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Priloga 3_Obrazec za pripravo programov usposabljanj 
 

Naziv programa Verski turizem v Sloveniji 

Področje Biotehnika 

Predlagatelj programa  
(ime šole in imena pripravljalcev 
programa) 

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana 

dr. Lea Kužnik 

Kratek opis programa 
(max. 150 besed) 

Program izpostavlja značilnosti in posebnosti v kulturah in 
načinih življenja različnih veroizpovedi, ki živijo v Sloveniji 
(šege in navade, kulinarika, oblačilni videz…) ter zgodbe 
različnih sakralnih objektov kot del verskega turizma, ki so 
zanje pomembni. 

SPLOŠNI DEL 

Utemeljenost  
(v skladu z razpisom in analizo 
potreb) 

V skladu z javnim razpisom Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport “Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022” ter skladno 
s cilji projekta MUNERA3 je potrebno pripraviti nove 
programe izobraževanj in usposabljanj, ki bodo udeležencem 
omogočili pridobivanje novih znanj s področja turizma, 
kulturen dediščine, ki je osnova vsake turistične ponudbe. 
Cilj projekta je povečati vključenost zaposlenih v programe 
nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter v skladu s 
potrebami in razvojem trga dela izboljšati njihove kompetence 
– za večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter 
osebni razvoj in delovanje v sodobni družbi. 

Ciljna skupina  
(v skladu z razpisom in analizo 
potreb) 

Usposabljanje je namenjeno zaposlenim  

 v vseh turističnih sektorjih, 

 na turističnih kmetijah in  

 na področju kulturne dediščine. 

Pogoji za vključitev v 
program (v skladu z razpisom) 

Status zaposlene osebe. 

Cilji programa  
(v skladu z razpisom in analizo 
potreb) 

Glavni cilj programa je izboljšanje kompetenc ali pridobitev 
novih kompetenc zaposlenih na področju turizma, kulturne 
dediščine in vseh nivojev šolstva. 

Obseg programa  
(skupno št. ur) 

50 

Oblika dela Kontaktne 
ure 

*On line delo 
 

Samostojno 
delo 

Drugo 
(navedite) 

Teoretični del (št. ur) 15    

Praktični del (št. ur) 35    

Način evidentiranja (lista 

prisotnosti, podpisana izjava – 
izdelek, storitev …) 

Lista 
prisotnosti 

   

*Oblika on line dela 
Video 
konferenca 

Spletna 
učilnica 

Drugi načini 
digitalne 
komunikacije 

Samostojno 
delo 

Število ur     
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Način evidentiranja (posnetek 

video konference, zajem zaslonske 
slike, elektronski izpis spletne 
učilnice, lista prisotnosti, e-mail 
komunikacija...) 

    

Pogoji za končanje 
programa 

80 % prisotnost v programu, beleženje prisotnosti - lista 
prisotnosti, ustni zagovor oz. ustna predstavitev 

POSEBNI DEL 

Vsebine programa 
(pričakujemo predznanje osnovnega 
poznavanje tem)  

Teoretični del: 

 Verski turizem skozi čas 

 Kulture in načini življenja ljudi različnih veroizpovedi, ki 
živijo v Sloveniji (kulinarika, oblačilni videz...) 

 Kaj in kako praznujemo v družinah različnih 
veroizpovedi 

 Šege in navade ob največjih praznikih različnih 
veroizpovedi na Slovenskem 

 Pomen in razumevanje sakralnih objektov različnih 
veroizpovedi 

 Romarske destinacije v svetu in na Slovenskem 
 

Praktični del: 

Celodnevna strokovna ekskurzija in/ali več krajših strokovnih 
ogledov: Muslimanski kulturni center z džamijo, judovska 
sinagoga v Ljubljani, Lekarniški in alkimistični muzej 
Radovljica, gozdni budistični samostan v vasi Goljek na 
Dolenjskem, Muzej krščanstva na Slovenskem... 

Kompetence,  
pridobljene s programom 

Udeleženec pozna in razume značilnosti in posebnosti 
verskega turizma, ki je povsod v svetu zelo pomembna oblika 
turizma. Spozna kulturo in način življenja različnih 
veroizpovedi na Slovenskem. Spozna različne možnosti 
vključevanja sakralne dediščine v sodobno turistično 
ponudbo. 

Spretnosti,  
pridobljene s programom 

Udeleženec se usposobi za vključevanje pridobljenih 
spoznanj v različne sodobne turistične produkte in pedagoške 
programe ter aktivnosti. Programe na osnovi kulture in načina 
življenja različnih veroizpovedi načrtuje in implementira ter 
prepoznava njihov potencial. 

Splošne kompetence, 
dopolnjene s programom 

Udeleženec dobi poglobljeno znanje o pomenu sakralne 
dediščine ter kulture in načina življenja ljudi različnih 
veroizpovedi, ki je osnova za oblikovanje raznolikih 
dediščinskih turističnih produktov in programov ter 
izobraževalnih pedagoških programov. Udeleženec dobi širše 
znanje o trendih in razvoju sodobne turistične ponudbe v 
slovenskem prostoru. 

Organizacija izobraževanja Vsebinski sklop Čas trajanja **Oblika dela 

 Teoretični del: 

 Verski turizem skozi 
čas 

 Kulture in načini 
življenja ljudi različnih 
veroizpovedi, ki živijo 

 
2 
 
 
5 
 

Predavanja 
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v Sloveniji (kulinarika, 
oblačilni videz...) 

 Kaj in kako 
praznujemo v 
družinah različnih 
veroizpovedi 

 Šege in navade on 
največjih praznikih 
različnih veroizpovedi 
na Slovensjkem 

 Pomen in 
razumevanje sakralnih 
objektov različnih 
veroizpovedi 

 Romarske destinacije 
v svetu in na 
Slovenskem 

 
Praktični del: 
Celodnevna strokovna 
ekskurzija in/ali več krajših 
strokovnih ogledov: 
Muslimanski kulturni center z 
džamijo, judovska sinagoga v 
Ljubljani, Lekarniški in 
alkimistični muzej Radovljica, 
gozdni budistični samostan v 
vasi Goljek na Dolenjskem, 
Muzej krščanstva na 
Slovenskem... 

 

 
 

3 
 
 
 
2 
 
 
 
 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
Skupaj 30 ur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strokovna 
ekskurzija 
in/ali več 
krajših 
strokovnih 
ogledov 

 Naloge posredovane udeležencem 
Predviden 
časovni okvir 

**Spletna učilnica   

**Drugi načini digitalne 
komunikacije 

  

**Samostojno delo   

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

Kadrovski pogoji: 

VII., VIII, ali IX. stopnja s področja turizma, etnologije in 
kulturne antropologije. 

 

Program  Datum Odobril  Zavrnil – Opombe 

Programski odbor  1. 10. 2021 DA  

Svet zavoda potrdil 11. 10. 2021 DA  

 


