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DEDIŠČINA 

 

• Naravna dediščina predstavlja skupek vrednot in dobrin, ki jih 
človek lahko razume, osvoji in upošteva (Zorman).  Gre za vezi 
med človekom in vse bolj odtujeno naravo ter fizičnim in 
metafizičnim svetom, v katerem človek živi. Imamo ljudi, ki  
gledajo na svet izključno antropocentrično, kakor da je človek 
središče vesoljstva in vsega dogajanja.  Naravna dediščina so 
praviloma danosti v prosti naravi; so deli nežive in žive narave, 
ki nam pomenijo vrednoto. 

• Kulturna dediščina so viri in dokazi človeške zgodovine in 
kulture, ne glede na njihov izvor, razvoj in ohranjenost 
(snovna, materialna dediščina), ter s tem povezane kulturne 
dobrine (nesnovna, nematerialna dediščina).  

 



 
 
Ali lahko ločimo naravno in 
 kulturno dediščino ? 
 



 

-Pri dediščini gre  za vez med 
preteklostjo, sedanjostjo in 
prihodnostjo obstoja človeštva. 
Naravna in kulturna dediščina so 
od prejšnjih rodov prevzete 
opredmetene (materializirane) 
vrednote narave ali vrednejše 
človekove stvaritve. 

  



NARAVOVARSTVO 
 

 

 

 

Naravo varstvo in z njim ozaveščenost 
o naravi kot dediščini in vrednoti 
hkrati odraščata in postajata vse 
nadležnejša sogovornika tistim 
interesom, ki so še do včeraj imeli 
večji del narave za svoj poligon. 

Zato bi bilo prav, ko bi se tudi o naravi 
in svojih interesih glede nje začeli 
pogovarjati demokratično, odkrito in 
pošteno – v spoštljivem dialogu, z 
mislijo na pravice človeka in narave – 
ne le danes, ampak tudi v 
prihodnosti. 

 



 
Kaj je NARAVA 

 

• Naráva (tudi snôvni svét, snôvno vesólje, 
narávni svét in narávno vesólje ali 
starinsko natura in malo manj priroda) je 
vsa snov in energija, še posebej v svoji 
osnovni obliki, neodvisni od človeškega 
vpliva.  

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Snov
http://sl.wikipedia.org/wiki/Energija
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek


 
Kaj je NARAVA 

 

• Narava je popolna.  

• V njej je več smotrnosti in logike kot v 
najpametnejših razpravah. 

• Narava pravzaprav vsakomur od nas daje 
vse, kar za življenje potrebujemo. 

• V naravi ni nič odveč. 
 



 
Kaj je NARAVA 

 
• Dejavniki žive in nežive  
• Dejavnike nežive narave, ki vplivajo na življenje 

organizmov, imenujemo neživi dejavniki okolja. To 
so temperatura, voda v tleh, padavine, sončna 
svetloba, veter, vlažnost zraka, kamninska 
podlaga, zemeljska privlačnost, gostota snovi, 
zračni tlak in podobno.  

• Živi dejavniki okolja so tisti dejavniki, ki izvirajo iz 
odnosov med živimi bitji. Živi in neživi dejavniki 
okolja so med seboj prepleteni in skupaj določajo 
življenjske razmere za organizme v danem okolju.  
 



 
Kaj je NARAVA 



 
Kaj je NARAVA  

• Naravo ohranjamo tako, da varujemo naravne 
vrednote in ohranjamo biotsko raznovrstnost. Med 
naravne vrednote sodi vsa naravna dediščina: 
redki, dragoceni, znameniti in drugi vredni naravni 
pojavi, na primer minerali in fosili, podzemske 
jame, soteske, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, 
potoki in reke z obrežji, morska obala, krajina in 
oblikovana narava.  

• Biotsko raznovrstnost, to je raznovrstnost živih 
organizmov, ohranjamo z ohranjanjem naravnega 
ravnovesja. 
 



 
Kaj je NARAVA  

 
• Je občutje kot osnovno vsega življenja ? 
• Organizme povezuje mogočna sila: občutenje tega, kaj 

jim dene dobro in kaj škoduje.  
• Že preproste celice sledijo vrednotam. Niso mehanični 

avtomati, temveč subjekti (kako drugače pojasniti 
osupljivost življenjskih procesov, ki jih odkrivamo v 
naravi.  

