cilj:Naučiti se, kako poteka travmatični dogodek in nudenje pomoči žrtvi omenjene travme. 

 Travmatični dogodek.  

 Travmatična kriza.  

 Izguba in žalovanje.  

 Pomoč poškodovancu po travmatičnem dogodku.  

 Posttravmatična stresna motnja.  

  

 

10. sklop: Preverjanje znanja in spretnosti prve pomoči (0,5 ure)  

Cilj:Pridobiti znanje med usposabljanjem. 

 Preverjanje znanja, pridobljenega med tečajem.  

 Reševanje praktičnih nalog.  

 Odgovarjanje na testna vprašanja. 

Tečaj usposabljanja se konča z izpitom. Izpit se izvaja v zelo realističnih pogojih – uporaba umetnih ran in 

umetne krvi.  
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Vaje v podjetjih: Prva pomoč  

Poznati in uporabiti tehnike prve pomoči, povezane z aktivnostmi na delu. 

Kriterij vrednotenja   

Poznati osnovne tehnike prve pomoči   

Znati jih uporabiti v ustreznih situacijah ter na delu  

Poznati vzroke, znake in ukrepe za sledeče probleme: 

1. Fizična izčrpanost.  

2. Žulji. 

3. Krči.  

4. Ureznine.  

5. Driska.  

6. Bolečina v vratu.  

7. Glavobol.  

8. Vročina. 

9. Prehlad. 

 

Trajanje modula 4: 24 ur   

BIBLIOGRAFIJA(priporočena za učitelje) 

 Mednarodna zveza društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC)  www.ifrc.org 

 Mednarodni komite Rdečega križa (ICRC) www.icrc.org 

 Seznaniti se z mednarodnimi predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu.  

 Seznaniti se s priročniki za prvo pomoč, ki so bile pred kratkim izdane v državi.  

Na kazalo 

http://www.ifrc.org/
http://www.icrc.org/
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Modul 5 

Obravnava strank 

 

Uvod 

Skozi stoletja je veliko turistov iskalo posebna naravna območja ter zunanje aktivnosti za njihove 
počitnice. Takšni naravnanosti turistov verjetno botruje odkrivanje, dogodivščine, tekmovanje, druženje, 
okoljska zavednost ali duhovna rast.    

Raziskava kaže, da takšne stranke iščejo intenzivnost in visoko kakovostno ponudbo. Tako je obravnava 
strank zelo pomembna na področju aktivnega turizma. To da vemo, kako ravnati s strankami, odloča o 
uspehu ali neuspehu aktivnosti.  

Ta modul govori o najbolj pomembnih dejavnikih, ki so prisotni pri zagotavljanju storitev. Osredotoča se 
na najbolj osnovne pojme, kot so komunikacija in tudi bolj kompleksne v povezavi s konceptom 
obnašanja ali kakovosti.  

 

Glavni cilj  

Udeležencem podati znanje, da bodo znali predvideti in ustrezno zadostiti potrebam in pričakovanjem 

strank. 

 

Specifični cilji   

 Prepoznati različne vrste strank  

 Zagotavljati visoko kakovostne storitve   

 Prepoznati pomembnost komunikacije   

 Prepoznati različne načine komunikacije  
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SKLOPI IN VSEBINA   

1. sklop – Kakovostne storitve  

  

Cilji prvega sklopa  

Ob koncu sklopa naj udeleženci usposabljanja:  

 Razumejo koncept storitev aktivnega turizma   

 Znajo prilagoditi storitev značilnostim strank 

 Se zavedajo pomembnosti kakovostnih storitev  

 

Vsebina 

Storitve aktivnega turizma  

Kakovost pri aktivnem turizmu   

 »popolna kakovost«  

 stroški (ne)»popolne kakovosti«  

 kako doseči »popolno kakovost«  

Kako ohranjati kakovost pri storitvah aktivnega turizma  

 

Aktivnosti  

 Opazovati zagotavljanje storitev, nato primerjava dobrih in slabih praks.    

 Skupinsko delo  

 

 Analyzing the best ways to satisfy the customer groups 
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2. sklop – Spoznavanje strank  

 

Ciji drugega sklopa  

Ob koncu sklopa naj pripravniki:  

 Znajo prepoznati različne vrste strank in njihove potrebe  

 Prepoznajo pričakovanja in želje strank  

 Razumejo in zadostijo potrebam strank  

 

Vsebina  

Kdo je stranka? 

 Interne stranke  

 

Aktivnosti 

 Prepoznati profil turistov glede na krajevni izvor  

 Anketirati stranke z namenom, da bi prepoznali njihove značilnosti, potrebe in 

pričakovanja  

 Preučiti načine, kako najbolje zadostiti potrebam različnih skupin strank  

 

3. sklop – Komunikacijske tehnike   

Cilji tretjega sklopa  

Ob koncu sklopa naj pripravniki:  

 Vedo, kako se sporazumevati (znati poslušati in razumeti) s strankami  

 Znajo korektno obravnavati pritožbo ali ugovor   
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Vsebina  

Kaj je sporazumevanje 

Različni načini sporazumevanja   

 Verbalno (na štiri oči, telefon…)  

 Neverbalno (kretnje, obrazni izrazi, telesna mimika)  

 Pisno (pisma, sporazumi…) 

 Elektronsko (elektronska pošta…) 

Konfliktne situacije   

 

 Ugovori in pritožbe   

 Kako se obnašati v težkih situacijah   

 

Aktivnosti  

 Uprizarjanje načinov komuniciranja v različnih situacijah, tako da se uporabljajo različni 

zgoraj omenjeni načini  

 Skupinsko delo, kjer se vadi in ocenjuje postopek komunikacije  

 

 

Vaje v podjetjih: Kakovostna obravnava strank  

Pravilno obravnavati stranko glede na področje dela.  

 

Kriterij vrednotenja  

Sprejeti stranke po ustaljenem protokolu, da se bodo počutile dobrodošle. 

Upoštevati komunikacijske tehnike ter tehnike obravnave pri obveščanju strank o vrstah storitev, ki jih 

ponuja ustanova, ter o zahtevanih informacijah, tako da se vedno zadosti potrebam strank. 

Ravnati se po ustaljenih pravilih. 
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Storitve razviti glede na ustaljena pravila in postopke. 

Prepoznati različne situacije, v katerih lahko pride do pritožb ali konfliktov.  

Na delovnem mestu ravnati odgovorno, spoštovati predpise in pravila podjetja in biti samoiniciativen. 

Kriterij vrednotenja  

Spoštovati predpise in pravila podjetja. 

Dokončati opravila v skladu z delovnim časom. 

Skrbno izvajati navodila, biti odgovoren pri delu in imeti ustrezno komunikacijo. 

Sodelovati pri izboljšanju kakovosti in produktivnosti. 

Samoiniciativa na področju delovne odgovornosti in učinkovito reševanje problemov. 

Korektni odnosi z vodjami in zaposlenimi. 

Pozitiven odnos pri opravljanju dolžnosti. 

Stalno učenje o novostih na področju dela. 

