
                   

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija 
Projekt je sofinanciran iz sredstev ESRR 

                                                                                                                             

Akronim projekta: MINE TOUR 
Ime projekta: Aktivno ohranjanje in vrednotenje
in kulturne dediščine rudnikov in rudarstva za razvoj trajnostnega turizma
Številka projekta: Slo-HR448  
Trajanje projekta 1.9.2018 – 28.2.2021

A.T.2.1 -Usposabljanja/Usavršavanja

VABILO NA IZOBRAŽEVANJE 

Sekretariat Turistične zveze Slovenije je bil skupaj s partnerji uspešen na javnem razpisu Programa 
sodelovanja Interreg V – A Slovenija 
vrednotenje naravne in kulturne dediščin
MINE TOUR obravnava izziv neizkoriščenega turističneg
spomenika rudnika Sitarjevec v Litiji
ohranjanje rudarske dediščine z razvojem novih trajnostnih čezmejnih turističnih proizvodov. S
nameravamo izboljšati dostopnosti in prepoznavnosti 
z vsebinami, ki obiskovalcem nudijo možnost bogate
ohranitev za bodoče generacije. Usposabljanje 
izvajali na dveh lokacijah, in sicer enkrat v Labinu in enkrat v Litiji.
bomo dosegli večje število obiskovalcev rudarske dediščine. 
 
Turistična zveza Slovenije  organizira z 
deležnike in ciljne skupine vodnikov, ki bodo prepoznali vsebinski 
trajnostnega turizma MINE TOUR.  
 
CILJ izobraževalnega programa je zagotoviti teoretično in praktično znanje udeležencem, da lahko 
obiskovalcem interpretirajo vsebino rudarske dediščine,
obiskovalce informirajo in usmerjajo
 
Izobraževanja bodo potekala predvidoma ob ponedeljkih in torkih po 4 šolske ure, s pričetkom ob 16:30 uri 

(oziroma po dogovoru). Dnevni red izobraževanj po dnevih bo 

Prvo izobraževanje bo v ponedeljek, 
na Stavbah 8a, 1270 Litija.  
 
Izobraževanje za približno 20 oseb je namenjeno turističnim vodnikom in osebju, zap
zasebnem sektorju s področja trajnostnega turizma ter naravne in kulturne dediščine. 
potrdilo o udeležbi na izobraževanju.
 
Izobraževanje obsega 40 ur in je sestavljeno iz teoretičnega dela v obliki predavanj in interaktivnih delavnic 
(predvidenih 24 ur) ter praktičnega dela
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Ime projekta: Aktivno ohranjanje in vrednotenje naravne  
in kulturne dediščine rudnikov in rudarstva za razvoj trajnostnega turizma 

28.2.2021  

Usposabljanja/Usavršavanja 

Sekretariat Turistične zveze Slovenije je bil skupaj s partnerji uspešen na javnem razpisu Programa 
A Slovenija – Hrvaška s prijavo projekta MINE TOUR, Aktivno ohranjanje in 

vrednotenje naravne in kulturne dediščine rudnikov in rudarstva za razvoj trajnostnega turizma. 
MINE TOUR obravnava izziv neizkoriščenega turističnega potenciala rudarske dediščine 

Sitarjevec v Litiji ter kulturnega spomenika (Šoht) v Labinu. Cilj projekta je aktivno
ohranjanje rudarske dediščine z razvojem novih trajnostnih čezmejnih turističnih proizvodov. S

i dostopnosti in prepoznavnosti obeh spomenikov. Oba spomenika bosta nadgrajena 
z vsebinami, ki obiskovalcem nudijo možnost bogatega doživljanja dediščine, s čimer bo zagotovljena njuna 

Usposabljanje deležnikov in ciljne skupine vodnikov 
izvajali na dveh lokacijah, in sicer enkrat v Labinu in enkrat v Litiji. S čezmejnim trženjem 

biskovalcev rudarske dediščine.  

organizira z Društvom za trajnostni razvoj in osebno rast 
ciljne skupine vodnikov, ki bodo prepoznali vsebinski koncept novega 

 

CILJ izobraževalnega programa je zagotoviti teoretično in praktično znanje udeležencem, da lahko 
vsebino rudarske dediščine, izvajajo vodene oglede po Litiji in okolici ter 

jo k obisku rudnika v Labinu. 

