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1. Predpostavke 

Partnerji projekta Interpretacija naše evropske dediščine, smo se med četrtim transnacionalnim 

sestankom (Dunaj, 22. in 23. September 2014) dogovorili o skupnem pristopu organizacije 

aktivnosti delovnega sklopa 4, ki je namenjen oblikovanju kvalifikaciji v turističnem sektorju, ki 

temelji na ugotovitvah o poklicnem usposabljanju in izobraževanju v posameznih državah 

partnerjev, ki so bile pripravljene v delovnem sklopu 2. 

 

Partnerstvo se je odločilo, da oblikuje naslednja profila kvalifikaciji: 

 Interpretator-gostitelj  

 interpretator-vodnik 

 

Glede na opredelitev kvalifikacij, smo partnerji s pomočjo skupnega orodja, ki je bilo posebej 

izdelano za ta namen, nadaljevali s skupnim oblikovanjem aktivnosti, nalog, spretnosti, znanja, 

enot učnih izidov in ECVET kreditnih točk za vsako od opredeljenih profilov kvalifikacij. 

 

Z uporabo tega skupnega orodja, smo partnerji med julijem in decembrom 2014 zasnovali skupna 

evropska in posebna teritorialna področja kompetenc. 

 

Na naslednjih straneh sta predstavljena profila kvalifikacij oblikovana s strani partnerjev. Vsebina 

prvega in drugega področja kompetenc sta skupna vsem sodelujočim državam. Vsebina tretjega 

področja kompetenc pa je predstavljena v več “dodatkih” po posameznih sodelujočih državah, 

skupne posameznemu profilu kvalifikacije. 

 

Tako za interpretatorja-gostitelja, kot interpretatorja-vodnika je skupna vsota kreditnih točk ECVET 

enaka 60.  
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2. Poglavje A – Splošne evropske kompetence (aktivnosti, naloge, spretnosti, znanja, kompetence / enote učnih izidov 

in kreditne točke ECVE) skupne obema kvalifikacijama Interpretator-gostitelj in interpretator-vodnik (prečene 

kompetence) 

 

Področje Aktivnosti Naloga Znanje Spretnosti 

Kompetence / 
Enote učnih 

izidov 

(EUI) 

ECVET 
kreditn
e točke 

(EUI) 

Opredelitev 

ciljev in 

zasnove 

izdelka 

Opredelitev in 

koncept 

interpretacije 

dediščine  

Opiše naravno in 
kulturno 

dediščino, 
pomen 

interpretacije 
dediščine in 

njene odnose z 
drugimi 

aktivnostmi 

 

Vzpostaviti 
pravni okvir 

dediščine 

 

Vzpostaviti 
povezavo med 
interpretacijo 
dediščine in 
turizmom  

Zgodovina in načela 
interpretacije dediščine 

Načela in cilji 
interpretacije naravne 
in kulturne dediščine.  

Interpretacija dediščine 
in turizem: vloga 

interpretacije dediščine 
v okviru organiziranih ali 
neformalnih dejavnosti 

za prosti čas 

Mediji interpretacije: 
osebni in ne-osebni 

Infrastruktura 
interpretacije: poti, 

centri za obiskovalce, 

Analizira razvoj koncepta 
interpretacije dediščine skozi 

čas in njenih sestavnih 
elementov 

 
Identifcira in razložiti različne 

dejavnike, ki vplivajo na 
trenutne potrebe dejavnosti za 
prosti čas, rekreacijo, turizem, 
izobraževanje in usposabljanje, 

varovanje in ohranjane ter 
interpretacijo 

 
Opiše spremenljivke, ki 

določajo razvoj in trende 
turističnega povpraševanja in 

ponudbe ter njihovo povezavo 
do odnosa do dediščine  

 
Opiše sedanje turistične 

Razume in pozna 

ozadje ter okvir 

interpretacije 

dediščine, 

opredeli pogoje 

in dejavnike ter  

vlogo naravnih in 

kulturnih 

kontekstov 

interpretacije 

dediščine pri 

turistični 

dejavnosti  
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eko muzeji, 
interpretacijksi centri, 

centri lokalnih virov 

Trenutna literatura, 
študije in raziskave na 

področju interpretacije 

Odnos interpretacije 
dediščine s prostim 
časom na splošno, 

organizacijo prostega 
časa, javno uporabo, 

turizmom, 
izobraževanjem in 

varstvom 

Pravni okvir na lokalni, 
nacionalni in evropski 

ravni 

Vloga interpretativnih 
storitev (infrastrukture, 
materiala in ljudi) v javni 

rabi, prostočasnih in 
turističnih aktivnostih 

Modeli in primeri 
uporabe interpretacije 

dediščine znotraj 

tokove in utemelji stanje na 
trgu v različnih turističnih 

destinacijah v odnosu do virov 
dediščine 

 
Razloži glavne značilnosti 

različnih storitev in izdelkov, ki 
temeljijo na virih dediščine 

 
Identificira najpomembnejše 

dobavitelje storitev in izdelkov, 
ki temeljijo na naravni in 
kulturni dediščini, in opis 

njihovih lastnosti 
 

Opredeli vlogo interpretacije 
dediščine za valorizacijo, 

varstvo in ohranjanje dediščine 
 

Prepozna kvalifikacijski in 
inovacijksi proces turističnih 

storitev in proizvodov v 
povezavi z interpretacijo 

dediščine 
 

Opredeli vlogo interpretacije 
dediščine pri opredeljevanju in 

krepitvi identitete lokalnih 
skupnosti in destinacij 

 
Opiše glavne značilnosti 
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turistične dejavnosti  

Dediščinska dinamika in 
animacija kot orodji za 

interpretacijo dediščine 

Specifična povezava 
med vlogo 

interpretatorjev 
dediščine in vlogo 

turističnih vodnikov, z 
najširšim pogledom na 

kvalifikaciji 

Vloga interpretacije 
dediščine v kvalifikacijah na 

področju turističnih 
produktov in storitev 

pravnega okvira za storitve in 
proizvode, ki temeljijo na 

dediščini na lokalni, nacionalni 
in evropski ravni 

 
Razume vlogo interpretacije 
dediščine za diverzifikacijo in 

obogatitev turističnega 
doživetja 

 
Je sposoben umestitve 

perspektive, koncepta in vloge 
interpretacije dediščine v 

prosti čas in turističnih storitev 

Opredelitev 

ciljev in 

zasnove 

izdelka 

Analiza virov 

dediščine 

 

Identifkacija 
snovnih in 

nesnovnih virov, 
ki sestavljajo 

dediščino 

 

Uporaba tehnik 
za analizo virov 

dediščine 

 

Postopki za analizo virov 
dediščine (pisni in ustni viri, 

znanstvene raziskave, 
zbiranje podatkov na terenu 

itd) 

Pomen raziskav in globoko 
razumevanje virov za 

podporo interpretatorju 
(vložki in sposobnosti) 

 
Opiše glavne vrste virov 

dediščine, in razloži 
potencialno povpraševanje 

 
Izbere in uporabi metode 

in tehnike raziskav in 
analiz, ki razkrivajo 

potencial in morebitno 
pozicioniranje virov 

dediščine na določenem 
področju delovanja 

 

Opravi natančno 

in celovito 

raziskavo virov 

dediščine (snovne 

in nesnovne), in 

jih upošteva kot 

bistvene sestavne 

dele turističnih 

storitev in 
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Spoštovanje 
pomena virov 

dediščine doma 
in po svetu 

Vloga vira v lokalni dediščini 

Vloga vira v svetovni 
dediščini 

Dejavniki, ki so pogojeni z 
obiskom (zmogljivost vira, 
turistična infrastruktura in 

zmogljivosti izvajanja) 

 
Identificira, pripravi katalog in 
popis vseh virov dediščine na 

določenem področju 
 

Analizira pozicioniranje virov 
dediščine na določenem 

področju delovanja 
 

Izvaja strategije za 
vzpostavitev, izboljšanje in 
razvoj izdelkov in storitev, 

ki temeljijo na virih 
dediščine na lokalni ravni; 

ob upoštevanju 
turističnega potenciala 
območja, sedanjega in 

potencialnega 
povpraševanja ter varstva 

okolja 
 

Razume vlogo virov 
dediščine kot turistične 

znamenitosti 
 

Razume omejitvene 
zmogljivosti lokacije pri 

oblikovanju in načrtovanju 
turistične storitve in izkušnje 

 
Razume različne ravni 

produktov v 

glavnih 

interpretacijskih 

načrtih destinacij 



 

7 
 

privlačnosti v odnosu do 
povpraševanja in do 

različnih virov 
 

Zna vpeljati načela 
trajnostnega razvoja in 

varstva okolja pri 
programiranju aktivnosti, 

ki temeljijo na virih 
dediščine 

 
Razume in zna uporabiti načela 

ravnovesja med socialnimi, 
okoljskimi in gospodarskimi 

dejavniki v trajnostnem 
razvoju lokacije dediščine ali 

destinacije dediščine  
 

Zna določiti ustrezne pogoje in 
pripraviti dediščino za prosti 

čas in turistične obiske 

Opredelitev 

ciljev in 

zasnove 

izdelka 

Identifikacija 

ciljnih skupin 

Identifikacija 
občinstva 

 

Identifikacija 
glavnih 

značilnosti 
občinstva 

 

Segmentacija 
občinstva za 

Raziskave in analitične 
sposobnosti (zbiranje 

podatkov, intervjuji do 
ključnih akterjev in težke 

uporabnike, neposrednega 
opazovanja, raziskave, 

javnomnenjske raziskave, ki 
se osredotočajo-v skupine 

itd) 

Zna našteti, orisati in povezati 
spremenljivke, ki določajo 
občinstvo na določenem 

območju ter analiza motivacije 
in drugih dejavnikov 

 
Identificira notranje in zunanje 

vire informacij, ki jih 
analiziramo in razvrstimo na 

podlagi stroškov in 

 

Prepozna 

občinstvo in 

opredeli njihove 

interese, potrebe, 

motive in 

pričakovanja, pri 

tem pa je zmožen 

uporabe tega 

znanja pri 
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interpretacijo 
dediščine 

 