 

Trajanje modula 4: 45 ur   

Na kazalo 
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Modul 6 

Angleščina za aktivni turizem 

Uvod 

Jezikovni modul temelji na evropskem referenčnem okviru za tuje jezike. Svet Evrope je uvedel sistem za 
skupno vrednotenje jezikovnih spretnosti in doseženih kvalifikacij. Posamezen nivo odraža cilje učenja in 
podrobno navaja, katerega učenja se lotiti, da bi dosegli uspešno uporabo jezika v življenju ter pri delu. 
Sistem se deli na 6 nivojev:  

 (A1, A2) Osnovna raba jezika  

 (B1, B2) Samostojna raba jezika  

 (C1, C2) Kompetentna raba jezika   

Od udeležencev, ki se bodo lotili tega modula, se pričakuje, da so že osvojili znanje nivoja A1 in A2 do B1, 
tj. osnovno do samostojno znanje jezika. Sklopi znotraj modula se lahko prilagodijo in obogatijo, tako da 
se doseže tudi višji nivo znanja jezika. 

Tako znanje tujih jezikov kot tudi medkulturni odnos sta bistvenega pomena za turistično panogo.Prav 

zato je najpomembnejši komunikativni pristop, saj so komunikativne spretnosti bistvene za ljudi, ki se 

ukvarjajo s kakršnimikoli turističnimi storitvami. 

Z upoštevanjem ciljnih skupin – podjetniki v turizmu in brezposelni – smo osnovali modul in 

izobraževalne aktivnosti, ki ustrezajo razredom različnih zmožnosti. 

Vsak sklop je razdeljen na cilje, naloge, slovnico in jezikovne aktivnosti. Praktične aktivnosti, uprizarjanje 

različnih situacij in uporaba pristnega gradiva so del vsakega sklopa.   

Cilji: 

Ta modul je namenjen izboljšanju strokovne angleščine vseh ljudi, ki se izobražujejo ali pa so že začeli s 

kariero v turistični panogi, še posebno v aktivnem turizmu. Funkcionalni vidiki modula opisujejo delovno 

rutino ljudi, ki se ukvarjajo s turističnimi storitvami. Opisanih je več različnih situacij, kjer morajo 

zaposleni uporabljati angleščino v pogovoru s strankami ali z drugimi zaposlenimi.  

Treba je omeniti, da je modul namenjen udeležencem z osnovnim znanjem jezika, vendar se lahko 

prilagodi za razrede z mešanim znanjem.Ob koncu modula naj bi udeleženci imeli spretnosti opisane v 

sklopu nivoja A2-B1 skupnega evropskega referenčnega okvira za tuje jezike. 
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Metodolologija 

Predvideni sklopi so tesno povezani s strokovnimi nalogami, ki so navedene v strokovnem profilu in 

spretnostmi, predstavljenimi na zemljevidu znanja. 

V modulu je veliko možnosti za vaje v dvojicah in skupini, kjer naj se spodbuja sodelovanje med učenci s 

šibkejšim in boljšim znanjem. Število ur (100-120) zagotavlja dovolj časa za ponavljanje in utrjevanje 

snovi za učence s šibkejšim znanjem, preden se prične z govornimi aktivnostmi. Pisne aktivnosti 

dopuščajo več pisnih faz preden se začne z govornimi aktivnostmi. 

Po drugi strani pa bodo udeleženci tečaja z dobrim znanjem jezika prav tako potrebovali pozornost vodje 

tečaja. Le-tem naj se nudi dodatno besedišče ali drugačne besedne vrste in dodatne vaje. Jezikovno 

izobraževanje je namenjeno razvijanju strokovnih komunikacijskih spretnosti.Prav tako pa je potrebno 

razvijati vse štiri spretnosti (bralne, pisne, govorne in slušne). Več se jih lahko poišče tudi na internetu, v 

turističnih centrih, priročnikih za usposabljanje, itd.  Pristnost gradiva daje udeležencem tečaja občutek 

zadovoljstva in poveča motivacijo ter zaupanje vase. 

Sklopi in vsebina : 
 

Enota 1 -Osebni podatki  

Cilji: Dajanje in razumevanje osebnih podatkov 

Naloge/situacije:  Dajanje osebnih podatkov  

 Predstaviti se 

 Uporabljati številke   

 Uporabljati besede, ki opisujejo predmete, navade 

in osebe  

 

Slovnica:  Glagol »to be«  

 Sedanjik (Present Simple Tense) in potekovni časi 

(Present Continuous Tense, Past Continuous 

Tense, itd.) 

 Osnovni opisni pridevniki  

 Tvorjenje vprašalnic (»wh«, »yes/no« questions) 
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 Osebni zaimki  

 Svojilni zaimki 

 Členi 

 Časovni izrazi 

  

Aktivnosti: 

Tu je navedenih samo nekaj primerov, 

ki jih vodje tečaja lahko prilagodijo in 

obogatijo. 

 Delo v dvojicah in igranje vlog  

 Predstavitev ljudi  

 Pisati in govoriti o sebi (vodeno pisanje in 

govorjenje)  

 Naloge dopolnjevanja  

 Popraviti napak 

Enota 2 - Telefoniranje 

Cilji:  Sprejemanje strank  

 Oglasiti se na telefon  

 Vprašati po klicatelju  

 Prevzeti sporočila  

 

Naloge/situacije:  Dohodni klici  

 Enostavne zahteve  

 Pozdravi, naslov 

 

Slovnica:  Glagolske oblike »Can/Could; I’d like to« 

 

Aktivnosti: 

Tu je navedenih samo nekaj primerov, 

ki jih vodje tečaja lahko prilagodijo in 

obogatijo. 

 Delo v dvojicah in igranje vlog 

 Popraviti napake 

 Uprizarjanje telefonskih pogovorov 
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Enota 3 - Rezervacije 

Cilji:  Sprejemanje povpraševanj 

 Sprejemati rezervacije, zapisati si podatke o gostih  

 Pisati potrditvene e-maile 

 Govoriti o datumih in o tem, kako pogosto ponujaš 

stvari  

 Povedati, kaj je na voljo  

 Opisati lokacijo in objekte  

 

Naloge/situacije:  Zahtevati in dati informacije  

 Obratovalni čas  

 Dnevi v tednu  

 Uporaba okrajšav pri elektronski pošti  

 

Slovnica:  Predlogi 

 Datum 

 Prislovi pogostosti  

 

Aktivnosti: 

Tu je navedenih samo nekaj primerov, 

ki jih vodje tečaja lahko prilagodijo in 

obogatijo. 

 Delo v dvojicah in igranje vlog – sprejemati 

rezervacij po telefonu, dati informacije o objektih, 

zapisati si podatke o stranki, itd.  

 Popraviti napake 

 

Enota 4- Obrazložitve 

Cilji:  Dati vljudne obrazložitve  

 Uporabiti kratke oblike  

 Opravičiti se  
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 Pisanje formalnih pisnih opravičil  

 

Naloge/situacije:  Zavrniti zahteve  

 

Slovnica:  Kratke oblike sedanjika (Present Simple Tense) 

 Glagoli »be/do/can« 

 

Aktivnosti: 

Tu je navedenih samo nekaj primerov, 

ki jih vodje tečaja lahko prilagodijo in 

obogatijo. 