• Popularna (redukcionistična) darvinistična predstava, 
češ da vsemu živemu svetu vlada le sebičen pohlep, ne 
zdrži celostne presoje. 
 
 



 
 
Kaj je NARAVA  

 
• Rastline in živali so nam, ljudem, sorodne 

bolj, kot smo si dolgo predstavljali. Na njih 
izkušamo osrednje razsežnosti svojih 
občutij, brez katerih bi duševno zakrneli. Iz 
tega sledi – tudi politično – brizantno 
spoznanje:  

samo z ohranitvijo narave bomo lahko 
dolgoročno rešili svojo človeškost in 
svobodo. 

 



KAKO 
SE 
OBNAŠA
M V 
NARAVI 



 
Kodeks gibanja v NARAVI 
• Vsak čas in kraj terjata svoje vedenje, vsako okolje in vsaka 

družba vzpostavita za posamezna področja našega delovanja 
pravila obnašanja, ki naj bi zagotavljala usklajene medsebojne 
odnose. 

• Tako je treba upoštevati pravila obnašanja tudi pri gibanju v 
naravnem prostoru. 

• Vsakokrat in kjer koli že se gibljemo, je treba upoštevati 
bonton obiska v okolje. Naravo čim manj prizadenimo, z ljudmi 
pa vzpostavimo času in kraju primerno sodelovanje.  

• Zato je primerno in potrebno uveljaviti etični kodeks 
obiskovalcev Narave, ki določa odnose obiskovalcev do 
Narave,  do družbenega okolja, do ljudi ter ureja odnose med 
obiskovalci Narave. 

 



Gozdni bonton 



Gozdni bonton 



Prost dostop v  
NARAVO 



Odnosi do narave 

Odnosi do živali 

Odnosi do družbenega okolja 

Odnos do rastlin 

Obiskovalci med seboj 

Odnos do ljudi 

V vsakem primeru bomo sami presodili in 
izbrali pravi odnos med našim delovanjem in 
morebitnimi posledicami za Naravo.  







Pravila jamam prijaznega 
raziskovanja in obiskovanja 
jam 
 

JAMSKO OKOLJE JE OBČUTLJIVO NA VSAK 
VSTOP V JAMO. DOLOČEN NEGATIVEN VPLIV 
JE ODVISEN OD OBNAŠANJA OBISKOVALCEV. 
JAME OBISKUJMO IN RAZISKUJMO TAKO, DA 
JAMO IN NJEN INVENTAR ČIM MANJ 
POŠKODUJEMO. JAMO NAJBOLJ OHRANIMO, 
ČE UPOŠTEVAMO PRAVILA, SMO USTREZNO 
USPOSOBLJENI IN PREVERJENI. 

 



 
 
VODENJE 

 
-Turistični vodnik 
-Vodja poti  
(Turistični spremljevalec) 
-Planinski vodnik 
-Gorski vodnik 
-Turistični vodnik turističnega območja  
-Interpretator narave 
-Trenerji 
-Gozdni pedagok 
-Lastnik 
-Vodnik intrepret europe 
 



 
 
TURISTIČNE SKUPINE  

 

po starosti:  

• predšolski, šolski OŠ (koncentracija – sklopi, ritem 
intervalov, ne avtoriteta!, ne zahtevaj pozornosti na silo, 
skušaš se jim približati, varno vodenje)  

• srednješolci – strokovne ekskurzije  

• upokojenci – vprašanja, rože, recepti, komentarji, 
lokalne posebnosti, tvoja lastna dojemanja, prilagajanje 
fizični kondiciji, prekinitve za počitek, »špancir«  

skupina po naročilu: sindikalna skupina, interesna 
skupina (organizator,zabava)  

razpisna skupina (program, se ne poznajo, mešani)  

specializirane skupine (protokol, »eksperti«, tujci—
specifični izrazi iz vsebine)  



 
Pohodi 

 

• „Organizirani“ zleti 

• Samostojni sprehodi,  

    obiski narave 



 
Pravica in dolžnost vodnika 

 

• Ali poznamo svoje kliente ? 