Specifična 
segmentacija 

občinstva 
primerna za 
turistične in 
prostočasne 
dejavnosti 

Pomen globoko poznavanje 
občinstva, naj zagotovijo 
boljše možnosti povezave 

med njimi in vira 

Profili in segmentacija 
občinstva: motivacija, 
osebni in funkcionalni 

dejavniki, biološki dejavniki, 
kulturne in geografske 

dejavnike, socio-
demografske dejavnike, etc 

Profili posebnih 
obiskovalcev obresti in 

turisti / tržnih niš 

učinkovitosti 
 

Zna pridobiti ustrezne 
informacije o predmetu 

proučevanja iz sekundarnih 
virov (notranji ali zunanji) 

 
Predlaga alternativne metode 

za zbiranje podatkov, da bi 
zagotovi informacije o 

neizpolnjenih potrebah 
 

Razume ključno vlogo 
temeljite identifikacije 

občinstva, pri razvoju storitev 
in izdelkov interpretacije 

dediščine 
 

Izvaja postopke za 
organiziranje in shranjevanje 

pridobljenih podatkov in 
informacij, povpraševanje po 

informacijah; uporaba 
računalniških programov za 

obdelavo in organiziranje 
informacij 

 
Prepozna različne tržne profile 

in segmente, z namenom 
ponuditi izdelke in storitve 
interpretacije dediščine, ki 

oblikovanju 

interpretacijskih 

storitev in 

turističnih 

produktov 
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temeljijo na virih lokalne 
dediščine; opis njenih 

značilnosti 
 

Določi morebiten obstoj 
specializiranih niš znotraj 

celotnega občinstva 
 

Določi elemente znanja o 
povpraševanju, ki so potrebni 

za konceptualizacijo in 
oblikovanje storitev in izdelkov 

prostočasnih in turističnih 
dejavnosti, povezanih z 

dediščino  

Opredelitev 

ciljev in 

zasnove 

izdelka 

Uporaba načel 

interpretacije 

dediščine 

 

Pozitivna in 
konkurenčna 
raba virov in 

zmogljivosti za 
interpretacijo 

dediščine 

 

Pozitivna in 
konkurenčna 

uporaba tiskovin 
in avdiovizualnih 

materialov za 
interpretacijo 

dediščine 

Osnovno znanje o 
projektiranju in gradnji 

lokacij interpretacije, kot so 
infrastruktura, centri, 

turistične poti, poti 
dediščine, programi, 
prikazovalni panoji, 

smerokazi, avdio vodniki 

Poznavanje koncepta, 
strukture in funkcij centrov 

za obiskovalce, 
interpretacijskih centrov, 

lokalnih centrov 
dediščinskih virov in 

Razlikuje različnie vrste lokacij 
ter interpretativnih storitev; 

pojasni njihove lastnosti, 
funkcije, cilje, odnose in 

organizacijske enote 
 

Opiše storitve ali proizvode, ki 
se lahko zagotavljajo ali 

upravljajo v interpretacijskih 
centrih in storitvah 

interpretacije 
 

Opredeli zakone in predpise v 
prostočasnih in turističnih 

dejavnostih, ki urejajo 
delovanje interpretacijksih 

Pri dejavnostih 

interpretacije 

kulture in narave 

uporablja načela 

interpretacije 

dediščine in pri 

tem optimizira 

uporabo 

interpretativnih 

medijev, opreme 

in infrastrukture 
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podobnih okoljih 

Poznavanje tiskanih 
materialov: interpretativne 

karte, hitri referenčni 
vodniki, brošure, zemljevidi 

Avdio-vizualna podpora 
vodenim in samo-vodenim 

turam 

Načela univerzalne 
dostopnosti 

Načela prepovedi 
diskriminacije pri 

zagotavljanju interpretacije 
dediščine  

Glavni profili obiskovalcev 
in turistov s funkcionalnimi 

raznolikosti in 
nezmožnostmi 

centrov in storitev; določiti 
njihove posledice na aktivnosti 

interpretacije dediščine 
 

Opiše prostor, pohištvo, 
opremo in druge potrebščine, 

potrebne za izvajanje 
interpretacije 

 
Razlikuje značilnost različnih 

tiskovin (interpretativni 
zemljevidi, hitri referenčni 
priročniki, brošure, oglasi, 

plakati, paneli, itd) in 
avdiovizualnega gradiva (avdio 

vodniki, zvočne nastavitve, 
dokumentarci, video posnetki, 

itd) 
 

Izbere najbolj primerne 
materiale (natisnjeno ali 

avdiovizualno), odvisno od 
značilnosti virov dediščine in 

potencialnih uporabnikov 
aktivnosti  

 
Izbere vsebine, slike in 

besedila, ki so potrebni za 
razvoj preprostih materialov, 

po vnaprej določenih merilih, v 
skladu z veljavnimi predpisi in 
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CGP 
 

Upošteva načela splošne 
dostopnosti pri ustvarjanju, 

načrtovanju, razvoju in 
razširjanju informacij 

 
Uporabi koncepte trajnostnega 

razvoja pri oblikovanju in 
upravljanju prostorov, lokacij, 

interpretacijskih centrov in 
objektov 

 
Predlaga izboljšave in 

prilagoditve za oblikovanje 
infrastrukture, storitev in 
materialov interpretacije 

dediščine 
 

Je zmožen umestitve različnih 
vrst infrastrukture, izdelkov in 

storitev interpretacije 
dediščine v prosto časne 

dejavnosti, turistične produkte 
in doživetja 

 
Izbere najprimernejše 

materiale in tehnologije, 
primerne posameznemu 

doživetju, prostočasni 
dejavnosti ali tustističnem 
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produktu 
 

Predstavi globalne koncepte 
družbene in okoljske trajnosti 
pri vzpostavljanju katere koli 

storitve ali aktivnosti 
interpretacije dediščine  

 
Določi ključne vidike 

interpretacije dediščine v 
komunikacijskem kontekstu: 

video, brošure, paneli, itd. 

Opredelitev 

ciljev in 

zasnove 

izdelka 

Uporaba 

tehnik 

interpretacije 

dediščine 

Izbira ustreznih 
tehnik glede na 
ciljno občinstvo 

 

Uporaba tehnik, 
ki se uporabljajo 

za vsako 
aktivnost 

interpretacije 
dediščine 

 

interpreting and 
processing it to 

adapt to 
different 

audience types 
and contexts 

 

Različne tehnike tolmačenja 
ter njihove prednosti in 

slabosti 
 

Pomen uporabe pravilne 
interpretativne tehnike z 

namenom krepitve 
intelektualne ali čustvene 
povezave med občinstvom 

in virom 
 

Tehnike iskanja in izbor 
informacij o lokalno-
regionalnih, kulturnih 

turističnih virov in okolju 
 

Interpretacija in obdelava 
informacij iz sredstev 

regionalnega in lokalnega 

Interpretacija naravne in 
kulturne dediščine in drugih 
splošnih turističnih virov na 

določenem področju; v oziru 
na turiste in obiskovalce, zna 

izpolniti njihove zahtve in 
pričakovanja 

 
Analizira vire in metode za 

pridobitev ustreznih informacij 
o lokalni dediščini; Oceni, 

izbere in prilagodi informacije, 
opredeljene na podlagi potreb 
kupcev, glede na segment, ki 

mu pripadajo 
 

Opredeli in opiše 
najpomembnejše vire 

informacij in jih razvrsti glede 

 
 

 

Do vira in do 

občinstva 

uporablja 

ustrezne tehnike, 

tako da zagotavlja 

kvalitetne 

izkušnje, 

konkurenčne 

storitve in 

pozitivni odnos 

do dediščine  
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Iskanje in izbor 
splošnih 

informacij o 
destinaciji, 

informacij o 
kulturni in 

naravni 
dediščini, o 

drugih kulturnih 
ali naravnih virih 

ter turističnih 
virih / storitvah 

na splošno; 
njihova 

interpretacija in 
obravnava z 
namenom 

prilagoditve 
različnim vrstam 

občinstva in 
različnim 

kontekstom  

 

Integracija 
informacij o 
kulturnih / 
naravnih 

dobrinah in o 
drugih kulturnih 
/ naravnih virih, 
na način, da so 

okolja 
 

Informacijski viri za 
interpretativne aktivnosti 

 
Identifikacija različnih vrst 
informacij za operativne 

potrebe obiskov in storitev 
interpretacije 

na njihovo zanesljivost, 
frekventnost, trajnost in 
zmožnost razumevanja 

 
Uporabi metode za zbiranje in 

posodabljanje podatkov 
 

Uporabi metode obdelave 
podatkov, z nameom 

prilagoditve občinstvu  
 

Opiše različne vrste 
informativnih turističnih 

publikacij in njihovih 
proizvodnih tehnik 

 
Vključi informacije o kulturnih 
dobrinah, naravnih območjih 

in drugih kulturnih in naravnih 
virov v lokalnem okolju z 

namenom prenosa na 
uporabnike 

 
Objektivno interpretira 
informacije o kulturni in 

naravni dediščini, ki so na 
posebnem območju 

 
Poveže podatke in pomembne 

vidike, ki ustrezajo 
informacijam, ki so bile 
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informacije 
prilagojene in 
prenesene na 

privlačen način 
turistom in 

obiskovalcem, in 
da izpolnjujejo 

njihove zahteve 
in pričakovanja 

 

Izbira ustreznih 
tehnik, odvisno 

od vrste 
predstavitve in 

razlage vira 

 

Izbira ustreznih 
tehnik glede na 
kateri koli drug 

zunanji dejavnik: 
na primer 
podnebje, 

lokalni socio-
kulturni 

dejavniki, 
logistika in 
storitve na 
območju  

predhodno analizirane in 
interpretirane 

 
Vključi dejavnike družbene in 

okoljske trajnosti na globalni in 
lokalni ravni 

 v proces interpretacije 
dediščine   

 
Integrira tehnike interpretacije 
dediščine v turistične storitve 

in proizvode, ki so v celoti 
prilagojene viru, okolju in ciljni 

publiki. 