Izobraževanja bodo potekala predvidoma ob ponedeljkih in torkih po 4 šolske ure, s pričetkom ob 16:30 uri 

Dnevni red izobraževanj po dnevih bo predstavljen na prvem izobraževanju.

bo v ponedeljek, 25. maja 2020 ob 16.30 uri, v prostorih Kulturnega centra Litija, Trg 

je namenjeno turističnim vodnikom in osebju, zap
zasebnem sektorju s področja trajnostnega turizma ter naravne in kulturne dediščine. 
potrdilo o udeležbi na izobraževanju. 

sestavljeno iz teoretičnega dela v obliki predavanj in interaktivnih delavnic 
ter praktičnega dela (predvidenih 16 ur), ki vključuje obisk rudnik
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Sekretariat Turistične zveze Slovenije je bil skupaj s partnerji uspešen na javnem razpisu Programa 
Hrvaška s prijavo projekta MINE TOUR, Aktivno ohranjanje in 

e rudnikov in rudarstva za razvoj trajnostnega turizma.  
a potenciala rudarske dediščine naravnega 

Cilj projekta je aktivno 
ohranjanje rudarske dediščine z razvojem novih trajnostnih čezmejnih turističnih proizvodov. S projektom 

Oba spomenika bosta nadgrajena 
ga doživljanja dediščine, s čimer bo zagotovljena njuna 

deležnikov in ciljne skupine vodnikov v trajanju 40 ur bomo 
S čezmejnim trženjem in promocijo pa 

Društvom za trajnostni razvoj in osebno rast izobraževanje za 
a skupnega produkta 

CILJ izobraževalnega programa je zagotoviti teoretično in praktično znanje udeležencem, da lahko 
Litiji in okolici ter 

Izobraževanja bodo potekala predvidoma ob ponedeljkih in torkih po 4 šolske ure, s pričetkom ob 16:30 uri 

predstavljen na prvem izobraževanju. 

Kulturnega centra Litija, Trg 

je namenjeno turističnim vodnikom in osebju, zaposlenemu v javnem ali 
zasebnem sektorju s področja trajnostnega turizma ter naravne in kulturne dediščine. Udeleženci prejmejo 

sestavljeno iz teoretičnega dela v obliki predavanj in interaktivnih delavnic 
obisk rudnika v Litiji in Labinu.  
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Tematske delavnice vodijo strokovne osebe
interpretacijo rudarske naravne in kulturne dediščine

 

A)  Nepoznano v poznanem – 

- Uvod v geologijo Zemlje s poudarkom na geološko zgradbo Slovenije

- Kamnine Sitarjevca – čas in okolje njihovega

- Mineraloške zanimivosti Sitarjevca

- Rezultati geokemičnih raziskav v okolici rudnika Sitarjevec pri Litiji

- Dediščina rudnika Sitarjevec

 

B) Destinacijski management 

- Integralni turistični produkti

- Zeleni turizem in tematske poti

- Trendi v turističnem vodenju in zakonodaja v turizmu in kulturni dediščini

 

C) Interpretacija dediščine – storytelling in veščine vodenja

- Usposabljanje o programih interpretacij v povezavi z 

načrt vodenja 

- Osnovni principi interpretacije 

doživljajskih vodenj 

- Pripovedovanje zgodb in Igrifikacija v turizmu

- Interpretacija rudarske dediščine

- Potencial degradiranega prostora v luči novih prostorskih ureditev

- Kresničke v rudniku 

- Rudniške barve na tekstilu

 

D) Javno nastopanje 

- Praktični vidiki govorništva v javnem nastopanju

-  

E) Terensko delo 

- Orientacijsko spoznavanje območja

- Study visit Labin - rudnik Labin

Izobraževanje je brezplačno. 
 
Prijave in informacije na elektronskem naslovu: 
do 23.5.2020 oz. zapolnitve mest.  
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vodijo strokovne osebe ki pokrivajo razvoj proizvoda trajnostnega turizma in 
interpretacijo rudarske naravne in kulturne dediščine s praktičnim vodenjem: 

 geološki svet, umetnostna zgodovina, zgodovina, etnologija

Uvod v geologijo Zemlje s poudarkom na geološko zgradbo Slovenije 

čas in okolje njihovega nastanka 

Mineraloške zanimivosti Sitarjevca 

Rezultati geokemičnih raziskav v okolici rudnika Sitarjevec pri Litiji 

Dediščina rudnika Sitarjevec 

Destinacijski management – turistični produkti in trendi 

Integralni turistični produkti 

Zeleni turizem in tematske poti 

Trendi v turističnem vodenju in zakonodaja v turizmu in kulturni dediščini

storytelling in veščine vodenja 

Usposabljanje o programih interpretacij v povezavi z obstoječo kulturno in naravno dediščino, 

Osnovni principi interpretacije naravne in kulturne dediščine kot pripomoček za izvajanje 

Pripovedovanje zgodb in Igrifikacija v turizmu 

Interpretacija rudarske dediščine 

degradiranega prostora v luči novih prostorskih ureditev 

Rudniške barve na tekstilu 

Praktični vidiki govorništva v javnem nastopanju 

Orientacijsko spoznavanje območja 

rudnik Labin  

Prijave in informacije na elektronskem naslovu: institut.treelogy@gmail.com ali po telefonu 051 695 180, 
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zvoda trajnostnega turizma in 

zgodovina, etnologija 

Trendi v turističnem vodenju in zakonodaja v turizmu in kulturni dediščini 

obstoječo kulturno in naravno dediščino, 

e in kulturne dediščine kot pripomoček za izvajanje 

ali po telefonu 051 695 180, 