• Poznamo pot ? 

• Kaj mi želimo ? 



 
 
Prva pomoč 



 
 
Preprečevanje nesreč in 
pomoč ob nesreči  

 Če začutimo znake utrujenosti ali izčrpanosti, se ustavimo za daljši 
počitek. Obrnite se ob pravem času! Če nam grozi nesreča, hranimo moči 
in si poiščimo zavetje, ko je za to še čas. Dolžnost vsakega obiskovalca 
gora je, da ob nesreči pomaga v okviru svojega znanja, izkušenj in 
možnosti. Poškodovanega najprej zavarujemo pred nadaljnjimi 
poškodbami in mu damo prvo pomoč. Zaščitimo ga pred mrazom, 
vetrom in vlago. O nesreči čimprej obvestimo gorsko reševalno službo 
(obveščevalne točke GRS, centri za obveščanje, policijske postaje).  

Osnovni koraki: 

• Ohranimo prisebnost, pomirimo sebe in druge. 

• Ocenimo položaj. 

• Zaščitimo sebe in ponesrečenca pred neposrednimi nevarnostmi, kot 
so padajoče kamenje, plazovi, mraz. 

• Nudimo prvo pomoč, kolikor znamo in zmoremo. 

• O nesreči obvestimo reševalce na številko 112. 

 



 
 
Ob klicu navedite: 
 

 

 
• kdo kliče, 
• kaj se je zgodilo, 
• kje se je zgodilo, 
• kdaj se je zgodilo, 
• koliko je ponesrečencev, 
• kakšne so poškodbe, 
• kakšne so okoliščine na kraju nesreče, 
• kakšno pomoč potrebujete. 

 

 
 
 
Klic na 112 



 
Pohodniška oprema 



 
 
 
Pohodništvo 
 

 
 
 
 
 

• Z izrazom POHODNIŠTVO mislimo po eni strani na športno in rekreativno 
aktivnost, ki temelji na hoji, po drugi pa tudi na spoznavanje naravnega 
okolja ter aktivno doživljanje raznovrstnosti kulturno-etnološkega bogastva 
pokrajine, na vnaprej določeni, urejeni in označeni trasi. Pretežno 
predstavlja enodnevno aktivnost, lahko pa tudi večdnevno povezano hojo s 
presledki za spoznavanje zanimivosti okolja (npr. tranzverzale oz. 
obhodnice, povezane regijske poti ali evropske pešpoti ipd.). 

• Z namenom poenostavitve sistema poti v Sloveniji razdelimo poti na 
naslednje sklope: 

• planinske, 
• tematske pohodne, 

• konjeniške 
• vodne in 

• kolesarske poti. 
 

 



 
Poti v Sloveniji 
 

•Danes imamo več kot 10 000 km   

označenih poti 

•70 % v alpskem svetu 

•1km/1km2 

•20 000 km2/ 10 000 km poti 

•Več kot 700 tematskih poti 

 





 



 

 

 

Knafelčeva markacija za 

označevanje planinskih poti 

 markacija za 

označevanje evropskih pešpoti 

Markacija za označevanje 

tematsko pohodnih poti 

 

 

 

Markacija za 

označevanje turno kolesarske poti 



Usmerjevalne table 



 



 
Orientacija v naravi 



Kaj je GOZDNA UČNA POT 



Gozdne učne poti so označene poti skozi 

gozd, dolge večinoma do 5 km, opremljene s 

poučnimi besedili na informativnih tablah in 

drugimi napravami, namenjenimi za 

izobraževanje o funkcijah gozda ter 

ekološkemu osveščanju.  



 
Zakonske opredelitve  

 

• Uredba v 16. členu določa gozdno učno pot kot 
»ozek pas z naravnim materialom urejenega 
zemljišča, pripravljen za hojo po gozdu«. Uredba 
določa torej fizičen opis (izgled, urejenost, 
material), ter namen poti (hoja po gozdu). Poti, ki 
imajo druga poimenovanja, naravoslovna, 
turistična, zgodovinska itd., ne določa noben 
predpis.  