Opredelitev 

ciljev in 

Uporaba in 

vplejava 

Izbira 
informacijske 

Glavni IT instrumenti in 
orodja, ki se uporabljajo za 

Opiše različne možnosti, ki jih 
ponujajo nove tehnologije za 
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zasnove 

izdelka 

informacijskih 

tehnologij 

tehnologije in 
ustreznih 

komunikacijskih 
orodij za 

interpretacijo 
dediščine 

 

Uporaba 
različnih 

informacijskih in 
komunikacijskih 

tehnologij v 
povezavi z 

zastavljenimi cilji 

 

Uporaba 
različnih 

informacijskih in 
komunikacijskih 

tehnologij za 
vsako ciljno 

skupino, 
kontekst in 

okolje 

podporo interpretativnim 
intervencijam 

 
IT za izobraževalne namene 

 
IT za namene obveščanja 

 
IT za interpretativne 

namene 
 

Obogatena resničnost 
 

Interakcija in poziv k 
ukrepanju 

 
E-trgovina 

 
Digitalni marketing 

 
Vloga interneta in spletnega 

trženja v komunikacijskih 
strategij v smeri 

obiskovalcev in turistov 
 

SEO in SEM pozicioniranje 

razširjanje informacij o naravni 
in kulturni dediščini 

 
Opiše kanale komuniciranja in 

distribucije informacij, tako 
interno kot eksterno, in 

tehnologij informiranja in 
komuniciranja 

 
Argumetira pomen 

tehnoloških inovacij na 
področju medijev in 

komunikacijskih sistemov v 
povezavi z dediščino 

 
Uporabi informacijske 

tehnologije in komunikacijo v 
smislu informativnih, 

izobraževalnih in učnih 
namenov 

 
Uporabiti kriterije 

korporativne identitete in jih 
prenese na IT material na 

ustvarjalen način 
 

Določi pogoje nakupa ali 
zakupa ponudnikov storitev IT 

in razume pojme: zakup 
domen, gostovanja, razvoja in 

vzdrževanja spletne strani, SEO 

Optimizira 

uporabo 

informacijske 

tehnologije, 

primerne za 

produkte in 

storitve 

interpretacije, 

za vsako ciljno 

prilagaja IT 

naprave in vhode, 

glede na njen 

profil in 

motivacijo 
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/ SEM pozicioniranje, e-
poslovanje, digitalni 

marketing, itd 
 

Razume razvoj vsebin, besedila 
in slik za komercilane in 

informativne namene, na 
področju intraneta, spletnih 

strani podjetij, spletnega 
namiznega založništva in 

drugih uporabniških okoljih 
 

Določi vsebino in elemente 
učinkovite poslovne spletne 

strani z uporabo meril za 
enostavno navigacijo, zaupanje 

uporabnikov in ustrezni 
pripovedni slog, ki je primeren 

za določen profil stranke 
 

Opredeli orodja in 
pripomočke, ki so na voljo na 

internetu za promocijo 
spletnih strani 

 
Upošteva načela splošne 
dostopnosti v razvoju in 
diseminiranju – nosilci 

informacij in nove tehnologije 
 

Razume ravnovesje med on-
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line in off-line 
komunikacijskimi aktivnostmi, 

povezanih z dediščino 
 

Vstavi načela splošne 
dostopnosti v realnost 

interpretativnih aktivnosti, ki 
temeljijo na tehnologiji 

 
Zagotovi ravnotežje med 

osebno izkušnjo in tehnološko 
izkušeno pri interpretaciji 

dediščine 
 

Uporabi koncepte trajnostnega 
razvoja pri oblikovanju in 

upravljanju lokacij, 
interpretacijksih centrov in 

objektov, v povezavi z uporabo 
informacijskih in 

komunikacijskih tehnologij 

Zagotavljanje 

storitev 

Management 

zagotavljanja 

kaovosti 

 

Vrednotenje 
kakovosti 

opravljenih 
storitev in 
narejenih 
izdelkov  

 

Opredelitev 
ukrepov za 

Kvantitativne metode 
vrednotenja za storitve in 

izdelke interpretacije 
 

Kvalitativne tehnike 
vrednotenja za storitve in 

izdelke interpretacije 
 

Focus v skupinah 
 

Uporabi tehnike ocenjevanja in 
nadzora kakovosti 

interpretativnih aktivnosti 
 

Analizira sisteme in načrte za 
kakovost, ki se uporabljajo za 

interpretacijo dediščine 
 

Razloži pojem kakovosti, 
utemeljiti njegovo uporabo na 

 
 

Glede na 

neposredne 

izkušnje s turisti 

sodeluje pri 

vrednotenju in 

oceni možnosti za 

izboljšanje 

kakovosti 
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izboljšanje 
kakovosti 

opravljenih 
storitev 

 

Implementation 
of actions to 
improve the 

quality of 
heritage 

interpretation 
services at each 

own 
professional 

level 

 

Izvajanje 
ukrepov za 
izboljšanje 
kakovosti 
storitve 

interpretacije 
dediščine, pri 
sebi na nivoju 
kvalifikacije 

Ravnanje s pričakovanji in 
pritožbami kupca 

 
Kakovost izkušnje 

 
Nadaljnje usposabljanje in 

nenehno izboljševanje 
 

Sodelovanje pri 
izboljševanju kakovosti 

 
Kakovosti blagovnih znamk 

in sistemi certificiranja 
kakovosti, ki se uporabljajo 
za interpretacijo dediščine 

 
Povezava kakovosti izkušenj 

z zmožnostjo in 
upravljanjem obiskovalcev 

in turističnih tokov 
 

področju interpretacije 
dediščine 

 
Pomaga pri izvajanju sistema 
kakovosti; razloži in uporabi 

ustrezne standarde kakovosti, 
določi cilje, opredeli ključne 

dejavnike in ovire, ter opredeli 
program za njegovo izvajanje 

 
Identificira in oceni dimenzije 
in atribute kakovosti izdelkov; 

oblikovanje in opredelitev 
storitev, prepoznavanje in 

razvijanje potrebnih 
specifikacij za kakovost 

storitev, standardov, politik, 
postopkov in navodil za delo 

 
Razume Izvedbo postopkov 

nadzora kakovosti storitev in 
izdelkov interpretacije; 

opredeli najbolj pomembne 
značilnosti kakovosti  

 
Oceni količinsko in kakovostno 

storitve in izdelke 
interpretacije, z uporabo 
različnih tehnik (ankete, 

fokusne skupine, mnenja iz 
neposrednih pogovorov, 

interpretacijskih 

storitev, 

produktov in 

infrastrukture 
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predlog, meritve, itd) 
 

Vrednoti rezultate zbranih 
podatkov, pridobljenih v 

postopkih kontrole izdelkov ali 
storitev interpretacije; 

Predlagati ukrepe za nenehno 
izboljševanje 

 
Zbere in, kjer je to primerno, 
povzame v analizi podatkov, 

pripravi register in kazalnike, ki 
so namenjeni za vzpostavitev 

objektivne ocene razmer 
 

Pozna analizo statističnih 
kontrolnih kart, ki se 

uporabljajo, za razlaganje 
trendov, ki se ob tem lahko 

pojavijo 
 

Oblikuje sklepe o podatkih, 
zbranih o morebitnih 

pomanjkljivostih, ugotoviti 
vzroke odstopanj ali 

nepravilnosti v izdelkih ali 
storitvah interpretacije 

 
Predlaga preventivne ali 

korektivne ukrepe in pregleda 
obstoječe ukrepe ali so 
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učinkoviti 
 

Sodeluje v dejavnostih 
diseminiranja in seznanjanja v 
povezavi s kakovostjo v okviru 

interpretacije dediščine 

Zagotavljanje 

storitev 

Management 

varnosti in 

zaščite 

Zagotavljanje 
skladnosti s 

pravili in 
postopki za 

preprečevanje in 
zmanjševanje 
poklicnega in 

okoljskega 
tveganja, 

odkrivanje in 
preprečevanje 

tipične 
nevarnosti 

 

Upravljanje prve 
pomoči 

 

Preprečevanje 
vlomov in škode 
na izobraževalni 

in 
interpretacijksi 
infrastrukturi in 

opremi 

Pravilnik o varnosti in 
preprečevanju poškodb pri 

delu 
 

Nevarnosti in tveganja 
povezana v kontekst in z tipi 

kupcev 
 

Teritorialni sistem za 
organizirano reševanje 

 
Zavarovalni vidiki, povezani 

s civilno odgovornostjo 
 

Predpisi o varnosti, 
povezani s turisti 

 
Pasivna varnost in strategije 

za aktivno varnost 
 

Preprečuje in zmanjšuje 
okoljsko in poklicno tveganje: 
sprejetje primernega sloga in 

vedenja, primernega za 
preprečevanje in zmanjševanje 

okoljskih in poklicnega 
tveganja; sprejem vedenja za 

preprečevanje požara, 
električnega in plinskega 

tveganja 
 

Zna prepoznati in preprečiti 
tipične nevarnosti: predvideti 

ali preprečiti nevarnosti, 
značilne za posamezne 

kontekste (npr. podeželje, 
posebnih vremenskih razmer, 
itd.) ali tveganj, povezanih s 

posebnimi vrstami strank (npr. 
otroci, starejši, ljudje z 
zmanjšano gibljivostjo, 

invalidne osebe) 
 

Zna opravljati prvo pomoč: 
organiziranje pomoči s 

Pozna, upošteva, 

ohranja in krepi 

pozitivne 

dejavnike za 

varnost, zdravje 

in higieno ter 

preprečeuje 

tveganja, dobro 

pozna načrte 

ukrepov ob 

nesrečah, nadzira 

področje varnosti 
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Preventivne 
varnostne 

strategije za vse 
materiale, 

infrastrukturo, 
vozila, kot tudi 

do produkcijskih 
sredstev na 

splošno 

pristojnim osebjem in 
razpoložljivimi teritorialnimi 

enotami 
 

Zna zagotoviti nadzor nad 
varnostnimi vprašanji, 

povezanimi s preprečevanjem 
vlomov in poškodovanja 

infrastrukture ter opreme na 
splošno 

 
Zagotovi učinkovito 

sodelovanje pri diseminaciji in 
seznanitvijo z vprašanji 
varnosti in varnosti za 
obiskovalce in turiste 

Zagotavljanje 

storitev 

Zagotavljanje 

podpore in 

pomoči 

Smernice, 
usmerjanje in 

podpora 
udeležencem 

aktivnosti 
interpretacije  

 

Pomoč 
skupinam 

obiskovalcev v 
konfliktnih 
situacijah 

 