 Delo v dvojicah in igranje vlog – znati podati 

vljudne obrazložitve in zavrnitve  

 Popraviti napake  

 Drugo 

 

Enota 5 –Dajanje navodil 

Cilji:  Dajanje podrobnih navodil strankam 

 

Naloge/situacije:  Dajanje navodil po vrstnem redu  

 

Slovnica:  Velelnik 

 Vrstni red – prvi, drugi, itd.  

 

Aktivnosti: 

Tu je navedenih samo nekaj primerov, 

ki jih vodje tečaja lahko prilagodijo in 

obogatijo. 

 Delo v dvojicah in igranje vlog – eden izmed 

učencev je inštruktor, drugi je turist, poučiti o 

uporabi opreme, zdravju in varnosti, okoljskih 

problemih  

 Popraviti napake 

 

 



 
 

 

52 

Program usposabljanja 

Št. projekta 2011-1-BG1-LEO05-05043  

 

 

Enota 6- Vljudne zahteve in njihova obravnava 

Cilji:  Pomoč strankam  

 Pomoč invalidnim strankam ali strankam s 

posebnimi potrebami  

 Nasveti za obravnavo strank 

 

Naloge/situacije:  Zaposleni odgovarjajo na zahteve 

 

Slovnica:  Slovnične strukture za ponujanje pomoči  

 

Aktivnosti: 

Tu je navedenih samo nekaj primerov, 

ki jih vodje tečaja lahko prilagodijo in 

obogatijo. 

 Povezati zahteve in odgovore  

 Poslušati in dopolniti zahteve in odgovore  

 Delo v dvojicah in igranje vlog   

 Popraviti napake  

 Poslušati dialogov in vaditi s partnerjem 

 

Enota 7- Obravnava pritožb 

Cilji:  Sprejeti pritožbe in se opravičiti  

 Pomagati strankam  

 Govoriti o aktivnostih v pretekliku  

 

Naloge/situacije:  Pritožbe strank  

 

Slovnica:  Preteklik (Past Simple Tense) 

 

Aktivnosti:  Vaditi slovnične strukture preteklika  
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Tu je navedenih samo nekaj primerov, 

ki jih vodje tečaja lahko prilagodijo in 

obogatijo. 

 Poslušati pritožbe in povezati glavne besede s 

problemi  

 Povezati pritožbe z odgovori 

 Delo v dvojicah in igranje vlog  

 Poslušati dialoge in vaditi s partnerjem 

 

Enota 8- Zaposlitve in delovna mesta 

Cilji:  Ljudem razkazati objekte  

 Predstaviti ljudi  

 Govoriti o službah ljudi  

 

Naloge/situacije:  Razlaga odgovornosti na delu 

 

Slovnica:  This/that/these/those/here/there 

 »Responsible to/for« 

 

Aktivnosti: 

Tu je navedenih samo nekaj primerov, 

ki jih vodje tečaja lahko prilagodijo in 

obogatijo. 

 Vaditi slovnične strukture 

 Poslušanje dialogov – »pravilno ali nepravilno« 

(»true or false«) 

 Poslušati in dopolniti dialoge  

 Poslušati in povezati poklice z njihovimi nalogami 

 Delo v dvojicah in igranje vlog  

 Izmenoma si razlagati različne zaposlitve in naloge 

v aktivnem turizmu 

 

Enota 9- Razlage in navodila 

Cilji:  Razložiti, kako narediti stvari  
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 Govoriti o pripravi izletov in opreme  

 Dati navodila o zdravju in varnosti  

  

 

Naloge/situacije:  Zaposleni v aktivnem turizmu dajejo navodila 

strankam  

 

Slovnica:  Modalni glagoli – must/have to/don’t have 

to/musn’t 

 

Aktivnosti: 

Tu je navedenih samo nekaj primerov, 

ki jih vodje tečaja lahko prilagodijo in 

obogatijo. 

 Vaditi slovnične strukture  

 Poslušati dialoge – »pravilno ali nepravilno« (»true 

or false«) 

 Poslušati in dopolniti dialoge  

 Delo v dvojicah in igranje vlog  

 Izmenoma dajati navodila 

pohodnikom/kolesarjem/planincem, itd. 

 

Enota 10- Telefonske zahteve 

Cilji:  Strankam nuditi dobre storitve  

 Opisati objekte  

 Vprašati za pojasnitev po telefonu  

 Pojasniti črkovanje  

 Pogajanje o ceni 

 

Naloge/situacije:  Objekti in storitve aktivnega turizma  

 Prevzem težjih rezervacij preko telefona  
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Slovnica:  Need + samostalnik/+ ing/+  nedoločnik »to« 

 Preteklik (Past Simple Tense) – vprašanja in 

odgovori, nikalne povedi  

 

Aktivnosti: 

Tu je navedenih samo nekaj primerov, 

ki jih vodje tečaja lahko prilagodijo in 

obogatijo. 

 Poslušati in dopolniti dialoge, poslušati in 

odgovoriti na vprašanja  

 Vprašati in odgovoriti na vprašanja o preteklosti  

 Delo v dvojicah in igranje vlog – poslušati zahteve 

po telefonu in dati ustrezne odgovore 

 

Enota 11- Zdravstveni in varnostni problemi  

Cilji:  Zdravstveni in varnostni ukrepi  

 Postopki v primeru požara  

 Kako poiskati nekoga, ki je usposobljen za pomoč  

 

Naloge/situacije:  Branje in razlaga varnostnih pravil  

 

Slovnica:  Pridevniki/ prislovi  

 

Aktivnosti: 

Tu je navedenih samo nekaj primerov, 

ki jih vodje tečaja lahko prilagodijo in 

obogatijo. 

 Obravnavati opozorilne znake in simbole za 

nevarnost  

 Obravnavati varnostne predpise  

 Polsušati dialoge – »pravilno ali napačno« (»true 

or false«)  

 Delo v dvojicah – »Kaj narediti v primeru…« 
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Enota 12- Dajanje navodil za usmerjanje znotraj in na prostem 

Cilji:  Neposredne stranke  

 Govoriti o pripravi aktivnosti  

 Spraševati po navodilih in dajati navodila za 

usmerjanje  

 Govoriti o logistiki  

 

Naloge/situacije:  Fraze za usmerjanje strank  

 

Slovnica:  Predlogi – kraj in smer  

 

Aktivnosti: 

Tu je navedenih samo nekaj primerov, 

ki jih vodje tečaja lahko prilagodijo in 

obogatijo. 

 Napisati in dati navodila za usmerjanje na različne 

kraje  

 Poslušati in vaditi dialoge – spraševati in dajati 

navodila za usmerjanje  

 Delo z zemljevidom in drugim informacijskim 

gradivom – delo v dvojicah  

 Dopolniti stavke s pravilnimi predlogi  

 Razpravljati o cestnih znakih, izrazih v cestnem 

prometu, markacijah, itd. 

 

Enota 13 - Kako ponuditi pomoč in nasvet 

Cilji:  Dati nasvet, priporočiti  

 Govoriti o nedavni preteklosti  

 

Naloge/situacije:  Ravnanje v primeru nesreč  
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Slovnica:  Predsedanjik (Present Perfect Simple)  

 Modalni glagoli za dajanje nasvetov in priporočil  

 

Aktivnosti: 

Tu je navedenih samo nekaj primerov, 

ki jih vodje tečaja lahko prilagodijo in 

obogatijo. 