 
Kaj je tematska pot 



Tematska pot je označena ali neoznačena pot, ki 
uporabniku ponuja doživetje izbrane tematike. Tema poti 
se lahko nanaša na poljubno turistično aktivnost, npr. 
pohodništvo, kolesarjenje, jezdenje,… Tematske poti nam 
govore o vsebini na poti, kulturni in naravni dediščini, 
kulinariki,  kulturi,  arhitekturi, zgodovini, naravnih procesih 
in podobno ter o ljudeh.  Pot je lahko poljubno dolga, 
pomembno je le, da so na ali ob poti turistično – 
izobraževalno zanimive točke. Tematske poti zaznamuje 
njihova zaporednost in strukturiran niz interpretativne 
opreme, ki je skrbno načrtovana in bazira na razumljivi 
količini interpretacij, podanih preko različnih panojev in 
ostalih medijev – vodniki, interpretatorji, brošure, 
predavanja, filmi…  So tiste, ki nudijo tako sprostitveni kot 
izjemen izobraževalni – poučni moment.  
 



 
 
DANES UPRAVLJAJO S TEMATSKIMI 
POTMI 

 

 

 

• Turistična društva 

• Planinska društva 

• Zavodi (ZGS, Zavod za naravo…) 

• Šole 

• Kmetije 

• LTO 

• RDO 

• Ostalo  



 

    ŽELIMO, 
 DA SO PODEŽELANI, 
 KI ŽIVIJO OB POTI, 

 SKRBNIKI,  

LASTNIKI,  

 VODNIKI POTI, 
IN DA JIH , 

POT TAKO MATERIALNO KOT 

 DUHOVNO                       BOGATI ! 

STIK Z NARAVO 



 

Deseti 

korak: 

vzdrževanje 

Deveti 

korak: 

vrednotenje 

Osmi korak: 

promocija 

Sedmi 

korak: 

preskus 
Šesti korak: 

označevanje 

Peti korak: 

pridobivanje 

soglasij 

Četrti korak:  

priprava 

vsebin 

Tretji korak:  

določitev 

teme in vris 

Drugi korak: 

izbira teme 

Prvi korak: 

načrtovanje    

10 korakov za 

vzpostavitev 

pohodne poti 

Grafikon 1 Koraki za vzpostavitev tematske pohodne poti 



 
 
Pri poti moramo izpolniti 
naslednje zahteve: 

 

• pot mora biti varna;  

•  pot mora biti atraktivna; 

•  pot mora zadovoljiti potrebe 
posameznih ciljnih skupin obiskovalcev; 

•  pot mora biti označena in orientacija na 
njej enostavna; 

•  pot mora biti vzdrževana. 
 



 
 
Infrastruktura na tematski poti 
za doživljanje in čutnost 

 

 

Med informacijske in interpretacijske točke uvrščamo 
zelo raznovrstne primere infrastrukture:  

• otroška tematska igrišča,  

• razgledne točke,  

• opazovališča,  

• območja ali posamezne naravne znamenitosti z 
razno didaktično opremo 

• interpretacijski centri. 

 



 
 
Infrastruktura na tematski poti za 
doživljanje in čutnost 



 



 
 
Tekmovanje v okviru projekta TZS:Moja 
dežela – lepa in gostoljubna 

 

 
 
Udeleženci tekmovanja so lahko vse tematske poti v 
Sloveniji .Na natečaj jih lahko prijavijo  prebivalci,  kraji,  
organizacije,  društva … v Sloveniji,  ki  so skrbniki, 
upravljavci ali nosilci tematskih poti. 
Do leta 2017 so tematske poti tekmovale najprej regijsko 
znotraj OE Zavoda za gozdove Slovenije, najbolje ocenjena 
pot iz vsake od 14 regij je tekmovala za laskavi naziv 
najlepše urejene tematske poti v Sloveniji v letu. Centralna 
komisija je opravila ogled na terenu vseh 14 poti in 
razglasila oz. nominirala tri najboljše na  sejmu Alpe-Adria: 
Turizem in prosti čas ter ob zaključku vsakoletnega 
projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna 
V letu 2017 pa se je odločilo, da izbor za naj pot opravi 
komisija pri Turistični zvezi Slovenije, v okviru vseslovenske 
akcije,  Moja dežela lepa in gostoljubna.  
Razglasitev prvih treh poti na zaključku vsakoletnega 
projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna 