Pomoč 
skupinam 

Osnovni principi vodenja 
udeležencev med 

interpretacijo 
 

Management skupin v 
urbanih okoljih, znotraj 

spomenikov, podeželskih 
območij in odprtih 

prostorov 
 

Dinamitizacija, animacija in 
tehnike vodenja za skupine 

 
Komunikacijske tehnike in 

socialne veščine 

Analizira različne storitve, 
podporo in pomoč 

udeležencem v 
interpretativnih aktivnostih; 

zna predlagati, če je to 
potrebno, ustrezne 

spremembe in upravljanje 
potrebnih sredstev za 
realizacijo, da so cilji 

organizatorja doseženi in so 
izpolnjena pričakovanja kupcev 

 
Zna zagotoviti pomoč 

skupinam, ki sodelujejo pri 
interpretaciji in zagotavljanje, 

 

 

Prilagojeno glede 

na profil turistov, 

posamezno ali v 

skupinah zagotovi 

podporo in 

pomoč 

udeležencem 

dejavnosti 

interpretacije 

tako, da zagotovi 

varno, prijetno in 

strokovno 
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obiskovalcev za 
tekočo in 
pozitivno 
skupinsko 
dinamiko 

 
Reševanje incidentov in 

konfliktov – odločanje ob 
izvajanju interpretacije 

 
Pomoč kot prvi odziv v 
primeru nesreče ali v 

primeru izrednih razmer 
 

Tehnike reševanja 
problemov, ravnanje s 
strankami, situacije s 

stresom ali utrujenostjo 
 

Psihologija in sociologija 
človeškega vedenja in 

skupin 

da v vsakem trenutku počutijo 
ustrezno obravnavani 

 
Zna zagotoviti splošne 

informacije o destinaciji ali o 
okolju skupini, tako da so 

izpolnjene njihove zahteve, 
interesi in pričakovanja 

 
Sodeluje pri izboljšanju 

kakovosti procesa izvedbe 
storitve; oceniti zagotavljanje 
storitev za dvig standardov in 

ravni zadovoljstva 
 

Zna ohraniti samokontrolo in 
prevzeti odgovornost v 
primeru nepričakovanih 

konfliktnih razmerah 
 

Zna ukrepati in se odzove kot 
prvi, v primeru nesreče ali 

izrednega stanja 
 

Zna zagotoviti, da se 
obiskovalci lahko zanesejo na 
izvajalca kadarkoli, ta pa ima 

ustrezne, informativne in učne 
materiale vedno na razpolago 

 
Zagotovi hiter in učinkovit 

izkušnjo 
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odgovor v primeru kakršnih 
koli težav ali konfliktov med 

obiskom 
 

Ravna pozitivno in povezano v 
stiku z lokalnim prebivalstvom 

med turističnim obiskom 
 

Zagotavljanje 

storitev 

Upravljanjae 

infrastrukture 

in opreme  

 

Opredelitev in 
upravljanje 
inventarja 

infrastrukture, 
materialov in 

opreme za 
opravljanje 

storitev vodenja 
po naravni in 

kulturni 
dediščini 

 

Načrtovanje in 
upravljanje 

vzdrževanja, 
popravil in 

nujnega 
vzdrževanja na 
infrastrukturi in 

opremi za 
opravljanje 

storitev vodenja 
po naravni in 

Vrste infrastrukture in 
opreme opravljanje storitve 

vodenja po naravni in 
kulturni dediščini   

 
Okoljski, družbeni, 

gospodarski in finančni 
management dejavnikov 

infrastrukture in opreme za 
storitve vodenja po naravni 

in kulturni dediščini 
 

Management sredstev 
infrastrukture in opreme 

skozi metodologije, tehnike 
in orodija 

 

Zna ohraniti sistematične 
zapise o posameznih vrstah 

sredstev za vodenje po naravni 
in kulturni dediščini: npr. 

nabavni stroški, amortizacijska 
doba, preostala doba 

koristnosti, fizično stanje in 
popravila, doslednost pri 

vzdrževanju 
 

Razvije natančen program za 
vzdrževanje sredstev za 

vodenje po naravni in kulturni 
dediščini v smislu 

načrtovanega vzdrževanja, 
popravil in zamenjave 

 
Vključi gospodarsko trajnost v 

infrastrukturo, materiale in 
opremo v upravljanju 

 
Zagotovi pravilno delovanje 

vse infrastrukture in opreme, 

 
Upravlja zadeve 

glede 
infrastrukture in 

opreme, 
povezane s 
storitvami 
vodenja po 
naravnih in 
kulturnih 

znamenitostih; ob 
zagotavljanju 

varnosti, 
spodbujanju 
trajnosti in 
prilagajanju 

infrastrukture ter 
opreme vsakemu 

profilu 
posameznega 

turista ali skupine 
turistov 
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kulturni 
dediščini 

 

povezane z interpretacijo 
dediščine pred in med obiskom 

 

 

3. Poglavje B – Splošne evropske kompetence (aktivnosti, naloge, spretnosti, znanja, kompetence / enote učnih izidov 

in kreditne točke ECVE) skupne za eno iz med kvalifikacij Interpretator-gostitelj in interpretator-vodnik (specifične 

kompetence) 

 

 INTERPRETATOR-VODNIK 

Področje Aktivnosti Naloga Znanje Spretnosti 

Kompetence / 
Enote učnih 

izidov 

(EUI) 

ECVET 
kreditn
e točke 

(EUI) 

Zagotavljanje 

storitev 

Zagotavljanje 

interpretacijsk

ega vodenja 

Oblikovanje 
aktivnosti 

interpretacije 
naravne 

dediščine 

 

Smernice in 
spremstvo 

udeležencev v 
aktivnosti 

interpretacije 
naravne 

Koncept interpretacijske 
poti, Pojem dediščinske poti 

 
Vrste in segmenti 

udeležencev v interpretaciji 
narave 

 
Priprava in razvoj obiska ali 
poti: predstavitev, prevoz, 

koordinacija povezanih 
storitev, razporejanje, 

organizacija časa, kontrola 
skupin, potrebne 

Opredeli in obravnava 
potencialne probleme fizične 

dostopnosti za turiste 
 

Izbere in organizira vsebine, 
povezane z izkušnjami, 
interesom in potrebam 

obiskovalcev 
 

Pripravi aktivnost 
interpretacije v naravi:  

Identificira pot, ki temelji na 
značilnostih in pričakovanjih 

Pripravi in vodi 
interpretacijske 

dejavnosti ali 
ekskurzije v 

okoljih naravne 
dediščine, pri 

čemer je 
fleksibilen tako, 

da dejavnosti 
prilagodi 

posameznemu 
profilu turistov 
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dediščine 

 

Identifikacija in 
vrednotenje 

vseh notranjih in 
zunanjih 

dejavnikov, 
vplivajoč na 

aktivnost 
interpretacije 

(npr. podnebje, 
kakovost in 

raven opreme, 
logistika, 

dostopnost) 

 

Izbor vseh 
podatkov in 
informacij za 
zagotovitev 
strokovne in 

varne izkušnje 
interpretacije  

 

Razumevanje 
načrta 

interpretacije za 
izvajanje 
vodenih 

sprehodov in 

informacije za izvedbo, 
uradi in turistične 

informacijske točke 
 

Metode in tehnike za 
organizacijo pohodniških 

poti v okolici 
 

Vrste poti: naravna, 
klasična, izobraževalna, 

tematska ter po sezoni in 
vrsti uporabnika 

 
Vrste načrtov potovanja po 

težavnostnih stopnjah, 
nadmorski višini, tehničnih 
omejitvah, dostopnosti in 
vseh drugih relevantnih 

pogojih 
 

Tehnike za oblikovanje 
načrta potovanja: študije in 

uporaba dejavnikov 
prostora in časa, virov in 

storitev 
 

Iskanje in izbor informacij o 
prostoru in naravnih virih v 

regionalnem in lokalnem 
okolju 

 

turista, preizkusiti operativno 
izvedljivost in izpolni pravne 

obveznosti 
 

Ugotovi, analizira in 
interpretira različne vire, ki 

lahko zagotovijo informacije za 
aktivnost interpretacije 

 
Pripravi dokumentacijo, 

programe in dodatne 
materiale za uporabnike 

 
Vodi skupino in prikaže 
znamenitosti med potjo 

 
Zagotovi jasne, točne in 

popolne informacije turistom 
 

Uporabi tehnike pohodništva, 
ki upoštevajo vrednotenje o 

psihofizičnih sposobnosti 
uporabnikov in o ustreznosti 

opreme 
 

Prilagodi časovnico in 
program, sprejeti hitre in 

racionalne odločitve na poti, 
odvisno od nepredvidenih 

dejavnikov 
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obiskov  

 

Pripraviti 
vprašanja in 

vsebine, s 
katerimi 

vključimo 
občinstvo  

 

Infrastruktura in oprema: 
Nuditi podporo 

interpretacijskim in 
dediščinskim potem, 
razglednim točkam, 
opazovalnim točkam 
prostoživečih živali, 

interpretacijskim centrom, 
centrom za izobraževanje o 

naravi, drugim centrom, 
botaničnim vrtovom, 

centrom s prosto živečimi 
živalmi, didaktičnim 

kmetijam, geo-muzejem, 
jamam, itd. 

 
Pravna ureditev dejavnosti 
v naravi. Pravila, dovoljenja 

in prepovedi 
 

Interpretacija, temelječa na 
podatkih iz lokalnih in 

regionalnih naravnih virov 
 

Učne možnosti vseh vrst 
rekvizitov in podpornih 

medijev 
 

Posredovanje podatkov o 
naravnih območjih in drugih 
naravnih virov za turiste in 

Uporabi tehnike in instrumenti 
uporabo kartografije, 

topografije in orientacije 
 

Oblikuje in prilagodi načrt poti 
in programe obiskov različnim 

ciljnim skupinam 
 

Zna biti prilagodljivi in pripravit 
spremembe ter prilagoditve v 

poti, ki temeljijo na zunanjih ali 
notranjih dejavnikih 
(podnebje, nesreče, 

topografija, razpoloženje v 
skupini, itd.) 