 Poslušati in vaditi dialoge na temo prve pomoči  

 Delo v dvojicah – pogovor o nesreči 

 Vaditi besedišče o zdravstvenih problemih in 

nujnih primerih 

 

Enota 14- Reševanje problemov 

Cilji:  Pritožbe  

 Pojasnila 

 Rešitve  

 

Naloge/situacije:  Fraze za pritoževanje in ponujanje rešitev  

 

Slovnica:  Modalni glagol »should« in »the perfect infinitive« 

 

Aktivnosti: 

Tu je navedenih samo nekaj primerov, 

ki jih vodje tečaja lahko prilagodijo in 

obogatijo. 

 Poslušati in vaditi dialoge  

 Delo v dvojicah – pogovarjati se o pritožbenih 

pismih, ponuditi nasvet in rešitev  

 Govoriti o tem, kaj bi moralo biti postorjeno   

 Prebrati in odgovoriti na pritožbene e-maile 

 

Enota 15- Denarne zadeve 

 

Cilji:  Urejanje plačil (izpolnjevanje različnih obrazcev)  

 Razložiti račune strankam  
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 Vljudno se odzvati na poizvedbe strank  

 

Naloge/situacije:  Plačilne storitve  

 Poizvedba o računih  

 

Slovnica:  Opisni sedanjik (Present Progressive Tense) 

 Much/many/a lot of/lots of/ few/a few/little/a 

little 

 Ponavljanja/utrjevanje zaimkov  

 

Aktivnosti: 

Tu je navedenih samo nekaj primerov, 

ki jih vodje tečaja lahko prilagodijo in 

obogatijo. 

 Poslušati in vaditi dialoge 

 Dopolniti stavke z  »much/many/a lot of/lots of/ 

few/ a few/little/a little«  

 Dialoge postavi v pravilen vrstni red  

 Delo v dvojicah 

 Govoriti o plačilnih karticah in denarni valuti 

 

Enota 16- Prošnje za delovna mesta in zaposlitveni intervjuji  

Cilji:  Pripraviti življenjepis v angleščini   

 Pisati prošnje  

 Brati, obravnavati in odgovoriti na zaposlitvene 

oglase  

 Govoriti o sebi in svojih načrtih 

 Odgovoriti na vprašanja na intervjuju 

 

Naloge/situacije:  Besedišče in slovnične strukture na temo 

življenjepisa in zaposlitvenega intervjuja  
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Slovnica:  Formalne slovnične strukture (intervju in poslovna 

korespondenca – uvod, jedro, zaključek, itd.)  

 

Aktivnosti: 

Tu je navedenih samo nekaj primerov, 

ki jih vodje tečaja lahko prilagodijo in 

obogatijo. 

 Prebrati prave zaposlitvene oglase  

 Odgovori na oglase  

 Učenci pripravijo svoj življenjepis v angleščini  

 Pisati prošnje  

 Učenci vadijo svojo predstavitev za na intervju 

 

Enota 17 - Zunanje aktivnosti in načrtovanje izletov  

Cilji:  Opisati in oglaševati dejavnosti aktivnega turizma  

 Poznati pravilno uporabo opreme in skladiščenje  

 Obravnava pravilne uporabe opreme  

 Strankam razložiti poti 

 

Naloge/situacije:  Opisati/razložiti/naučiti pred, med in po 

dejavnostih aktivnega turizma 

Slovnica:  Pridevniki za opisovanje/oglaševanje  

 Izražanje prihodnjih aktivnosti  

 

Aktivnosti: 

Tu je navedenih samo nekaj primerov, 

ki jih vodje tečaja lahko prilagodijo in 

obogatijo. 

 Brati prave oglase za storitve aktivnega turizma  

 Pogovarjati se o oglasih  

 Prebrati in se pogovarjati o poteh  

 Delo v dvojicah – načrtovanje poti, razlaga in 

dajanje navodil, opis opreme 
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Enota 18- Turizem in okolje 

Cilji:  Razumeti preprosta gradiva na temo okolja  

 Opisati pokrajino, rastline, prostoživeče živali, itd.   

 

Naloge/situacije:  Okoljski problemi in problemi »zelenega turizma«  

 

Slovnica:  Pridevniki za opisovanje  

 Primerniki in presežniki  

 

Aktivnosti: 

Tu je navedenih samo nekaj primerov, 

ki jih vodje tečaja lahko prilagodijo in 

obogatijo. 

 Prebrati in obravnavati pristna gradiva na temo 

okolja in opisov  

 Za stranke pripraviti navodila o varstvu okolja 

 Delo v dvojicah – strankam dati navodila na temo 

o varstvu okolja, spraševati in odgovarjati na 

vprašanja, pripraviti podatke o okolju za lokalno 

območje 

 

Vrednotenje  

Vrednotenje je poleg načrtovanja in dajanja navodil ena izmed treh pomembnejših komponent 

poučevanja. 

Odvisno od števila ur poučevanja, naj bi učenci ob koncu tega modula dosegli znanje, opisano v skupnem 

evropskem referenčnem okviru za tuje jezike (CEFRL) nivoja A2 do B1.  

Učenci bodo razumeli stavke in pogosto rabljene izraze, povezane z zadevnimi področji. Znali se bodo 

sporazumevati pri lahkih ter rutinskih nalogah, ki zahtevajo preprosto in neposredno izmenjavo 

informacij o znanih in rutinskih zadevah, prav tako bodo znali z uporabo preprostih izrazov opisati sebe, 

svoje okolje in zadeve z za njih pomembnih področij (CEFRL nivo A2)   

Glede na to, da se pričakuje razrede z mešanimi sposobnostmi, bodo bolj uspešni lahko dosegli CEFRL 

nivo B1 in razumeli glavne točke jasno podanih znanih vsebin, s katerimi se bodo pogosto srečevali na 
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delu, znašli se bodo tudi v situacijah, ki bi lahko nastale na delu ali med potovanjem. Znali bodo tekoče 

napisati tekst na teme, ki bodo znane ali jih bodo zanimale.  

 

Vodje tečaja se morajo zavedati, da je spodbujanje samovrednotenja tudi zelo pomembno in 

motivativno.Vodje tečaja naj spodbujajo udeležence k samoocenjevanju z uporabo skupnega 

referenčnega okvira za ocenjevanje spretnosti razumevanja, govorjenja in pisanja.Posebna pozornost naj 

se nameni komunikacijskim/govornim spretnostim, tako govornemu sporočanju kot tudi govorni 

produkciji. 

Glede na to, da je ta modulu namenjen za dosego komunikacijskih spretnosti za delo v turizmu, bomo 

pozornost namenili vrednotenju komunikativnih spretnosti.  

Na splošno se znanje komunikacijskih spretnosti ocenjuje z »osnovno«, »dobro« in »odlično«. Ob koncu 

tega modula bodo udeleženci tečaja dosegli »osnovne« do »dobre« komunikacijske spretnosti.  