 



 
Ocenjevalni moduli 
 vtis in privlačnost  

upravljanje in vzdrževanje (urejenost) 

 vodenje in ponudba  

dostopnost (izpeljanost) in varnost  

sporočilnost in predstavitev (interpretacija) 



Prijavljenih poti v l. 2011,  2012, 
2014, 2015, 2016,2017,2018 in 
2019 je bilo 400. 

 
    

 



tematskih postim 

Skupna 
promocija 

Vzdrževanje  
in financiranje 

Organizacija skupnih 
posvetov 

Enotno označevanje 

Povezovanje tematskih poti 

Izobraževanje 

Sodelovanje z institucijami 

Pomoč pri vodenju in vsebinsko vrednost 

Kakovost tematskih poti 

Mnenja skrbnikov poti 

skrbnikov tematskih 

poti 



Leto Naj pot 

2011 NAJ POT 2011 je : UČNA POT ŠKOCJAN, Drugo mesto Naj pot 2011 pripada: Hmeljska pot, tretje mesto 
za naj pot 2011 si delita:  Pot skozi zalo in Gozdna učna pot Rrožni studenec  

2012 NAJ POT 2012 je : POT KULTURNE DEDIŠČINE ŽIROVNICA, Drugo mesto Naj pot 2012 je: Učna pot 
Škocjan, Tretje mesto za Naj pot 2012 si delita:  Geološka pot v Kobilji curek  in    Razkriški kot 

2014 NAJ POT 2014 je : VINOTOUR pot Svečina –Ratsch a.d.W. Druga 2014 je: Pot kulturne in naravne 
dediščine Razkriški kot in Tretja 2014: Naravoslovna učna pot Po sledeh vodomca. 

2015 NAJ POT 2015 je : SOLČAVSKA PANORAMSKA CESTA – POT NAJLEPŠIH RAZGLEDOV, DRUGO mesto 
2015 si delita: Pot kulturne in naravne dediščine Razkriški kot in Pot skozi Zalo. 
NAJ SPLETNA POT 2015, ZDRAVILNI PARK SVETA TROJICA 

2016 NAJ POT 2016, prvo mesto  STRUNJAN V PODOBAH MORJA, NAJ POT 2016, delitev drugega mesta: 
Učni poligon za samooskrbo Dole  in  Tematska pot v podzemlju Pece - turističnem rudniku in muzeju 

2017 NAJ POT 2017 je: ŽIVI MUZEJ KRASA, drugo mesto: Škratova učna pot na Rogli, tretje mesto: Pot 
kulturne dediščine Žirovnica 
  

2018 NAJ POT 2018 je: KNEIPPOVA BOSONOGA POT, drugo mesto: Naravoslovna učna pot Po sledeh 
vodomca in tretje mesto si delita Pot pastirskih škratov in Sprehajalna, športno-rekreativna pohodna 
tematska pot  A8 zdraviliška pot.  
  

2019 NAJ POT 2019 je: UČNA POT ŠKRATA BISERA, drugo mesto: Pot kulturne dediščine Žirovnica, in tretje 
mesto si delita: Krožna pot vojaške zgodovine in Pot močvirskih škratov na Mali plac. 

> 



STIK Z NARAVO 

Temeljna lastnost, ki druži vse zgodbe o uspehu je, 
da izhajajo iz svojih ključnih sposobnosti in vrednot. 

- Ključne sposobnosti predstavljajo nekaj 
neponovljivega, tisto enkratno lastnost, ki izhaja iz 
znotraj, iz nas samih.  

-Vrednote pa so tisti element, ki jih opazimo in 
cenimo, ki nas navdaja s ponosom in nas 
emocionalno povezuje. 
 