 
Faslitira in predlaga 

interpretativne izkušnje 
 

Sestavi skupine na podlagi 
različnih profilov in ozadji 

 
Identificira in upravlja 

morebitne nevarnosti za 
dediščino in okolje, zaradi 

turističnih obiskov 
 

Identificiri in oceni, trenutne in 
potencialne dejavnike, ki lahko 

motijo turistično doživetje, 
odvisno od nepredvidenih 
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obiskovalce 
 

Geografija in zgodovina kot 
vir 

 
Naravna dediščina 

 
Ceste, poti in znaki v 

referenčnem območju, 
lokacije storitev in virov 

(počivališča, menze, 
zaklonišča, bivaki itd) 

 
Tehnike priprave poti: 

zahtevana oprema, vrste 
terena, označene in 

neoznačene poti, varnostni 
ukrepi in ukrepi v sili / 

reševalni načrti, 
alternativne poti 

 
Tehnike usmerjanja in 

ključna orodja za preživetje 
 

Vključevanje trajnostnega 
vidika v oblikovanje poti 

 
Čiščenje in odstranjevanje 
odpadkov in ter zniževanje 

okoljskega odtisa, 
zmanjševanje vplivov cest v 

dejavnikov 
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naravi 
 

Zmogljivost in omejitve 
obiskov naravnih virov 

 
Pravila in nasveti za 
obnašanje turista na 

odgovoren način 

Zagotavljanje 

storitev 

Zagotavljanje 

interpretacijsk

ega vodenja 

 

Oblikovanje in 
priprava 

aktivnosti 
interpretacije 

kulturne 
dediščine 

 

Smernice in 
spremstvo 

udeležencev v 
aktivnosti 

interpretacije 
kulturne 
dediščine 

 

Razumevanje 
načrta 

interpretacije za 
izvajanje 
vodenih 

sprehodov in 

Vrste in segmenti 
udeležencev v interpretaciji 

kulturne dediščine 
 

Priprava in razvoj obiska ali 
poti: predstavitev, prevoz, 

koordinacija povezanih 
storitev, razporejanje, 

organizacija časa, kontrola 
skupin, potrebne 

informacije za izvedbo, 
uradi in turistične 

informacijske točke 
 

Infrastruktura za 
prostočasne in turistične 

aktivnosti na geografskem 
območju delovanja 

 
Zmogljivost in omejitve 

uporabe kulturnih 
prostorov, virov in lokacij  

 

Opredeli in obravnava 
potencialne probleme fizične 

dostopnosti za turiste 
 

Izbere in organizira vsebine, 
povezane z izkušnjami, 
interesom in potrebam 

obiskovalcev 
 

Pripravi aktivnost 
interpretacije kulturne 

dediščine: Identificira pot, ki 
temelji na značilnostih in 

pričakovanjih turista, preizkusi 
operativno izvedljivost in 
izpolni pravne obveznosti 

  
Ugotovi, analizira in 

interpretira različne vire, ki 
lahko zagotovijo informacije za 

aktivnost interpretacije 
 

Ugotovi, analizira in 

Pripravi in vodi 

interpretacijske 

dejavnosti v 

okolju kulturne 

dediščine, pri 

čemer je 

fleksibilen za 

prilagoditev 

programa 

vsakemu 

turističnemu 

profilu 
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obiskov  

 

Pripraviti 
vprašanja in 

vsebine, s 
katerimi 

vključimo 
občinstvo  

 

Pozna osnovna načela o 
izboru udeležencev 

interpretacije kulturne 
dediščine 

 
Upravljanje skupin v 

urbanih okoljih, znotraj 
spomenikov, podeželskih 

območij, odprtih prostorov, 
na drugih mestih dediščine 

 
Upoštevati zakonodajo in 

predpise za aktivnosti 
interpretacije kulturne 

dediščine  
 

Pozna možnosti uporabe 
vseh vrst rekvizitov in 
podpornih medijev pri 

interpretaciji 
 

Pravila in nasveti za 
obnašanje turista na 

odgovoren način 

interpretira različne vire, ki 
lahko zagotovijo informacije za 

aktivnost interpretacije 
 

Vodi skupino in prikaže 
znamenitosti med potjo 

 
Zagotovi jasne, točne in 

popolne informacije turistom 
 

Prilagodi časovnico in 
program, sprejeti hitre in 

racionalne odločitve na poti, 
odvisno od nepredvidenih 

dejavnikov 
 

Uporabi tehnike in 
instrumente z uporabo 

kartografije, topografije in 
orientacije 

 
Oblikuje in prilagodi načrt poti 
in programe obiskov različnim 

ciljnim skupinam 
 

Faslitira in predlaga 
interpretativne izkušnje 

 
Sestavi skupine na podlagi 
različnih profilov in ozadji 
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Identificira in upravlja 
morebitne nevarnosti za 

dediščino in okolje, zaradi 
turističnih obiskov 

 
Identificira in oceni, trenutne 
in potencialne dejavnike, ki 

lahko motijo turistično 
doživetje, odvisno od 

nepredvidenih dejavnikov 
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INTERPRETATOR-GOSTITELJ 

Področje Aktivnosti Naloga Znanje Spretnosti 

Kompetence / 
Enote učnih 

izidov 

(EUI) 

ECVET 
kreditn
e točke 

(EUI) 

Zagotavljanje 

storitev 

Zagotavljanje 

storitve 

gostovanja 

Gostiti 
obiskovalce na 

lokaciji, ki je 
prilagojena 

interesom in 
razmeram, glede 

na: starost, 
fizično kondicijo, 

začasne ali 
trajne 

invalidnosti, 
zmanjšane 
mobilnosti, 

velikosti 
skupine, vrste 

skupin (družine, 
podjetja, društva 

in združenja) 
 

Upravljanje 
dovoljenja in 

licence, če je to 
potrebno 

 
Management 

Vrste in segmenti kupcev po 
izvoru 

 
Socialne veščine in tehnike 
za dobrodošlico in sprejem 

obiskovalcev 
 

Verbalna in neverbalna 
komunikacija pri storitvah 

in dejavnostmi za občinstvo 
 

Upravljanje časa storitev, 
upravljanje čakalne vrste in 

krizno upravljanje 
 

Vrste odzivov in pozornost 
do zahtevkov za informacij, 
upravljanje elektronske in 
papirne pošte, socialnih 
mrežij in drugih oblik, ki 
izhajajo iz informacijskih 

tehnologij 
 

Telefonska podpora 
 

 
Opredeli in obravnava 

potencialne probleme fizične 
dostopnosti za turiste 

 
Izbere in organizira vsebine, 

povezane z izkušnjami, 
interesom in potrebam 

obiskovalcev 
 

Izbere, shrani in obdela 
ustrezne informacije o 

lokalnem okolju; predstavi 
turizem in interpretacijski 

potencial; prilagodi storitev 
zahtevam in potrebam kupcev 

in planiranim ciljem 
interpretacijskega centra ali 

destinacije 
 

Uporabi tehnike za obravnavo 
zahtevkov za informacije in 

zagotavljanje storitev, v skladu 
s povpraševanjem in sredstvi 

za vpeljavo 

 

 

 

Sprejme in gosti 

uporabnika 

interpretacijskih 

dejavnosti in 

storitev, in pri 

tem svetuje glede 

najboljših 

programov ter 

najugodnejše 

uporabe 

infrastrukture in 

opreme 

3 



 

32 
 

zakupa tur in 
ekskurzij  

 
Management 

zaupa vodnikov 
in / transportov  

 
Pripraviti 

vprašanja in 
vsebine s 
katerimi 

vključimo 
občinstvo  

 
Management 

izposoje športne 
opreme in 
varnostne 
opreme 

 
Zagotoviti 

informativno 
gradivo na 

papirju (brošure) 
in 

interpretativnih 
materialov 
(vodniki, 

zemljevidi) in 
znati pojasni 

njegovo 

Protokol in tehnike 
osebnega videza 

 
Interpretator- gostitelj kot 

prostočasni svetovalec 
 

Vrste, standardi, možnosti 
uporabe in zmogljivosti 

lokacije in storitev, ki so v 
interesu uporabnika: 

turistične storitve 
(nastanitev, restavracije, 

ture in ekskurzije); 
Vzporedne storitve 

(nakupovanje, prosti čas, 
zabava in storitve 

informiranja za 
obiskovalce); terciarne 
storitve (zdravstvene 

storitve, urgenca in varnost, 
finančne in osebne 

storitve), dostopnost in 
transport, splošne storitve 

in dobave 
 

Operativni pogoji tur: 
varnost, tehnične težave, 
ovire, višina, vremenske 

razmere, reševalne naprave 
in prva pomoč, aktivna in 

pasivna varnosti 

 
Zbere in posreduje 

informacije, ki temeljijo na 
zahtevah partnerjev, 

njihovemu profilu in interesu, s 
pomočjo najprimernejših 

medijev  
 

Pridobi informacije in jih 
posreduje uporabnikom, da 
sprejmejo stališče glede na 
dano situacijo, z uporabo 

primernega sloga 
komuniciranja in standardov 

vljudnost 
 

Preveri razumevanje izdanega, 
kot prejetega sporočila, s 

kazanjem empatije in 
povezanosti s sogovornikom 

 
V primerih pritožb in 

zahtevkov, informira in 
svetuje, glede na značilnost in 
tako, da se lahko komunikacijo 
uporabi, če je potrebno, tudi v 
prihodnje; izboljšanje storitev 

in materialov 
 

Zna predvidevati, da je treba 
služiti uporabnikom z 
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uporabo za 
obiskovalce 

 
Posredovati 

informacije in 
interpretativna 

gradiva v 
digitalni obliki 

(APP-ji, 
razširjena 

resničnost) 
 

Zagotavljanje 
varnosti 

obiskovalcev 
središč, objektov 

in storitev 
 
 

Zagotoviti 
pogoje za 
kakovost 
izkušenj 

obiskovalcev 
centrov in 
objektov 

 
Zbrati podatke, 

potrebne za 
statistiko in 

anketo o 

 
Naravni in kulturni viri v 
povezavi s privlačnostjo, 

opredmetena in 
neopredmetena 

 
Vire razpoložljivih 

informacij za turiste: 
konvencionalne brošure, 

topografski vodniki, 
zemljevidi, spletne strani, 

APPs, karte, obogatena 
resničnost 

 
Interpretacijski mediji, ki so 
na razpolago: poti, paneli, 

interpretacijske table, točke 
znamenitosti, itd. 