Zelo pomembno je, da vodje tečaja ocenijo, če je uporaba jezika neprimerna, primerna ali nazorna in 

točna. To se lahko doseže prek različnih pristopov in metod, s katerimi so seznanjene vse vodje 

tečajev.Vendar pa je najpomembnejši kriterij pri vrednotenju govornih spretnosti sposobnost, da učenec 

prenese sporočilo. Glede na doseženo stopnjo, bodo vodje tečajev nato ocenili kompleksnost struktur, ki 

jih učenci uporabljajo, besedišče (če uporabljajo besede, ki so povezane z določeno temo), slovnico, 

aktivno znanje.   

 

Praktične aktivnosti  

Pri poučevanju jezika praktično usposabljanje ponavadi zajema vsaj polovico celotnega trajanja tečaja. 

Vse aktivnosti naj se osredotočijo na izboljšanje komunikacijskih spretnosti in medkulturnega odnosa ter 

na uporabo avtentičnih gradiv. Na primer, učenje vezano na projekt je zelo uporabno, saj pristop v celoti 

temelji na učencu in zahteva aktivno sodelovanje. Tu je navedenih samo nekaj primerov takšnih 

aktivnosti:  

 Priprava promocijskih gradiv, ki spodbujajo učenčevo zanimanje za dejavnosti, ki bi jih 

rad opravljal, promocijo kraja, zgodovinske in naravne znamenitosti, itd;  

 Priprava predstavitev, odlomek videa, itd. z namenom, da se spodbuja lokalna dediščina 

– obrt, tradicija, hrana, naravne znamenitosti, itd;  

 Zbiranje, prevajanje in interpretacija lokalnih zgodb ter legend;   
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 Igranje vlog, kjer eden učenec vodi, drugi pa je turist – spraševanje in dajanje 

informacij, razlaga, načrtovanje poti, uporaba brošur in zemljevidov, satelitska 

navigacija, itd., dajanje navodil, dajanje prve pomoči;    

 Delanje rezervacij preko interneta ter z uporabo drugih internetnih virov, povezanih s 

turizmom;  

 Opazovanje in kratki izleti na terenu, kjer se govori angleški jezik (kolesarjenje, 

pohodništvo, plezanje, čolnarjenje, itd.);  

 Diskusije ali delo v skupini na temo okoljskih problemov in »zelenega turizma«.  

 

Medtem ko se izbira teme in načrtuje dejavnosti, morajo vodje tečajev upoštevati potrebe in zmožnosti 

njihovih ciljnih učencev.  

Na kratko, zelo je pomembno, da je na tečaju v središču učenec ter da se daje poudarek praksi. Vse 

praktične naloge, ki so dodeljene učenem, morajo biti vzete iz resničnosti, tako da imajo ob izvajanju 

nalog učenci občutek, da so dosegli prave, uporabne rezultate.Učencem je treba dati možnost, da 

uporabijo življenjske izkušnje za namene učenja. »Učiti prek dela« naj bo glavno vodilo.  

Učence se mora stalno spodbujati in motivirati k temu, da govorijo med seboj v angleščini in vadijo 

jezikovne spretnosti prek pogovora z nekom, ki govori ta jezik. 

 

Vaje v podjetjih: angleščina za strokovnjake aktivnega turizma  

Prejemanje sporočil v angleščini ter jih razumeti, tako da se nanje odgovori na pravi način.  

Kriterij vrednotenja  

Znati osnovne fraze za predstavitev v kontekstu. 

Praktično prepoznavanje preprostih slovničnih struktur za turistične aktivnosti. 

Uporaba slušnega in vizualnega gradiva v povezavi z aktivnim turizmom. 

Sestaviti lažje dialoge v povezavi z vsakodnevnim življenjem. 

Razložiti različne vrste turistične ponudbe in njihove značilnosti. 

Uporaba angleškega jezika pri strukturiranju vprašanj in odgovorov. 
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Uporaba angleške terminologije v povezavi z okoljem in njegovimi najbolj pogostimi ekosistemi  

Kriterij vrednotenja  

Sistematizacija pojmov v povezavi z delom, ki se tičejo okolja. 

Zaupanje v svoje sposobnosti.. 

Biti pozoren na opis različnih ekosistemov in okolice.  

Prepoznati dele ekosistema. 

Znati opisati različne ekosisteme na območju.  

Odgovoriti na možna vprašanja strank v povezavi z okoljem: načrt potovanja, smeri in pozicijske oznake, 

lokalizacija in prostorska orientacija.  

 

Uporaba angleške terminologije v povezavi z dejavnostmi aktivnega turizma  

Kriterij vrednotenja  

Uporaba priročnikov in brošur v povezavi s turističnimi dejavnostmi za razvoj konkretnih aktivnosti. 

Znanje in uporaba splošne terminologije v povezavi z vsako aktivnostjo. 

Znanje terminologije v povezavi z varnostjo pri različnih organiziranih aktivnostih. 

Sistematizacija in uporaba angleške terminologije, ki se nanaša na opis in vrednotenje turističnih virov in 

atraktivnosti.  

Odgovoriti na splošna vprašanja strank v povezavi s specifičnimi dejavnostmi: opis značilnosti aktivnosti 

in njihovega delovanja, uporaba krajev za pripravo takšnih aktivnosti…  

 

Poustvaritev dejavnosti aktivnega turizma  

Kriterij vrednotenja  

Pogovor s potencialnimi strankami, ki sprašujejo po informacijah v povezavi z obiski in aktivnostmi, ki se 

jih lahko lotijo med njihovim bivanjem na določenem območju.  
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Ustvariti situacije, kjer se lahko uporablja angleške izraze in terminologijo v povezavi z orientacijo ljudi v 

naravi in športnimi aktivnostmi, ki se jih lahko realizira v določeni regiji. 

Uporaba kratkih, lažjih tekstov, ki vsebujejo podatke o možnostih za izvajanje športov v naravi, ki jih 

ponuja določena regija. 

Vrednotenje učenčevega pozitivnega odnosa, motivacije, improvizacije in tekočnosti. 

 

 

Celotno trajanje jezikovnega tečaja: 100-120 ur 

Na kazalo 
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Modul 7 

Informacijsko komunikacijske tehnologije 
 

Uvod 

Dandanes nove tehnologije igrajo pomembno vlogo v našem življenju. Sprva smo imeli komunikacijski 

razvoj s telefoni, nato s televizijo in radijem, računalniki, hitro komunikacijo (ISDN, ADSL), sateliti, 

mobilnimi telefoni in internetom. Vse te inovativne tehnologije so zelo pomembne za naše vsakodnevne 

aktivnosti. Tu je potreba po komunikaciji z drugimi ljudmi, potreba po bralnem gradivu iz daljnih krajev, 

instantnih informacijah, napovedi vremena, itd.Razvoj osebnega računalnika in interneta sta še posebej 

pomembni iznajdbi našega časa. Mobilnost in hiter dostop do informacij sta danes najbolj pomembni 

tematiki naše družbe, zaradi novih tehnologij pa sta sedaj lažje dosegljivi kot kdajkoli prej. Njihova 

uporaba se kaže v vsakem sektorju naše ekonomije:  

 Poslovne funkcije   

 Študijski viri in knjižnice  

 Komunikacija  

 Hitro dostopne informacije  

 Učenje na daljavo   

 Spodbujanje in promocija idej  

 Poslovna in tržna promocija 

 Oglaševanje  

Ta modul stremi k temu, da bo udeležencem zagotovil osnovno znanje in spretnosti pri uporabi 

računalnika. Modul je namenjen ljudem brez ali z malo znanja o uporabi računalnika. Teoretični del 

tečaja traja 100 didaktičnih ur in ne zahteva prakse v podjetju. 