Tehnika vodenja v naravi 

Oprema  
Vreme  
Težavnosti na poti 
Utrujenost, fiziološke 
potrebe  
Vodenje skupine (kdaj se 
bomo ustavili, malica, …) 



 

Kaj moramo vedeti pred pričetkom vodenja? 

KOMU ŽELIMO 

INTERPRETIRATI? 

• domačinom 

• turistom (družine, 

upokojenci…) 

• otrokom (šolske skupine….) 

• Strokovnjakom 

• nosilcem odločanja 

KAJ ŽELIMO 

INTERPRETIRATI? 

• park 

• gozd, vodo… 

• medveda, lepi čeveljc… 

Kdo so moji gosti? Od kod prihajajo? 

Kakšna so njihova pričakovanja? 

Kakšne so trenutne potrebe mojih gostov? 

Vir: MARKO SLAPNIK 



 
 
KOMUNIKACIJA Z OBISKOVALCI 

PRED 
OBISKOM 

PRIHOD 

MED 
OBISKOM 

ZAKLJUČEK 
OBISKA  



 
VRSTE OBISKOVALCEV  

 
GLEDE NA ZNANJE IN MOTIVACIJO 
• Motivirani 
• Navdahnjeni  
• Naključni   

 

 
 
GLEDE NA SPECIFIČNE POTREBE  
• Družine  
• Obiskovalci s posebnimi potrebami 
• Avtobusi 
• Šolske in ostale skupine  



 
 
OBISKOVALCI GLEDE NA INTERES    

 

• Impresionisti: 

uživajo ob ogledovanju in zbiranju 
vtisov, ponuditi čas in prostor, 
samozadostni. 

 

• Obiskovalci s posebnim 
interesom: 

velik interes za naravno in 
kulturno dediščino, zainteresirani 
za vsebino interpretacije,  
motivirani, da dopolnijo lastno 
znanje o temi.  

 

 

• Socialni obiskovalci:  

druženje, obiskujejo dediščino v paru 
ali večjih skupinah,iščejo v obiskani 
dediščini sprožilce pogovorov, radi se 
pogovarjajo o videnem. 

 

• Raziskovalne družine: 

vedno so na lovu za novo izkušnjo, ki 
jo doživijo kot družina, 

najpomembnejša jim je fizična in 
intelektualna varnost otrok.  

Iščejo dejavnosti, ki jim otroci lahko 
sledijo, hkrati pa želijo biti starši 
samostojni kot mentorji.  



 
 
Naravo doživljamo različno  

 

 

Posebno pomembno vlogo imajo naši čuti:  

• vid,  

• sluh, 

•  voh,  

• tip in 

•  okus.  

• To upošteva infrastruktura  za doživljanje in 
spoznavanje narave.  

 (Vidna sporočila so dopolnjena z vključevanjem tudi drugih čutov. Zvoki, vonji, lastnosti površin in 
okusi so zelo uporabni za posredovanje narave, poleg tega pa v obiskovalcu vzbudijo čustva. Tako 
doživetje je z vidika pomnjenja veliko dolgotrajnejše od zgolj vidnega).  

 



MIR in TIŠINA  „šepet listov“ 



               INTERPRETACIJA NARAVE 

 



  
Kaj je interpretacija narave 

»besedilo strokovnjakov 

prevedemo v jezik laikov oz. 
običajnih ljudi«.  

Statične informacije o 
naravnih virih prevedemo v 

privlačno doživetje. 

 



 
KAJ SI ZAPOMNIJO 

• 10 % tega, kar preberejo 

• 20 % tega, kar slišijo 

• 30 % tega, kar vidijo (slike) 

• 50 % tega, kar vidijo in slišijo (film, demonstracija) 

• 70 % tega, kar povedo (sodelovanje v diskusiji, razlaga drugim) 

• 90 % tega, kar povedo in naredijo – doživijo 

 



 
 
 
INTERPRETACIJA NAJ ODGOVORI 

 

-Zakaj to delamo? 

- Komu je interpretacija namenjena? 

- Kako si lahko poslušalec oziroma 
udeleženec pomaga z informacijo, ki mu 
jo nudimo? 

