
                     
Priloga 3_Obrazec za pripravo programov 
usposabljanj 
 

Naziv programa ANGLEŠČINA NA VIŠJEM NIVOJU KONVERZACIJE 
ZA POTREBE ZAPOSLENIH V GOZDNO LESNI 
VERIGI  

Področje STROKOVNA ANGLEŠČINA, POUDAREK NA 
VEŠČINI KONVERZACIJE 

Predlagatelj programa (ime 

šole in imena pripravljalcev 
programa) 

GSŠK in mag. Meta Kamšek 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Program se po vsebini usmerja na področje gozdno lesne 

verige, kar predstavlja poznavanje gozda, krajine, predelave 

lesa ter trajnostnega turizma v podregiji v angleškem jeziku. 

Ob novem besedišču program razvija poudarjeno govorno 

spretnost in funkcije angleščine v položajih predstavitve 

narave, opis rastlinskih in živalskih vrst, postopkov, vodenje 

razgovora pri vodenju ciljnih skupin, komercialno 

dogovarjanje in opis indrustirjskih postopkov pri predelavi 

lesa.  

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Skladno z razvojnimi usmeritvami ribniško kočevske regije 

program zapolnjuje potrebe po znanju angleščine na 

naslednjih prednostnih področjih: Pametne zgradbe in dom z 

lesno verigo, Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, 

Trajnostni turizem  

Ciljna skupina (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Strokovni delavci, ki so zaposleni v podjetjih (Kočevski les, 
Obrtne zadruge Ribnice, Kočevja, Sodražice, drugi obrati 
lesne predelave, zaposleni v inštitucijah (Zavod za gozdove, 
Srednja šola za lesarstvo) gozdno lesne verige na območju 
ribniško kočevske regije ter delavci v regionalnem turizmu, 
drugi zaposleni  

Pogoji za vključitev v 
program  
(v skladu z razpisom) 

Temeljno predznanje iz angleščine  

Cilji programa (v skladu z 

razpisom in analizo potreb) 
Usposobiti zaposlene za tekočo komunikacijo v angleškem 
jeziku s področja gozda, predelave in prodaje lesa, naravnega 
okolja 

Obseg programa (skupno št. 

ur) 
60 

Oblika dela Kontaktne 
ure 

On line 
delo 

(max 50 % 
celotnega 
programa) 

Izdelek ali 
storitev 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 16    

Praktični del (št. ur) 40  4  

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 
izdelek, storitev …) 

Lista 
prisotnosti 
s podpisi 

   



                     

Pogoji za končanje 
programa 

85% prisotnost 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa Govorna predstavitev gozda, rastlin,živali, drevesnih vrst, 
predelave lesa, nabave/prodaje lesa. 

Kompetence, pridobljene s 
programom 

Vodenje v naravi/gozdu za določeno ciljno skupino 

Spretnosti, pridobljene s 
programom 

Zmožnost opisa naravnih vrednot, gozda; opis živali v naravi, 
opis tehnoloških postopkov,  

Zmožnost dialoga in posredovanja dodatnih pojasnil, 
Zmožnost suverenega dialoga v situacijah pri osnovnih 

komercialnih položajih, nabava, prodaja, predstavitev 
ponudbe, elementi pogodbe, elementi pogajanja. 

Splošne kompetence, 
dopolnjene s programom 

Tekoče sporazumevanje v angleškem jeziku na področju 
poznavanja besedišča o gozdu, lesu, turizmu. 

Organizacija 
izobraževanja (navedba 

vsebinskih sklopov –modulov, 
časovni obseg) 

1. Osnovno besedišče o naravi ( ekosistemi, gozd, 
pragozd, rastlinske, živalske vrste, habitati);govorna 
funkcija opisovanja (12 ur) 

2. Značilne in zavarovane živalske in rastlinske vrste; 
govorna funkcija opisovanja, posredovanja 
nasveta.(10 ur) 

3. Biotska raznovrstnost in dejavniki ogrožanja, 
značilnosti kulturne krajin, podnebne spremembe in 
njihovo blaženje, trajnostni razvoj, posebno varstveno 
območje Natura 2000), funkcija izražanja dvoma, 
mnenja. (12 ur) 

4. Drevesne vrste (listavci, iglavci), deli drevesa za 
gospodarsko rabo, načini gospodarske rabe lesa. 
Govorna funkcija opisovanja postopka v industriji (10 
ur) 

5. Nabava/prodaja lesa, predstavitev ponudbe lesa, 
elementi pogodbe, pogajanja,; govorna funkcija 
pogovora in pogajanja.(12 ur) 

6. Izdelava in izvedba simuliranega vodenja v naravi/ 
pogovora o nabavi ali prodaji. (4 ure) 

Izobrazba in kompetence 
izvajalca(ev) programa 
(stopnja in smer izobrazbe) 

Profesorica angleškega jezika in književnosti 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  22. 3. 21 DA  

Svet zavoda potrdil 15. 9. 2021 DA  

 


