
                                                                           

 

Spoštovani vodniki! 

 

Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor, skupaj s partnerji, Mestno občino 
Maribor, Hortikulturnim društvom Maribor in turistično agencijo Pohorje turizem vodi 
projekt »Doživetja Bolfenk« (https://rra-podravje.si/projekti/dozivetja-bolfenk) 
 

V okviru projekta pripravljamo Program edukacije in ozaveščanja o vsebinah 

Mariborskega Pohorja. Vabimo vas, da se v sklopu projekta »Doživetja Bolfenk« prijavite na 

brezplačen edukacijski program, namenjen lokalnim vodnikom na turističnem območju 

Mestne občine Maribor. Delavnic se lahko udeležite tudi ostali vodniki, ki si želite spoznati 

vsebine Mariborskega Pohorja (npr. vodniki z nacionalno licenco, planinski in kolesarski 

vodniki).  

 

Namen edukacije je, da vodnikom predstavimo raznotere vsebine, ki jih območje Mariborskega 

Pohorja že ponuja, in tiste, ki jih bo ponujalo v prihodnje. Hkrati želimo vodnike spodbuditi, da 

o pomenu ohranjanja naravne in kulturne dediščine Pohorja ozaveščajo tudi obiskovalce, ki jih 

bodo v bodoče vodili po tem območju. 

 

Edukacijski program bomo izvedli skozi dve delavnici septembra (13. 9.) in oktobra (termin še 

ni določen). 

 

Program edukacije: 

1. Delavnica s seznanjanjem vsebin na Pohorju; trajanje 6,5 ur (8.00−14.30). 

2. Priprava načrta vodenja za izbrano ciljno skupino; pripravijo vodniki doma. 

3. Praktični del (oktober) - vodenje ciljne skupine (osnovnošolci in/ali turistični 

ponudniki); trajanje 4 ure. 

 
Prijave potekajo preko e-naslova: klavdija.gornik@rra-podravje.si do četrtka, 8. 9. 2022. 
V zadevo vpišete: Edukacija - Doživetja Bolfenk. 
Ob prijavi navedite vaše ime in priimek ter vrsto licence (lokalna, nacionalna) in izjavo, če ste 
pridobili certifikat Vodnik interpretator. 
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Datum delavnice: torek, 13. 9. 2022 

Trajanje: 8.00−14.30 

Lokacija: Cerkev Sv. Bolfenka  

Program za torek, 13. septembra: 
 
8.00-8.10: Zbiranje udeležencev 
8.10-8.25: Predstavitev Partnerstva za Pohorje in vseh rezultatov (Karmen Razlag) 
8.30-9.15:Zgodovina in kulturna dediščina Pohorja (Andrej Gulič) 
9.20-10.05:Razumevanje gozda in kulturne krajine (Hedvika Jenčič) 
10.10-10.55: Botanika na Pohorju in alpinetum (Meta Pivec) 
MALICA: 11.00−11.30 
11.30-12.15: Interpretacija dediščine (Jana Voršič) 
12.20-13.05: Igrarije in samoedukacija v naravi (Projektna skupina ENO) 
13.10-13.55: Bioenergijske točke in meditacija v gozdu (Projektna skupina ENO) 
14.00-14.30: Zaključek, vprašanja, navodila za nalogo. 
 
 
V primeru slabega vremena se bo delavnica izvedla na posestvu Meranovo, Vrhov Dol 14,  
Limbuš. V kolikor bo delavnica prestavljena na Meranovo, bomo obvestilo po e-pošti poslali 
najkasneje v ponedeljek, 12. 9. 2022 do 9.00. 
 
Udeleženci bodo gradivo z delavnice prejeli na e-naslov po izvedeni delavnici. 
 
 
 
                                                                                                      S spoštovanjem, 
                                                                                   Ekipa projekta »Doživetja Bolfenk« 
 
 
Dodatne informacije:  
 
Projekt »Doživetja Bolfenk«: https://rra-podravje.si/projekti/dozivetja-bolfenk 
Spletna stran Pohorje: www.pohorje-slovenija.si   
Facebook Pohorje: www.facebook.com/PohorjeSlovenija   
Instagram Pohorje: www.instagram.com/pohorje_slovenija    
»Strategija razvoja Pohorja«: https://rra-podravje.si/assets/docs/SPREJETA_Strategija-
razvoja-Pohorja_KONCNA.pdf 
»Strategija razvoja in trženja ponudbe Destinacije Pohorje 2021−2027« https://rra-
podravje.si/assets/docs/Strategija-razvoja-in-trzenja-ponudbe-Destinacije-Pohorje_2022-03-
10-102033_ffjj.pdf 
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