-  
 



 
 
 
Pri načrtovanju interpretacije 
 si je potrebno odgovoriti  
dve vprašanji: 

1. Zakaj bi želeli obiskovalci to vedeti?  

 (povezava z obiskovalci, razlog da sodelujejo) 

 

2.  Kako naj obiskovalci uporabijo posredovane 

informacije? 

(odgovor na to vprašanje so naši vedenjski cilji) 

 



                  

                      INTERPRETACIJA NI UČENJE 
 

-Interpretacijo narave razumemo kot proces 
komunikacije, v katerem vodniki obiskovalcem 
oziroma udeležencem na preprost in interaktiven 
način posredujejo strokovna znanja in spoznanja o 
naravi in jim s tem pomagajo naravo spoznati, 
razumeti in jo spoštovati. 

 

-Interpretacija je pripovedovanje zgodbe. 

 



Osnovna načela interpretacije: 

 Zbudi pozornost (provoke) 

 Poveži z obiskovalci (Relate) 

 Razkrij (nova spoznanja, širši smisel) (Reveal) 

 Upoštevaj celoto (rdeča nit zgodbe) 

 Enotno sporočilo (to, kar si bo obiskovalec najbolj 

zapomnil) 

 



 

NAČRTOVANJE INTERPRTACIJE 
 

ZAKAJ 

KAJ 

KOMU 

KAKO /  KDAJ/ KJE S ČIM  in 

S KOM 

ALI DELUJE 



 
 
Znam govoriti z Naravo, Gozdom in 
drevesom. 
Znam govoriti z gradom in jamo, z lisico 
in ptico, poznam podedovane dobrine 
iz preteklosti! 
Poznam….    

-Sem interpretator.  

                                                                                                      



Interpretacija ustvarja pomen.  
Njen namen je, da bi nas ganila,  
ne učila! 



Različne ciljne skupine  
pri interpretaciji 
na terenu 



  



 





 
INTERPRETACIJA NI 

• Komuniciranje zgolj enega gledanja 

• Manipuliranje z dejstvi, da bi dosegli 
propagandni cilj 

• Pretirano poenostavljanje 

• Podcenjevanje občinstva 

• Onemogočanje dialoga 

• Zatiranje osebnega mnenja in odnosa 
posameznikov 



 

 

Interpretacija ni posredovanje 

informacij, 

ampak ustvarjanje odnosov. 



 
Gozdna pedagogika 

 

• Eden izmed pristopov okoljske vzgoje in izobraževanjem, ki je 
povezan s spoznavanjem  gozda kot ekosistema ter z našim 
odnosom do njega. 

• Promovira gozd kot zdravo in inovativno učno okolje za 
učenje na prostem. 

 

GOZD JE NAJBOLJŠA UČILNICA   
 

• Uporablja aktivne izobraževalne metode, ki krepijo 
medsebojno sodelovanje in krepijo znanja o trajnostnem 
razvoju 

 





 
KAJ JE GOZDNA       
PEDAGOGIKA  

 

 

 

 

Gozdna pedagogika je poučevanje otrok in odraslih o pomenu 
gozda, o njegovih strukturah in njegovem delovanju.  

 

Učenje poteka s pomočjo metod izkustvenega učenja, ki 
vključuje dojemanje s vsemi čutili, s srcem in glavo.  

 

Cilj gozdne pedagogike je ustvajanje pozitivnega in odgovornega 
odnosa posameznika do gozda ter spoznavanje načel 
trajnostnega sobivanja človeka z naravo (Zakon o gozdovih) 

 





INTERPRETACIJA NARAVE  

~ GOZDNA PEDAGOGIKA 

Gozdna pedagogika Interpretacija narave 

• metoda okoljske vzgoje in 

izobraževanja 

• spoznavanje pomena gozda in narave 

• vzgoja in celostni razvoj otrok in 

odraslih 

• učenje z delom, s srcem in z glavo 

• prispeva k izboljšanju odnosa človek 

– gozd 

• osebna doživetja 

• posredovanje znanja preko igre 

• spodbujanje ustvarjalnosti v naravi 

• povečanje občutljivosti za odgovorno 

ravnanje z naravo 

• „O gozdu se učimo od gozda“ 

• komunikacijski proces, ki odkriva 

pomene naravne dediščine preko 

doživetij narave.  