 
Administrativi pogoji: 
zmogljivost lokacije, 

aktivnosti, ki so dovoljene 
 

Licence za opravljanje 
dejavnosti  

 
Upravljanje sistema za 
predloge, pritožbe in 
zahtevkov; posluh za 

stranko 
 

vljudnostjo, poskušati 
zadovoljiti njihove zahteve, s 

prijaznostjo in diskretno; 
reševati pritožbe ter 

promovirati dobro podobo 
podjetja, ki zagotavlja storitve 

 
Razume pomen hitrega in 

natančnega ukrepanja v vseh 
procesih zagotavljanja storitev, 

iz vidika zaznane kakovosti s 
strani kupcev 
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zadovoljstvu 
obiskovalcev 

 
Obiskovalcem in 

turistom 
zagotavljati 
operativne 

informacije o 
varnosti in 

zaščiti 

 

Obiskovalcem in 
turistom 

zagotavljati 
operativne 

informacije o 
kakovostnih 

vidikih 
uspešnosti 

Zakonodaja za zaščito 
uporabnikov in potrošnikov 

 
Pridobitev koristnih 

informacij za opravljanje 
storitev; zbiranje turističnih 

statističnih podatkov in 
ankete o zadovoljstvu 

 
Pravni okvir in predpisi, ki 
se uporabljajo v vsakem 

prostoru / mestu / lokaciji 
dediščine 

Zagotavljanje 

storitev 

Management 

aktivnosti 

interpretacije, 

ekskurzij in 

obiskov 

 

Razviti in 
organizirati 

aktivnosti, izlete 
in obiske, 

katerih glavna 
sestavina je 

interpretacija 
dediščine; ki so 

primerni in 
konkurenčni in 
bodo ponujeni 
na trgu, ali pa, 

Struktura turističnega trga 
na svetovni ravni 

 
Struktura dohodnega 

turističnega trga na lokalni 
ravni 

 
Nastanitev, hrana in pijača, 

prosti čas in gostinske 
storitve v območju 

 
Transportne storitve v 

Analizira razvoj koncepta 
turizma, prepoznava elemente 

turističnega sistema 
 

Zna analizirti turistični trg na 
geografskem območju, kjer 

deluje 
 

Identificira najpomembnejše 
dobavitelje v geografskem 
turističnem trgu, in opiše 

značilnosti njihovih ponudb 

 

 

 

 

Pripravi program 

in urnik 

interpretacijskih 

dejavnosti, izletov 

in obiskov, je v 

celoti operativno 
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da izpolnjujejo 
posebne zahteve 

povpraševanja 

 

Razviti in 
organizirati 

interpretativne 
aktivnosti, izlete 
in obiske ter pri 

tem dosegati 
zadovoljstvo 

kupcev 

 

Managiranje 
rezervacij, da bi 

dosegli ali 
presegli 

pričakovane 
ravni prodaje 

 

območju 
 

Drugi elementi in 
komponente v aktivnostih 

interpretacije, izleti in obiski 
 

Programiranje 
interpretacije, izletov in 

obiskov 
 

Delovni pogoji za turistične 
obiske na območju 

 
Časovno planiranje 

interpretacije za več 
javnosti 

 
Razloži značilnosti 

trajnostnega in odgovornega 
turizma in opiše njihove 

značilnosti 
 

Zna razviti procese 
načrtovanja, razvoja, 

programiranja pri izvajanju 
aktivnosti, izletih in obiskih, ki 

temeljijo na interpretaciji 
dediščine; Prepoznati in 

uporabiti tehnične in 
tehnološke vire 

 
Analizira interpretacijo, 

vključeno s strani 
organizatorjev potovanj, 

opredeliti njene značilnosti, 
primerjati in določati njene 

konkurenčne prednosti 
 

Formalizira ustrezne 
dokumente, da se zagotovi 

opravljanje storitev, in določi 
kontrolo, potrebno za 

zagotovitev delovanja in 
izvajanja načrtovanih ukrepov, 

v katerih navede ustrezne 
korektivne ukrepe za 

morebitna odstopanja 

naravnan in 

pripravljen na trg 

turizma 
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Izpolni administrativne in 

računovodske dokumente za 
izvedene aktivnosti, izlete in 
obiske ter pripravi osnutke 

ocenjevalnih poročil 
 

Zna umestiti vlogo 
interpretacije dediščine, da bi 
izboljšali turistične storitve in 

izkušnje 
 

Zna izvesti in izpolniti 
kvalitetno izvedbo in ankete o 

zadovoljstvu strank 
 

Zna vstaviti dejavnike 
družbenih in okoljskih vidikov 

trajnosti v izlete, obiske in 
samo-vodene poti 

 
Identificira in upravlja 

morebitne nevarnosti za 
dediščino in okolje, zaradi 

turističnih obiskov 
 

Identificira in oceni, trenutne 
in potencialne dejavnike, ki 

lahko motijo turistično 
doživetje, odvisno od 

nepredvidenih dejavnikov 
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4. Poglavje C – Specifične teritorialne (nacionalne/regionalne) kompetence za kvalifikaciji Interpretator-gostitelj in 

interpretator-vodnik 

 
Španski dodatek 
 

Področje Aktivnosti Naloga Znanje Spretnosti 

Kompetence / 
Enote učnih 

izidov 

(EUI) 

ECVET 
kreditn
e točke 

(EUI) 

Poslovno 

upravljanje 

Management in 

trženje 

Management, 
računovodstvo, 

nadzor 
proračuna in 

finančnih zadev 
storitev 

interpretacije 

Osnovni principi 
ekonomskega upravljanja v 

zvezi z načrtovanjem in 
nadzorom proračuna (za 

oboje; podjetja in 
samozaposlitve) 

Temeljna načela 
projektnega managementa 

Temeljna načela trženja 
(profili povpraševanja, 

segmentacija, promocija, 
komuniciranje, trženje, 

distribucija) 

Osnovno poznavanje 
upravnih postopkov 

Analizira vloge in postopek 
korporativnega ali 

institucionalnega načrtovanja 
in opredeli ustrezne načrte 

 
Opiše faze in logične korake 

procesa korporativnga ali 
institucionalnega načrtovanja 

in racionalnega pristopa k 
določanju ciljev, sprejemanju 

odločitev in izbiri sredstev 
 

Upravlja proračun in ga 
spremlja ter nadzoruje: za 

namen določanja 
gospodarskega rezultata 

podjetja, določi proračun z 
upoštevanjem vhodnih 

podatkov glede gospodarskih 

 
 
Obvlada temeljna 

upravna in 
proračunska 

načela ter tržne 
dejavnosti, 
povezane z 

interpretacijskimi 
storitvami 
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(metode in dokumentacija) 

Osnovni vidiki pravnega 
okvira in ustrezne 

zakonodaje 

in finančnih ciljev; redno 
spremljanja stroške in 

prihodke tako, da lahko 
ovrednoti kakršno koli 
odstopanje; po potrebi 

sprejme ustrezne ukrepe 
 

Z rednimi poročili 
zagotovi pregled vmesnih in 

končnih rezultatov  
 

Analizira organizacijske in 
funkcijske strukture, značilne 

za različne vrste 
interpretacijskih subjektov in 

njihovih notranjih ter zunanjih 
odnosov  

 
Razlikuje metode za 

opredelitev delovnih mest in 
izbiro ustreznih kadrov podjetij 
interpretacije dediščine, in jih 

kritično primerja 
 
Določa trženjske, operativne in 

pogodbene odnose med 
ponudniki storitev in 

intepretativnimi produkti z 
različnimi ponudniki turističnih 

storitev 
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Zagotovi pravilno opravljanje 
administrativnih nalog, 
povezanih s storitvami 

 
Razume pravni okvir, ki se 

uporablja pri poslu 
interpretacije dediščine tako 

za podjetja kot tudi za 
neodvisne strokovnjake 

 
Sposoben je priprave in 

opravljanja osnovnih trženjskih 
dejavnosti 

Poslovno 

upravljanje 

Sporazumevanje 

v španščini 

Komunikacija v 
španščini v 

okviru poklicnih 
dejavnosti v 

turizmu 

 
Znanje španščine ustreza 

ravni B2 CEFR (Skupni 
evropski referenčni okvir za 

jezike) 

 
 

Uporaba znanja španščine v 
okviru strokovne dejavnosti 

ustreza ravni B2 CEFR (Skupni 
evropski referenčni okvir za 

jezike) 

Sporazumeva se v 

španščini (min. 

nivo B2 CEFR -

Skupni evropski 

referenčni okvir 

za jezike) 

2 

Poslovno 

upravljanje 

Sporazumevanje 

v angleščini 

Komunikacija v 
angleščini v 

okviru poklicnih 
dejavnosti v 

turizmu 

 
Znanje angleščine ustreza 

ravni B2 CEFR (Skupni 
evropski referenčni okvir za 

jezike) 

Uporaba znanja angleščine v 
okviru strokovne dejavnosti 

ustreza ravni B2 CEFR (Skupni 
evropski referenčni okvir za 

jezike) 

Sporazumeva se v 

angleščini (min. 

nivo B2 CEFR - 

Skupni evropski 

referenčni okvir 

za jezike) 

2 

Usposabljanje in poklicno pripravništvo 13* 

* Španija zaradi nacionalno veljavnega pravila vzpostavlja 21 ECVET kreditov v "poglavjuC", saj je za usposabljanje in poklicno pripravništvo 
obvezno 13 kreditnih točk ECVET (370 ur). 
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Italijanski dodatek 
 

Področje Aktivnosti Naloga Znanje Spretnosti 

Kompetence / 
Enote učnih 

izidov 

(EUI) 

ECVET 
kreditn
e točke 

(EUI) 

Opredelitev 

ciljev 

 

Opredelitev in 

vodenje 

delovnih 

aktivnosti v 

skladu z 

italijansko 

delovno 

zakonodajo 

Opredelitev 

pogodbenih 

vidikov delovnih 

aktivnosti v Italiji 

 

Vodenje 

obveznih 

postopkov in 

izpolnjevanje 

pogojev za 

zagon in 

izvajanje 

delovne 

aktivnosti v Italiji 

 

Italijanska delovna 

zakonodaja, predvsem 

značilnosti najpogosteje 

uporabljenih pogodb za 

delovnih aktivnosti glede 

zaposlitve za zaposlene in 

samozaposlene. 

