
 

IZOBRAŽEVANJE LOKALNIH VODNIKOV NA TEMO INOVATIVNE INTERPRETACIJE 
TEMATSKIH POTI SSD V OKVIRU PROJEKTA LEADER »Tematski potep po Spodnji Savinjski 
dolini« - ob zaključku projekta, september 2013 

Projekt Tematski potep po SSD, katerega prijavitelj je Razvojna agencija Savinja, je  zasnovan 
od spodaj navzgor, torej upošteva potrebe in pobude lokalne skupnosti.  Z željo, da se s 
projektom poveča turistična privlačnost območja in spodbudi vlaganje, se v okviru projekta 
izvaja več različnih aktivnosti, med drugim  tudi vzpostavitev  tematskih poti na območju in z 
njimi povezano izobraževanje lokalnih vodnikov, ki bodo v bodoče spremljali obiskovalce 
doline. Poleg postavitve ustrezne prepoznavne infrastrukture, pa je znotraj tega cilja 
poseben poudarek namenjen povezovanju in sodelovanju ponudnikov turističnih storitev in 
razvoju skupnih turističnih produktov.  

Ob zaključku projekta, ki bo v septembru 2013, 
bo kot sklepno dejanje  potekalo tudi 

izobraževanje lokalnih vodnikov na temo 
inovativne interpretacije tematskih poti. 

Za izobraževanje je  prispelo trenutno več kot 31 prijav. 

Predvidevamo kratek uvod v projekt in njegove aktivnosti s strani prijavitelja in izvajalcev, s 
poudarkom na kaj vse je potrebno upoštevati ob vzpostavitvi nove tematske poti, ki mora 
biti varna, atraktivna, vzdrževana, ravno prav podkrepljena z informacijami, predvsem pa 
mora vzbuditi pozitivna čustva in vključevati senzorično doživljanje zgodbe s pomočjo vida, 
sluha, voha, tipa in okusa.  

Razložili bomo še zakonitosti interpretacije tematskih poti  in kako naj vodnik statistične 
informacije o naravnih vrednotah prevede v privlačno doživetje, če želi vzbuditi zanimanje 
obiskovalca za naravo ter skrb za njeno ohranjanje. O kulturni dediščini, ki predstavlja 
človeško ustvarjalnost na vseh področjih vsakdanjega načina življenja, s poudarkom na 
tematiki hmeljarstva in pivovarstva pa bo spregovorila predstavnica Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine, Enota Celje.  

Udeležencem bo predstavljeno načelo besednega in nebesednega sporočanja, dobili bodo  
nekaj napotkov za javno nastopanje in udeležencem omogočil, da so se tudi sami preizkusili v 
interpretiranju in nastopanju. Tako so se med drugim lahko udeleženci pomerili tudi v 
ustvarjanju v naravi. Da pa lahko narava in kultura turistom in obiskovalcem tematskih poti 
ponudita mnogo več kot le objekte primerne za interpretacijo, se bo udeležencem  
izobraževanja razkrilo povsem ob koncu. 

Veselimo se že plodnega sodelovanja z vami, natančne datume izvedbe in izdelan program 
pa vam še sporočimo!  

V vlogi snovalca tematskih poti 
        Razvojna agencija Savinja 
        Alenka Doler 


