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 Center Rinka zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega v okviru 

operacije »Priložnost na pragu-z lastnim potencialom do poslovnega uspeha«  

vabi napraktično usposabljanje 

 

PREPOZNAVANJE LASTNIH POTENCIALOV –  

IZBOLJŠANJE INTERPRETATIVNIH SPRETNOSTI 

  na temeljih solčavskega delovnega in bivanjskega okolja 

 

naša dediščina 

 je naša prihodnost 

 

Kdaj: v sredo, 16. in v četrtek 17. marca 2022 ob 9. do 18.ure 

Kje: v Solčavi, Center Rinka in okolica 

 
 
Usposabljanje je namenjeno vsem, ki svoje izdelke in ponudbo temeljijo na naravi 
in dediščini, ki jih obdaja (posameznim ponudnikom, vodnikom, osebam v storitveni 
dejavnosti…) 
Delavnica so  naravnane praktično saj udeleženci vse skozi poleg splošnih vaj, 
razmišljajo in načrtujejo na konkretnem primeru izdelka, storitve, širše solčavske 
ponudbe, ki temelji na naravni in kulturni dediščini. 
Udeleženci osvojijo osnove osebne predstavitve, ki odraža edinstvenost dediščine 
in standarde kakovosti interpretacije dediščine, spoznajo osnove interpretativnega 
pisanja, spoznajo predstavitve drugih ter jih ovrednotijo, hkrati pa razmišljajo o širši 
zgodbi ter povezovanju med ostalimi deležniki v lokalnem okolju. 
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PROGRAM 

 

1. delavnica 9:00 - 13:00 

 Dediščina, ki nas obdaja.  

 Kako vključiti dediščino v svojo ponudbo in zgodbo.  

 Interpretacija dediščine kot komunikacijska stroka.  

 Elementi 
 

2. delavnica 14:00 - 18:00 
 Interpretativni trikotnik. 
 Kdo so naši gosti.  
 Orodja interpretacije.  
 Prenovljene vsebine dediščine.  

 
3. delavnica 9:00 - 13:00  
 Primer interpretativne predstavitve.  
 Interpretativne predstavitve - nastopi. 
 Interpretativne predstavitve - evalvacija. 
 
4. delavnica 14:00 - 18:00 
 Orodja interpretativnega pisanja. 
 Pomen sodelovanja. 
 Načrtovanje interpretacije. 
 
Predznanje interpretacije dediščine ni potrebno. 
Usposabljanje bo izvajala certificirana interpretatorka kulturne dediščine gospa Janja 

Sivec. 

 
V odmorih bo poskrbljeno za osvežilne napitke in prigrizek. 
 

Udeležba na dogodku je brezplačna.  Število udeležencev je omejeno. Prosimo za 

vnaprejšnjo najavo udeležbe  preko e- pošte: center.rinka@solcavsko.si ali na tel: 

03 839 07 10,  ali GSM: 041 354 518 – Darja  

 

Pogoj za udeležbo je izpolnjevanje PCT pogojev in upoštevanje vseh ukrepov v 

smislu preprečevanja širjenja okužbe.  
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