 

Načela civilne in kazenske 

odgovornosti zaposlenih. 

 

Pogodbeni, davčni in 

socialni vidiki varnosti. 

Računovodska odgovornost 

gčede na vrsto delovne 

prakse. 

Opredeli pogodbene vidike 

glede dela v Italiji: preveri 

primernost in pravilnost 

pogodbe o zaposlitvi v 

primerjavi z zahtevami 

dejavnosti dela 

 

Razume zahteve pravilnega 

izvajanja pogodbe o zaposlitvi 

za samozaposlene v Italiji: 

upravlja obvezne postopke za 

začetek delovne dejavnosti kot 

samozaposleni delavec; 

upravlja obvezno davčno in 

socialno zavarovanje in 

izpolnjuje pogoje glede na 

vrsto dejavnosti dela 

 

Opravlja lahko 

poklic kot 

zaposlena ali 

samozaposlena 

oseba v Italiji 

2 
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Opredelitev 

ciljev 

 

Opredelitev in 

vodenje 

specifične 

poklicne 

dejavnosti v 

Italiji 

Managemen 

pravnih in 

organizacijskih 

postopkov in 

zahtev za zagon 

in prakso 

specifične 

poklicne 

dejavnosti v 

Italiji 

 

Kolektivne javne pogodbe 

za dele, uporabnost in 

standardni modeli pogodb. 

 

Nacionalna in regionalna 

načela in pravila za 

uresničevanje korporativne 

posebne poklicne 

dejavnosti (podjetje, ki 

izvaja interpretatcijske 

dejavnosti), in postopek za 

registracijo na gospodarski 

zbornici, v industriji, v 

obrtni dejavnosti in 

kmetijstvu. 

 

Razvoj, tehnološki in tržni 

trendi v italijanskem 

interpretacijskem sektorju. 

 

Uporablja pridobljeno znanje o 

značilnostih, razvoju procesov, 

proizvodov in konteksta ter 

strokovnega področja sektorja 

interpretacije v Italiji 

 

Opredeli pogoje za strokovno 

interpretacijsko storitev, ki jih 

dogovori z začetkom 

veljavnega pogodbenega 

sistema in pri tem upoštevanja 

gospodarske spodbude, katere 

lahko koristijo stranki, zato 

določa različne pogodbe o 

opravljanju storitev z 

veljavnimi splošnimi in 

posebnimi italijanskimi 

civilnimi in fiskalnimi pravili 

 

Uporablja in 

obvlada 

zakonodajne in 

razvojne trende, 

značilne za 

strokovne 

dejavnosti v Italiji 

3 

Oblikovanje 

prozvodov in 

storitev 

 

Sporazumevan

je v italijanščini 

 

Sporazumevanje 

v italijanskem 

jeziku v okviru 

interpretacijskih 

poklicnih 

dejavnosti 

Znanje italianščine ustreza 

ravni B2 CEFR (Skupni 

evropski referenčni okvir za 

jezike) 

V okviru poklicne dejavnosti 

uporablja znanje italijanščine, 

ki ustreza ravni B2 CEFR 

(Skupni evropski referenčni 

okvir za jezike) 

Sporazumeva se v 

italijanščini (min. 

nivo B2 CEFR -

Skupni evropski 

referenčni okvir 

za jezike) 

3 
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Madžarski dodatek 
 

Področje Aktivnosti Naloga Znanje Spretnosti 

Kompetence / 
Enote učnih 

izidov 

(EUI) 

ECVET 
kreditn
e točke 

(EUI) 

Poslovno 

upravljanje 

Management 

in trženje 

Management, 
računovodstvo, 

nadzor 
proračuna in 

finančnih zadev 
storitev 

interpretacije 

Osnovni principi 
ekonomskega upravljanja v 

zvezi z načrtovanjem in 
nadzorom proračuna (za 

oboje; podjetja in 
samozaposlitve) 

Temeljna načela 
projektnega managementa 

Temeljna načela trženja 
(profili povpraševanja, 

segmentacija, promocija, 
komuniciranje, trženje, 

distribucija) 

Osnovno poznavanje 
upravnih postopkov 

(metode in dokumentacija) 

Osnovni vidiki pravnega 
okvira in ustrezne 

Analizira vloge in postopek 
korporativnega ali 

institucionalnega načrtovanja 
in opredeli ustrezne načrte 

 
Opiše faze in logične korake 

procesa korporativnga ali 
institucionalnega načrtovanja 

in racionalnega pristopa k 
določanju ciljev, sprejemanju 

odločitev in izbiri sredstev 
 

Upravlja proračun in spremlja 
ter nadzoruje: za namen 
določanja gospodarskega 
rezultata podjetja, določi 
proračun z upoštevanjem 
vhodnih podatkov glede 

gospodarskih in finančnih 
ciljev; redno spremljanja 

stroške in prihodke tako, da 
lahko ovrednoti kakršno koli 

odstopanje; po potrebi 
sprejme ustrezne ukrepe 

Obvlada temeljna 

upravna in 

proračunska 

načela in tržne 

dejavnosti, 

povezane s 

storitvami 

interpretacije 

1 
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zakonodaje  
Z rednimi poročili 

zagotovi pregled vmesnih in 
končnih rezultatov  

 
Analizira organizacijske in 

funkcijske strukture, značilne 
za različne vrste 

interpretacijskih subjektov in 
njihovih notranjih ter zunanjih 

odnosov  
 

Razlikuje metode za 
opredelitev delovnih mest in 

izbiro ustreznih kadrov podjetij 
interpretacije dediščine, in jih 

kritično primerja 
 
Določa trženjske, operativne in 

pogodbene odnose med 
ponudniki storitev in 

intepretativnimi produkti z 
različnimi ponudniki turističnih 

storitev 
 
Zagotovi pravilno opravljanje 

administrativnih nalog, 
povezanih s storitvami 

 

 

 

Sporazumevan

je v 

Sporazumevanje 

v madžarskem 

  
V okviru poklicne dejavnosti 

 

Sporazumeva se v 
4 
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Poslovno 

upravljanje 

madžarščini jeziku v okviru 

interpretacijskih 

poklicnih 

dejavnosti 

Znanje madžarščine ustreza 
ravni B2 CEFR (Skupni 

evropski referenčni okvir za 
jezike) 

uporablja znanje madžarščine, 
ki ustreza ravni B2 CEFR 

(Skupni evropski referenčni 
okvir za jezike) 

madžarščini (min. 

nivo B2 CEFR -

Skupni evropski 

referenčni okvir 

za jezike) 

Poslovno 

upravljanje 

Sporazumevan

je v angleščini 

Sporazumevanje 
v angleškem 

jeziku v okviru 
interpretacijskih 

poklicnih 
dejavnosti 

Znanje angleščine ustreza 
ravni B2 CEFR (Skupni 

evropski referenčni okvir za 
jezike) 

V okviru poklicne dejavnosti 
uporablja znanje angleščine, ki 
ustreza ravni B2 CEFR (Skupni 
evropski referenčni okvir za 

jezike) 

Sporazumeva se v 

angleščini (min. 

nivo B2 CEFR -

Skupni evropski 

referenčni okvir 

za jezike) 

3 
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Belgijski dodatek 
 

Področje Aktivnosti Naloga Znanje Spretnosti 

Kompetence / 
Enote učnih 

izidov 

(EUI) 

ECVET 
kreditn

e 
točke 

(EUI) 

Poslovno 

upravljanje 

(relevantno 

samo za 

samozaposlit

ve) 

Management 

in trženje 

Management, 
računovodstvo, 

nadzor 
proračuna in 

finančnih zadev 
storitev 

interpretacije 

Osnovni principi 
ekonomskega upravljanja v 

zvezi z načrtovanjem in 
nadzorom proračuna  

Temeljna načela trženja 
(profili povpraševanja, 

segmentacija, promocija, 
komuniciranje, trženje, 

distribucija) 

Osnovni vidiki pravnega 
okvira in ustrezne 

zakonodaje 

 
 

Analizira vloge in postopek 
korporativnega ali 

institucionalnega načrtovanja 
in opredeli ustrezne načrte 

 
Opiše faze in logične korake 

procesa korporativnga ali 
institucionalnega načrtovanja 

in racionalnega pristopa k 
določanju ciljev, sprejemanju 

odločitev in izbiri sredstev 
 

Upravlja proračun in spremlja 
ter nadzoruje: za namen 
določanja gospodarskega 
rezultata podjetja, določi 
proračun z upoštevanjem 
vhodnih podatkov glede 

gospodarskih in finančnih 
ciljev; redno spremljanja 

stroške in prihodke tako, da 
lahko ovrednoti kakršno koli 

Obvlada temeljna 

upravna in 

proračunska 

načela in tržne 

dejavnosti, 

povezane s 

storitvami 

interpretaticije 

3 
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odstopanje; po potrebi 
sprejme ustrezne ukrepe 

 
Analizira organizacijske in 

funkcijske strukture, značilne 
za različne vrste 

interpretacijskih subjektov in 
njihovih notranjih ter zunanjih 

odnosov  
 
Določa trženjske, operativne in 

pogodbene odnose med 
ponudniki storitev in 

intepretativnimi produkti z 
različnimi ponudniki turističnih 

storitev 
 
Zagotovi pravilno opravljanje 

administrativnih nalog, 
povezanih s storitvami 

 

Komunikacija: 
jezik v skladu z 

zahtevami 
regije 

Komunikacija: 
jezik v skladu z 

zahtevami regije 
(kot prvi jezik) 

Komunikacija: 
jezik v skladu z 
regionalnimi 

zahtevami glede 
strokovnih 

dejavnosti v 
turizmu 

Znanje jezika, glede na regijske 
zahteve, ustreza ravni B2 CEFR 

(Skupni evropski referenčni 
okvir za jezike) 

V okviru poklicne dejavnosti 
glede na regijske zahteve, 

uporablja znanje jezika, ki ustreza 
ravni B2 CEFR (Skupni evropski 

referenčni okvir za jezike) 