Specifični cilji tečaja so zagotoviti osnovne spretnosti pri uporabi računalnika v sledečih poglavjih:  

1. Operacijski sistem Windows 

2. Pripomočki za obdelavo dokumentov  

3. Logistični pripomočki /Excell   



 
 

 

66 

Program usposabljanja 

Št. projekta 2011-1-BG1-LEO05-05043  

 

 

4. Predstavitve 

5. Internet 

 

Metodološke usmeritve 

Modul bo poučeval usposobljen IKT vodja tečaja, potrjen s strani države. V kolikor to ne obstaja, morajo 

vodje tečaja imeti vsaj certifikat po mednarodnem standardu, kot so 

 ECDL (Evropsko računalniško spričevalo) za vodje tečajev  

 Certifikat z Univerze Cambridge o osnovnih IKT spretnostih za vodje tečajev  

 Strokovnjak za Microsoft uporabnike za vodje tečajev    

Naslednja pomembna spretnost, ki jo mora imeti vodja tečaja so didaktične izkušnje s področja 

poučevanja odraslih in računalništva, in sicer vsaj 200 didaktičnih ur v zadnjih treh letih.  

Tečaj vključuje:  

 Učenje ena na ena 

 Poučevanje v računalniški učilnici   

 Vsak udeleženec ima en računalnik (1 udeleženec / 1 računalnik)  

  Vsi računalniki morajo imeti vso potrebno programsko opremo  

 Windows  

 Microsoft office (Word, Excell, Internet Explorer, Outlook Express, Power Point)  

 Vsi računalniki morajo biti povezani v omrežje LAN 

 Omrežje mora biti povezano s tiskalnikom in optičnim bralnikom 

 Dostop do interneta   

 Povezan računalnik / video projektor za predstavitve  

 

Za vsako skupino 15 udeležencev je na voljo en vodja tečaja (po analogiji 1/15) z namenom, da se 

zagotovi najboljše rezultate. 

Kar se tiče didaktične metodologije sledi:  

 Za vsak didaktični sklop:  

 Teorija (20%) 
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 Praksa v računalniški učilnici (50%) 

 Vaje (20%) 

 Preverjanje znanja / ocenjevanje (10%) 

 

Za vsak didaktični dan (5 ur na dan)  

 1 ura teorije 

 3 ure prakse 

 1 ura vaj   

 

Nekaj metod, ki jih lahko uporabijo vodje tečaja:  

 Stimulacija  

 Igranje vlog 

 Stalen dialog 

 Ustvarjanje in reševanje problemov znotraj skupinskega dela  

 Aktivno sodelovanje udeležencev  

 Kratki testi  

 Preverjanje znanja 

 Manjši projekti  

 

SKLOPI – CILJI – VSEBINA  

Modul je razdeljen na 6 didaktičnih sklopov, ki vsebujejo osnovne spretnosti za uporabo računalnika. Ti 

sklopi so:  

1. Sestava osebnega računalnika in operacijskega sistema Windows 

2. Word in obdelava besedil 

3. Logistični delovni listi – Excell  

4. Predstavitve – Power Point  

5. Uporaba interneta 
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6. Varnost in zdravje  

 

Vsak izmed zgornjih sklopov ima specifičen cilj, vsebino, aktivnosti in svoje vrednotenje.  

1. sklop: Sestava osebnega računalnika in operacijskega sistema 

Windows  

 

Cilj tega sklopa je seznaniti udeležence:  

 S sestavo osebnega računalnika 

 Z deli strojne opreme osebnega računalnika (ohišje, miška, zaslon, zvočniki, USB)  

 Z operacijskim sistemom Windows, ki je najbolj poznan in uporabljan funkcionalni, 

urejevalni informacijski sistem za osebne računalnike.  

 

Vsebina tega modula je sledeča:  

 Naučiti se poimenovanja in uporabe vseh delov osebnega računalnika.  

 Naučiti se uporabe operacijskega sistema Windows, kot je namizje in njegovi sestavni 

deli.   

 Poznati osnovne značilnosti programske opreme za Windows  

 Naučiti se, kako brati in upravljati s pogoni osebnega računalnika  

 

Praktične aktivnosti za udeležence so: 

 Vaja poimenovanja za dele strojne opreme osebnega računalnika.   

 Preverjanje, kje se nahaja programska oprema v osebnem računalniku. 

 Preverjanje, kako se kaj išče na osebnem računalniku . 

 Preverjanje, kako poiščemo spomin in druge tehnične značilnosti vseh osebnih 

računalnikov v razredu, tako da se presedemo vsake 3 minute (metoda časa).  

 Brisanje, spreminjanje lokacije in shranjevanje česa v osebnem računalniku.  
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2. sklop: Word in obdelava besedil  

Cilj je naučiti udeležence, kako ustvariti in urejati tekstovni dokument. Ob koncu sklopa naj vsak 

udeleženec zna z lahkoto ustvariti tekstovni dokument, mu spremeniti obliko, shraniti, poiskati in 

izbrisati katerikoli dokument.    

Vsebina tega sklopa temelji na operacijskem sistemu Microsoft Word, ki se uporablja po svetu 90%. 

Udeleženci naj znajo sledeče:  

 Poiskati Word v osebnem računalniku z uporabo tipke START  

 Naučiti se, kako ustvariti besedilo in kako ga obdelati z uporabo osnovnih pripomočkov, 

ki so na voljo v Microsoft Wordu.  

 

Praktične aktivnosti tega sklopa so: 

 Odpreti Microsoft Word in ustvariti nov dokument ter ga shraniti. Nato ga spet poiskati.  

 Napisati kratko besedilo in uporabiti nekatere pripomočke za obdelavo, kot so črkovanje, 

vstavljanje slike, sprememba oblike, uporaba tabel in druge.  

 Poiskati staro besedilo, spremeniti obliko po navodilih vodje tečaja.  

 

3. sklop: Logistični delovni listi  

 

Cilj tega sklopa je naučiti udeležence, kako obdelati logistične podatke. Ob koncu tega sklopa naj 

udeleženci znajo ustvariti in urejati delovne liste. V ta namen se uporabi Microsoft Excell.  

Vsebina sklopa je sledeča:  

 Poiskati Microsoft Excell in se seznaniti z njim.  

 Odpreti Microsoft Excell in ustvariti nov delovni list (xls datoteka). 

 Uporabljati lahke funkcije.  
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 Shraniti in izbrisati xls datoteke.  

 Nadaljevati z delom, tako da se ustvarja nove xls datoteke.  

