Pozdravljeni lokalni turistični vodniki in informatorji!
Kmalu bo spet čas za vodenje in informiranje turistov v Zgornji Savinjski dolini.
Naravnih in kulturnih zanimivosti je v naši dolini na pretek, tako da smo včasih v dilemi kaj
obiskovalcem povedati in kaj pustiti za naslednjič. Kako zanimivosti spremeniti v nepozabna
doživetja za obiskovalce? Kako pri njih spodbuditi spoštovanje naše dediščine?
Odgovore bomo poiskali na delavnicah

INTERPRETACIJA ZA LOKALNE TURISTIČNE VODNIKE
ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE

VABIMO vas, da se nam pridružite:
 Prva delavnica bo potekala v soboto, 15. 5. 2021 v prostorih glasbene šole
Nazarje in na terenu od 9h do 14h.
 Druga delavnica bo v petek, 21. 5. 2021 v prostorih glasbene šole Nazarje,
od 17h do 20h.
 Tretja pa v soboto, 22. 5. 2021 v prostorih glasbene šole Nazarje in na
terenu, od 9h do 14h.

Operacijo sofinancira Evropska unija s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj: Naložba v vašo prihodnost.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020,
prednostne naložbe 3.2 »Razvoj turizma«.

Delavnice Usposabljanja za interpretativno vodenje so brezplačne in potekajo v okviru
operacije »Vodilna destinacija Zgornja Savinjska dolina2«.
Glavne teme delavnic:
 Interpretacija dediščine kot osnova za doživljajska vodenja,
 Načrtovanje interpretacije in interpretativno vodenje,
 Vodenje obiskovalcev v naravi in osnove gozdne pedagogike,
 Praktični vidiki govorništva in javno nastopanje,
 Vloge lokalnega turističnega vodnika,
 Pripovedovanje zgodb in Etno-animacija,
 Praktične vaje na primerih iz lokalnega okolja.

Naročnik delavnic je Razvojna agencija Savinjsko-Šaleške regije, izvajalec pa »Poseben dan,
zavod za pristna doživetja«:
 Nejc Slapnik – etno animator, lokalni turistični vodnik, moderator, pripovedovalec
zgodb in poznavalec nesnovne dediščine Zgornje Savinjske doline;
 Franci Podbrežnik – radijski in televizijski napovedovalec, moderator, animator in
poznavalec Zgornje Savinjske doline;
 Marko Slapnik – vodnik interpretator in pisec interpretativnih besedil (Interpret
Europe), gozdni pedagog in poznavalec turistične ponudbe Zgornje Savinjske doline.

Delavnice bodo odlična priložnost za izmenjavo informacij, osvojitev novih znanj in druženje.
Pogovorili se bomo o novostih in priložnostih za prihodnje sodelovanje pri razvoju turistične
ponudbe in vodništva v Zgornji Savinjski dolini.

Vse aktivnosti bodo potekale v skladu s priporočili in navodili Nacionalnega inštituta za javno
zdravje. V primeru spremembe sedanjih priporočil in navodil vas bomo pravočasno obvestili o
načinu izvajanja delavnice.

Prosimo, da svojo udeležbo sporočite Marku na telefon 041 467 122 ali e-naslov:
marko.slapnik@posebendan.si najkasneje do četrtka 13. 5. 2021. Prijave so obvezne, saj je
število oseb omejeno.
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