 

•»Interpretacija je provokacija! To je 

več kot samo informiranje. To je navdih, 

je odkritje.« 

 

• Odkriva mnogo pomenov določenega 

objekta, živega bitja, spomenika ali 

območja, 

• pomaga razumeti in ceniti svet okrog 

nas, 

• ni samo podajanje informacij, ampak 

ustvarjanje odnosov 

Vir: MARKO SLAPNIK 



JE 



GOZDNA MEDITACIJA 

 



 
 
Jamski vodnik 
 

 
• Jamski vodnik vodi obiskovalce v naravne in umetne 

jame, v katerih so poti urejene skozi podzemne rove, 
rovi pa so osvetljeni z električno razsvetljavo. 

• spremlja obiskovalce, jih seznani z značilnostmi 
jamskega sveta in še zlasti s posebnostmi jame, ki so jo 
prišli obiskat  

• pred jamo počaka obiskovalce in jih seznani s potekom 
in časom obiska jame ali jamskega sistema 

• spotoma jim razlaga, kako je jama nastala in koliko je 
stara, kako je dolga in globoka, kako je bila odkrita, 
katere živali živijo v njej in v drugih jamah, kaj o jami 
pripovedujejo ljudske legende in druge zanimivosti 

• med potjo pazi na varnost in prijetno počutje 
obiskovalcev in da prepreči hojo zunaj označenih poti, 
ki bi lahko ogrozila varnost obiskovalcev in jamo samo 

•   



 
Jamski vodnik 

 

• Naloga jamskega vodnika je  pripraviti prijeten in predvsem 
varen ogled jame.  

• Pripravi svojo oceno in dogovor z obiskovalci (izbere ustrezno 
jamo, predvideno pot in čas trajanja obiska). 

• Svetuje kakšno obutev, oblačila in opremo naj izberejo, jih 
pouči o uporabi te opreme in jim pomaga pri pripravi na 
odhod v jamo.  

• Bivanje v jami lahko traja le nekaj ur, lahko pa tudi po ves dan 
ostanejo pod površjem zemlje. 



 
Jamski vodnik 

 

 

• Jamski vodnik v urejenih turističnih jamah upravlja sisteme za 
razsvetljavo in pri razlagi večjim skupinam uporablja mikrofon. 
Za hitrejši prevoz obiskovalcev v jamah uporablja različna 
transportna sredstva. Jamski vodnik za alternativni jamski 
turizem uporablja jamarsko opremo. Obvezna je čelada s 
pripomočki za razsvetljavo, škornji in posebna oblačila, 
občasno tudi vrvi, vponke, plezalni pas in pripomočki za 
spuščanje in vzpenjanje po vrvi, neoprenska obleka in druga 
posebna jamarska oprema. Za orientacijo ima načrt jame, ob 
morebitnih poškodbah obiskovalcev si pomaga z opremo za 
prvo pomoč. 



MISEL 

A. Einstein: »Najgloblje in največje čustvo, ki smo ga 

zmožni, je doživetje skrivnosti. Edino iz tega vzklije 

prava znanost. Komur je to čustvo tuje, kdor se ne 

more čuditi in spoštovati, je duševno že 

mrtev…Kdor ima svoj obstoj za nesmiseln, ni samo 

nesrečnik, marveč je sploh nesposoben za 

življenje.« 

 



 

 



KAJ PA MI ? 



5-ZVEZDIČNA DOŽIVETJA 

 

 

 

 



 
 
Želimo 

 

• Luksovzna, avtentična doživetja  

• Prežetost profesinalizma 

• Edinstvenost 

• Ekskluzivnost (ne množičnost) 

• Tradicionalno, ne folklorno 

• Presenečenja 

• Pričakovanja 



 
 



 



 
 
Sem vodnik, 
 interpretator,  
sem človek 

Viri: foto Jože Prah, Vinko šeško, 

Interpretacija Metka Starič  



Naslov 
Dodatno besedilo 

• Prvič 

• Drugič 

• Tretjič  

Dodatno  besedilo 

• Prvič 
• Pod-alineja 

• Pod-alineja 2 