 

4.sklop: Predstavitve  

 

Cilj tega didaktičnega sklopa je naučiti udeležence, kako uporabljati programsko opremo za predstavitve 

za formalno predstavitev podjetja ali aktivnosti ali predstavitev znanstvene teme. Najbolj napredna in 

lahka za uporabo je programska oprema Microsoft Power Point, ki je priporočena za ta didaktičen sklop. 

Ob koncu tega sklopa naj bi udeleženci tečaja znali:   

 Odpreti, zapreti, shraniti in izbrisati katerokoli power point datoteko.  

 Narediti formalno predstavitev kateregakoli podjetja ali tem s področja osebnega 

zanimanja.   

 

Vsebina tega sklopa zajema:  

 Predstavitev Microsoft Power Point-a in pripomočkov  

 Kako ga poiskati  

 Kako ga odpreti  

 Kako narediti predstavitev  

 Narediti različne vrste predstavitev z uporabo predloge  

 

Praktične aktivnosti za udeležence: 

 Odpreti in zapreti Power Point  

 Narediti predstavitev s področja osebnega zanimanja  

 Narediti enako predstavitev z uporabo predloge  

 Narediti in shraniti predstavitev podjetja, ki zagotavlja turistične aktivnosti  

 Narediti predstavitev za svojo geografsko območje in predstaviti njegov potencial za 

turistični razvoj.  
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 Uporabiti čim več pripomočkov. 

 

5. sklop: Internet 

 

Cilj tega didaktičnega sklopa je udeležencem podati osnovne informacije za uporabo interneta, iskanje 

informacij ter sporazumevanje preko interneta.  

Ob koncu tega sklopa naj bi udeleženci znali:  

 Razumeti in znati uporabiti internet in   

 Komunicirati preko elektronske pošte 

 

Vsebina tega sklopa je razdeljena na: 

 Razumevanje osnov interneta in njegove zgodovine.  

 Komercialni pripomočki za raziskovanje interneta.  

 Iskalniki in njihova uporaba za iskanje potrebovanih informacij.  

 Uporaba Internet Explorer-ja in njegovih pripomočkov.  

 Naučiti se sistema za elektronsko pošto.  

 Naučiti se, kako ustvariti, poslati in prejeti e-mail.  

 

Praktične aktivnosti za udeležence:  

 Poiskati, odpreti in zapreti Internet Explorer  

 Odpreti iskalnik in iskati določene stvari.  

 Zbirati informacije v povezavi z aktivnim turizmom ter jih vstaviti med zaznamke.  

 Poiskati, odpreti in zapreti Outlook Express.  

 Ustvariti e-mail in ga poslati na e-mail vodje tečaja z zahtevo po povratnem e-mailu.  

 Zbrati različne naslove in jih organizirati.  

 Uporabiti pripomočke Outlook Express-a. 
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6. sklop: Varnost 

Cilj tega modula je udeležencu dati podatke o varnosti v povezavi z uporabo IKT.  Udeleženci tečaja se 

bodo v tem modulu naučili vseh ukrepov v povezavi z njihovo varnostjo med uporabo osebnega 

računalnika.  

Vsebina tega modula je sledeča:  

 Osebni računalnik in njegova pravilna namestitev v povezavi z varnostjo.  

 Sevanje monitorja in ukrepi za preprečevanje morebitnih zdravstvenih težav.  

 Elektrika in preventivni ukrepi.  

 Položaj uporabnika med uporabo osebnega računalnika.  

 Napake med uporabo osebnega računalnika in njegovih komponent.     

 Zavarovalne police zaposlenih.  

Praktične aktivnosti za udeležence so naštete zgoraj.  

 

Vrednotenje 

Vrednotenje je sestavljeno iz 3 večjih komponent:  

1) Vrednotenje udeležencev se lahko naredi na 2 načina:  

a) Po preverjanju znanja ob koncu vseh modulov.  

b) Z ocenjevalno polo, preko katere vodja tečaja oceni vsakega udeleženca: 

 Pripravljenost    

 Sodelovanje  

 Znanje o predmetih  

 Dnevni testi  

2) Ocenitev samega tečaja preko ocenjevalnih pol, kjer naj se oceni:  
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Organizacijo 

 Ljudi (koordinatorje, vodje tečaja, itd.)  

 Tehnične pripomočke  

3) Ocenitev vodjev tečaja, kjer naj udeleženci ocenijo njihove:  

 Pedagoške metode  

 Komunikacijo  

 Spretnost pri prenosu znanja.  

 

 

Teoretični del v računalniški učilnici naj traja 100 ur. Priporočeno je do 4 ure na dan.  

Ta modul vsebuje 100 ur teorije in ne vključuje prakse. Priporočena razdelitev didaktičnih sklopov je 

sledeča:  

1. Učenje o operacijskem sistemu Windows: 10 ur 

 Teorija (20%) 

 Praksa v računalniški učilnici (50%) 

 Vaje (20%) 

 Preverjanje znanja / ocenjevanje (10%) 

2. Pripomočki za obdelavo dokumentov: 20 ur 

 Teorija (20%) 

 Praksa v računalniški učilnici (50%) 

 Vaje (20%) 

 Preverjanje znanja / ocenjevanje (10%) 

3. Logistični delovni listi – Excell: 25 ur  

 Teorija (20%) 

 Praksa v računalniški učilnici (50%) 

 Vaje (20%) 

 Preverjanje znanja / ocenjevanje (10%) 

4. Predstavitve: 25 ur 

 Teorija (20%) 
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 Praksa v računalniški učilnici (50%) 

 Vaje (20%) 

 Preverjanje znanja / ocenjevanje (10%) 

 

5. Internet: 15 ur 

 Teorija (20%) 

 Praksa v računalniški učilnici (50%) 

 Vaje (20%) 

 Preverjanje znanja / ocenjevanje (10%) 

6. Varnost in Zdravje: 5 ur 

 Teorija (20%) 

 Praksa v računalniški učilnici (50%) 

 Vaje (20%) 

 Preverjanje znanja / ocenjevanje (10%) 

 

Praksa v podjetju: Osnovne tehnike informacijsko-komunikacijske tehnologije.   

Uporaba IKT v angleščini v povezavi z zadevnimi aktivnostmi  

Kriterij vrednotenja 

Uporabljanje spletnih strani v angleščini. 

Uporaba interneta za sprejemanje in dajanje informacij v povezavi z dejavnostmi aktivnega turizma in 

možnostmi v regiji (vse v angleščini).  

Uporaba računalniške platforme za oglaševanje. 

Znati se sporazumevati z drugimi osebami, ki se ukvarjajo z enakimi aktivnostmi v drugih državah.  

Strankam znati posredovati zahtevane informacije preko interneta.  

 

TRAJANJE MODULA: 100 ur 
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Na kazalo 

 

Modul 8 

Aktivnosti zelenega turizma 

 

Uvod 

Narava je eden izmed glavnih virov turističnih produktov – naravna območja, nacionalni parki, gozdovi, 

vodovja, rastline, živali, itd. Zato je pomembno vedeti, kako se lahko ti viri dolgoročno uporabijo, ne da bi 

jih izčrpali ali uničili na določenih ozemljih. Razvoj turističnih produktov mora temeljiti na trajnostnih in 

okolju prijaznih načelih. 

