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PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ZA VODNIKA 
PO MUZEJU NA PROSTEM, 
DEŽELI KOZOLCEV ŠENTRUPERT 
 
izobraževalni program bo potekal na Svetovni dan turizma v petek, 27. septembra 2013, in 
bo obsegal teoretični in praktični del. Po končanem izobraževanju bodo kandidati 
opravljali preizkus pridobljenega znanja. Kandidati z uspešno opravljenim preizkusom 
pridobijo naziv vodnika muzeja na prostem, Dežele kozolcev Šentrupert.  
 
Program se bo pričel ob 9.00 uri s pozdravom župana Občine Šentrupert, gospoda 
Ruperta Goleta, v predavalnici Kovačija v Centru za ohranjanje kulturne dediščine, 
Dežela kozolcev Šentrupert, na naslovu Šentrupert 5. 
 
Vsebina programa: 

I. Teoretični del 

A. Predstavitev Dežele kozolcev Šentrupert 
muzej na prostem in aktivnosti (30 minut) 
Izvajalka: Urša Repše, Dežela kozolcev Šentrupert, d.o.o.  

B. Predstavitev Občine Šentrupert 
Občina in njeno delovanje (30 minut) 
Izvajalka: Mateja Jazbec, direktorica občinske uprave, Občine Šentrupert  

C. Zgodovina Šentruperta 
zgodovina Šentruperta skozi dela, ki so jih napisali Šentrupertski avtorji (45 minut) 
Izvajalec: Jože Zupan, profesor slovenščine, nekdanji ravnatelj in knjižničar na OŠ dr. Pavla 
Lunačka, urednik, organizator kulturnih prireditev  

D. Dediščina je priložnost 
vrste dediščine in odnos do nje (30 minut) 
Izvajalka: Alenka Lamovšek, kustosinja pripravnica 

E. Kozolci in muzej na prostem 
zgodovinski razvoj kozolca in izzivi muzeja na prostem (45 minut) 
Izvajalec: mag. Dušan Štepec, konzervator ZVKDS OE NM 

F. Bonton in protokol 
zunanja podoba oziroma lik vodnika in zahteve protokola (30 minut) 
Izvajalka: Urša Repše, Dežela kozolcev Šentrupert, d.o.o.  
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G. Tehnike vodenja in komunikologija 
tehnika in način vodenja (90 minut) 
Vloga turističnega vodnika, kot podajalca informacij skupinam vseh velikosti in vseh stopenj 
zahtevnosti. Predstavitev postopka priprave na vodenje, tehnike premagovanja treme, 
vzpostavljanja stika s skupino (predstavitev, nagovor, priprava načrta ogleda), predstavitve 
samega vodenja in prilagajanja spremembam ter opis situacij, ki lahko nepričakovano 
nastopijo na vodstvu. 
Izvajalka: Polonca Kukec, vodnica z več kot 20-letnimi izkušnjami pri vodenju tujih in 
domačih gostov po Sloveniji in tujini, izvajalka seminarjev za pridobitev licence za 
turističnega vodnika pri GZS 
 
Znotraj programa je predviden tudi čas za odmore in okrepčilo. 
 
Prijave in dodatne informacije: 
Dežela kozolcev Šentrupert, d.o.o. 
Šentrupert 33 
8232 Šentrupert 
 

 
Urša Repše 

Dežela kozolcev Šentrupert, d.o.o. 
 