Sporazumeva se v 
jeziku glede na 

regionalne zahteve 
(min. nivo B2 CEFR 

-Skupni evropski 
referenčni okvir za 

jezike) 

2 

 

Komunikacija: 

jezik v skladu z 

Komunikacija: 

jezik v skladu z 

zahtevami regije 

 

Komunikacija: 
jezik v skladu z 
regionalnimi 

 

Znanje jezika, francoščine ali 
flamščine, ustreza ravni A2 

V okviru poklicne dejavnosti 
glede na regijske zahteve, 

uporablja znanje jezika, ki ustreza 
ravni A2 CEFR (Skupni evropski 

 

Sporazumeva se v 
jeziku glede na 

regionalne 

1 
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zahtevami 

regije 

(kot drugi jezik) zahtevami glede 
strokovnih 

dejavnosti v 
turizmu 

CEFR (Skupni evropski 
referenčni okvir za jezike) 

referenčni okvir za jezike) zahteve 

(min. nivo A2 

CEFR -Skupni 

evropski 

referenčni okvir 

za jezike) 

Komunikacija 
Sporazumevan

je v angleščini 

Sporazumevanje 
v angleškem 

jeziku v okviru 
interpretacijskih 

poklicnih 
dejavnosti 

Znanje angleščine ustreza 
ravni B2 CEFR (Skupni 

evropski referenčni okvir za 
jezike) 

V okviru poklicne dejavnosti 
uporablja znanje angleščine, ki 
ustreza ravni B2 CEFR (Skupni 
evropski referenčni okvir za 

jezike) 

Sporazumeva se v 

angleščini (min. 

nivo B2 CEFR -

Skupni evropski 

referenčni okvir 

za jezike) 

2 
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Avstrijski dodatek 
 

Področje Aktivnosti Naloga Znanje Spretnosti 

Kompetence / 
Enote učnih 

izidov 

(EUI) 

ECVET 
kreditn
e točke 

(EUI) 

Poslovno 

upravljanje 

Management 

in trženje 

Management, 
računovodstvo, 

nadzor 
proračuna in 

finančnih zadev 
storitev 

interpretacije 

Osnovni principi 
ekonomskega upravljanja v 

zvezi z načrtovanjem in 
nadzorom proračuna (za 

oboje; podjetja in 
samozaposlitve) 

Temeljna načela 
projektnega managementa 

Osnovno poznavanje 
upravnih postopkov 

(metode in dokumentacija) 

Osnovni vidiki pravnega 
okvira in ustrezne 

zakonodaje 

 
 

Analizira vloge in postopek 
korporativnega ali 

institucionalnega načrtovanja 
in opredeli ustrezne načrte 

 
Opiše faze in logične korake 

procesa korporativnga ali 
institucionalnega načrtovanja 

in racionalnega pristopa k 
določanju ciljev, sprejemanju 

odločitev in izbiri sredstev 
 

Upravlja proračun in spremlja 
ter nadzoruje: za namen 
določanja gospodarskega 
rezultata podjetja, določi 
proračun z upoštevanjem 
vhodnih podatkov glede 

gospodarskih in finančnih 
ciljev; redno spremljanja 

stroške in prihodke tako, da 
lahko ovrednoti kakršno koli 

odstopanje; po potrebi 

Obvlada temeljna 

upravna in 

proračunska 

načela povezana s 

storitvami 

interpretacije 

3 
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ustrezne ukrepe 
 

Z rednimi poročili 
zagotovi pregled vmesnih in 

končnih rezultatov  
 
Zagotovi pravilno opravljanje 

administrativnih nalog, 
povezanih s storitvami 

 

Poslovno 

upravljanje 

Sporazumevan

je v drugem 

jeziku 

Sporazumevanje 
v drugem jeziku 

v okviru 
interpretacijskih 

poklicnih 
dejavnosti 

Znanje drugega jezika na 
srednji ali visoki ravni 

zahtevnosti 

Uporablja znanje drugega 
jezika in je sposoben 

interakcije ter razume glavne 
teme. Sporazumeva se tekoče 
in spontano in oblikuje jasna in 

natančna besedila 

Sporazumeva se v 

drugem jeziku, na 

visoki ali srednji 

ravni zahtevnosti 

5 
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Slovenski dodatek 
 

Področje Aktivnosti Naloga Znanje Spretnosti 

Kompetence / 
Enote učnih 

izidov 

(EUI) 

ECVET 
kreditn
e točke 

(EUI) 

Poslovno 

upravljanje 

Management 

in trženje 

Management, 
računovodstvo, 

nadzor 
proračuna in 

finančnih zadev 
storitev 

interpretacije 

Osnovni principi 
ekonomskega upravljanja v 

zvezi z načrtovanjem in 
nadzorom proračuna (za 

oboje; podjetja in 
samozaposlitve) 

Temeljna načela 
projektnega managementa 

Temeljna načela trženja 
(profili povpraševanja, 

segmentacija, promocija, 
komuniciranje, trženje, 

distribucija) 

Osnovno poznavanje 
upravnih postopkov 

(metode in dokumentacija) 

Osnovni vidiki pravnega 
okvira in ustrezne 

 
Analizira vloge in postopek 

korporativnega ali 
institucionalnega načrtovanja 

in opredeli ustrezne načrte 
 

Opiše faze in logične korake 
procesa korporativnga ali 

institucionalnega načrtovanja 
in racionalnega pristopa k 

določanju ciljev, sprejemanju 
odločitev in izbiri sredstev 

 
Upravlja proračun in spremlja 

ter nadzoruje: za namen 
določanja gospodarskega 
rezultata podjetja, določi 
proračun z upoštevanjem 
vhodnih podatkov glede 

gospodarskih in finančnih 
ciljev; redno spremljanja 

stroške in prihodke tako, da 
lahko ovrednoti kakršno koli 

odstopanje; po potrebi 

Obvlada temeljna 

upravna in 

proračunska 

načela in tržne 

dejavnosti, 

povezane s 

storitvami 

interpretacije 

8 
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zakonodaje sprejme ustrezne ukrepe 
 

Z rednimi poročili 
zagotovi pregled vmesnih in 

končnih rezultatov  
 

Analizira organizacijske in 
funkcijske strukture, značilne 

za različne vrste 
interpretacijskih subjektov in 

njihovih notranjih ter zunanjih 
odnosov  

 
Razlikuje metode za 

opredelitev delovnih mest in 
izbiro ustreznih kadrov podjetij 
interpretacije dediščine, in jih 

kritično primerja 
 
Določa trženjske, operativne in 

pogodbene odnose med 
ponudniki storitev in 

intepretativnimi produkti z 
različnimi ponudniki turističnih 

storitev 
 
Zagotovi pravilno opravljanje 

administrativnih nalog, 
povezanih s storitvami 
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Nemški dodatek 
 

Področje Aktivnosti Naloga Znanje Spretnosti 

Kompetence / 
Enote učnih 

izidov 

(EUI) 

ECVET 
kreditn
e točke 

(EUI) 

Poslovno 

upravljanje 

Management in 

trženje 

Management, 
računovodstvo, 

nadzor 
proračuna in 

finančnih zadev 
storitev 

interpretacije 

Osnovni principi 
ekonomskega upravljanja v 

zvezi z načrtovanjem in 
nadzorom proračuna (za 

oboje; podjetja in 
samozaposlitve) 

Temeljna načela 
projektnega managementa 

Osnovno poznavanje 
upravnih postopkov 

(metode in dokumentacija) 

Osnovni vidiki pravnega 
okvira in ustrezne 

zakonodaje 

Analizira vloge in postopek 
korporativnega ali 

institucionalnega načrtovanja 
in opredeli ustrezne načrte 

 
Opiše faze in logične korake 

procesa korporativnga ali 
institucionalnega načrtovanja 

in racionalnega pristopa k 
določanju ciljev, sprejemanju 

odločitev in izbiri sredstev 
 

Upravlja proračun in spremlja 
ter nadzoruje: za namen 
določanja gospodarskega 
rezultata podjetja, določi 
proračun z upoštevanjem 
vhodnih podatkov glede 

gospodarskih in finančnih 
ciljev; redno spremljanja 

stroške in prihodke tako, da 
lahko ovrednoti kakršno koli 

odstopanje; po potrebi 
sprejme ustrezne ukrepe 

 

Obvlada temeljna 

upravna in 

proračunska 

načela, povezana 

s storitvami 

interpretacije 

3 
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Z rednimi poročili 
zagotovi pregled vmesnih in 

končnih rezultatov  
 

Zagotovi pravilno opravljanje 
administrativnih nalog, 
povezanih s storitvami 

 

Poslovno 

upravljanje 

Sporazumevanje 

v drugem jeziku 

Sporazumevanje 
v drugem jeziku 

v okviru 
interpretacijskih 

poklicnih 
dejavnosti 

Znanje drugega jezika na 
srednji ali visoki ravni 

zahtevnosti 

Uporablja znanje drugega 
jezika in je sposoben 

interakcije ter razume glavne 
teme. Sporazumeva se tekoče 
in spontano in oblikuje jasna in 

natančna besedila 

Sporazumeva se v 

drugem jeziku, na 

visoki ali srednji 

ravni zahtevnosti 

5 
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Splošna tabela rekapitulacije kreditnih točk ECVET 
 
 

 

ECVET kreditne točke skupne 
vsem sodelujočim državam  

ECVET kreditne točke za 
specifične kompetence 
sodelujočih držav   

Vse ECVET 
kreditne 
točke 

Poglavje A – Splošne evropske kompetence 
(aktivnosti, naloge, spretnosti, znanja, 
kompetence / enote učnih izidov in kreditne točke 
ECVE) skupne obema kvalifikacijama 
Interpretator-gostitelj in interpretator-vodnik 
(prečene kompetence) 

40   40 

Poglavje B – Splošne evropske kompetence 
(aktivnosti, naloge, spretnosti, znanja, 
kompetence / enote učnih izidov in kreditne točke 
ECVE) skupne za eno iz med kvalifikacij 
Interpretator-gostitelj in interpretator-vodnik 
(specifične kompetence) 

12  12 

Poglavje C – Specifične teritorialne 
(nacionalne/regionalne) kompetence za 
kvalifikaciji Interpretator-gostitelj in interpretator-
vodnik 

 8 8 

Vsota 52 8 60 

 