Cilji 

Cilj tega modula je razložiti najrazličnejše povezave med turisti in okoljem ter spoznati dejanja, ki 

upoštevajo načela okolju prijaznega, ekološkega in trajnostnega razvoja turizma. Posebna pozornost je 

namenjena pozitivnim in negativnim praksam v turizmu. Udeleženci tečaja dobijo znanje, ki temelji na 

praktičnih primerih, o vključevanju trajnostnih in okolju prijaznih načel pri organizaciji in vodenju 

turizma. V tem modulu je prav tako veliko vizualnega materiala (slikovni, slušni, video).  

Specifični cilji 

 Naučiti se osnovnih načel o okolju prijaznem turizmu in ekoturizmu;  

 Uporabiti zgornja načela pri razvoju določenega turističnega produkta; 

 Razumeti koncept naravnih virov in biološke raznolikosti ter vedeti, kako le-te uporabiti 

pri razvoju turističnih produktov; 

 Razumeti cilje posebno zaščitenih naravnih območij, zadevne zakonodaje in 

administrativnih predpisov;  

 Poznati zakonske predpise v povezavi z organizacijo turističnih dogodkov.  
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SKLOPI IN VSEBINA  
 

1. sklop: Naravni viri v turizmu  

 

Splošni cilj 

Naučiti se o glavnih naravnih virih, ki predstavljajo osnovo za razvoj turističnega produkta.  

 

Specifični cilji 

 Naučiti se oblik in vrst virov; 

 Naučiti se trajnostnih načel pri uporabi različnih virov;  

 Razumeti primere naravi prijaznih dejanj in osnovnih načel okolju prijaznega turizma 

 

Vsebina 

1.1. Koncept in definicije naravnih virov;  

1.2. Vrste naravnih virov;  

1.3. Pozitivni in negativni primeri uporabe virov, njihovo preučevanje. 

 

Naloge in aktivnosti  

 Ustvariti naravni turistični produkt, ki bo ustrezal določenem območju in temeljil na 

lokalnih virih;  

 Preučiti več turističnih produktov in njihovo ne/spoštovanje načel okolju prijaznega 

turizma.  
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2. sklop: Posebno zaščitena naravna območja, omrežje Natura2000  

 

Splošni cilj 

Razumeti cilj posebno zaščitenih naravnih območij in Nature2000 ter njihovo pomembnost v turizmu.  

 

 

 

Specifični cilji 

 Prepoznati razliko med vrstami posebno zaščitenih naravnih območij in omrežja 

Natura2000 ter njihove drugačne uporabe v turizmu; 

 Razumeti vire, najdene na posebno zaščitenih naravnih območjih, in priložnosti za 

turizem;  

 Razumeti administrativne omejitve na posebno zaščitenih naravnih območjih;  

 Razumeti coniranje posebno zaščitenih naravnih območij in uporaba različnih con v 

turizmu.  

 

Vsebina 

2.1. Cilji designacije posebno zaščitenih naravnih območij in ustanovitev Nature 2000;  

2.2. Coniranje zaščitenih naravnih območij in Nature2000, načrti za naravno zaščito in vodenje, 

njihova pomembnost; 

2.3. Viri na posebno zaščitenih območjih in omrežju Natura2000 (narava, kultura), priložnosti za 

njihovo uporabo v turizmu;  

2.4. Podrobnosti razvoja turističnega produkta na posebno zaščitenih naravnih območjih in 

omrežju Natura2000. 

 

Naloge in aktivnosti  

 Preučiti dokumentacijo in normativne predpise za določeno posebno zaščiteno naravno 

območje in razviti nov produkt inovativnega turizma, ki ustreza njihovim zahtevam;   

 Poiskati nosilce interesov na posebno zaščitenih naravnih območjih (administracija, 

občine, NVO, itd.) in njihovo vlogo pri območnem razvoju.  
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3. sklop: Zakonodajni vidiki v kontekstu okolju prijaznega turizma.   

 

Splošni cilj 

Razumeti povezavo med zakonodajo in razvojem produkta okolju prijaznega turizma.  

 

Specifični cilji 

 Razumeti povezavo med turizmom ter pravno in institucionalno osnovo gospodarske 

panoge;  

 Znati uporabiti pridobljeno znanje v praksi. 

Vsebina 

3.1. Klasifikacija zakonodajnih aktov;  

3.2. Zakoni, vladni predpisi, mednarodni sporazumi (Washington, Ramsar, Bern, itd.);  

3.3. Večje pravne omejitve in njihov vpliv na razvoj turističnih produktov.  

 

Naloge in aktivnosti 

 Najti osnovne zakone, ki neposredno vplivajo na razvoj turističnih produktov na posebno 

zaščitenih naravnih območjih in izven teh.  

 

 

4. sklop: Trajnostni turizem, ekoturizem in okolju prijazen turizem  

 

Splošni cilj 

Razumeti osnovna načela trajnostnega in okolju prijaznega turizma.  

 

Specifični cilji 

 Uporabiti zgoraj navedena načela turizma v praksi;  

 Uporabiti zgoraj navedena načela pri razvoju uspešnih turističnih produktov.  

Vsebine 

3.1. Zgodovina razvoja koncepta trajnostnega turizma;  

3.2. Načela trajnostnega turizma, njihova uporaba;  

3.3. Ekoturizem in najboljše prakse v državah sveta;  

3.4. Ekocertifikacija, osnovna načela. Turistični ekocertifikati v različnih državah.  
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3.5. Zeleni Nasvet (za pohodništvo, vodni turizem, kolesarski turizem, turizem v naravi).  

 

Naloge in aktivnosti 

 Preučiti primere turističnih produktov in njihovega upoštevanja osnovnih načel 

trajnostnega in okolju prijaznega turizma; 

 Razviti Zeleni Nasvet za svojo turistično ustanovo.  

Trajanje: 100 ur 

 

PRAKSA NA TERENU  

Modul 8. Zeleni turizem. 

Okoljsko znanje: 

 Osnove geografije;  

 Osnove naravoslovja (zoologija, botanika);  

 Osnove prava.  

Naloge:delo v skupinah, proučevanje turističnih produktov, testiranje obstoječih turističnih produktov.  

Samostojno vodenje po naravnem, kulturnem in podeželskem okolju.  

 

Kriterij vrednotenja. 

 Udeleženci tečaja lahko samostojno pridobijo, izberejo, preučijo in uporabijo informacije, 

sprejemajo okolju prijazne odločitve in rešujejo probleme; 

 Udeleženci razumejo in spoštujejo delovno etiko. Znajo oceniti vpliv svojih delovnih 

aktivnosti na družbo in naravno okolje kratko in dolgoročno;  

 Udeleženci tečaja se znajo vključiti v turističen razvoj, kažejo globalno vizijo, zavedajo se 

povezav med odločitvami, dejanji in procesi;  

 Udeleženci znajo uporabiti pridobljeno znanje in spretnosti za izvajanje strokovnih, 

inovativnih in raziskovalnih aktivnosti, formulirati in analitično opisati informacije, 

okoljske probleme in rešitve v turizmu in industriji gostoljubja, razložiti in z argumenti 

podpreti te teme tako pri strokovni kot tudi pri laični publiki.   
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