
 

 

 
IZOBRAŽEVANJE ZA TURISTIČNE VODNIKE ZA OBMOČJE SLOVENJ GRADCA IN KOROŠKE 
 

Javni zavod za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec 

vabi vse zainteresirane NA IZOBRAŽEVANJE  ZA TURISTIČNE VODNIKE s programom za vodenje 

na območju mestne občine Slovenj Gradec in širše okolice Koroške za pridobitev licence – 

lokalni turistični vodnik za območje mestne občine Slovenj Gradec.  

Pogoj za vključitev na tečaj je najmanj srednješolska izobrazba (z izjemo dijakov 4. letnikov 

Srednje turistične šole), zaželeno je tudi aktivno znanje vsaj enega tujega jezika (največje 

povpraševanje je za nemški jezik). Prijave za sodelovanje zbiramo do 23. junija 2014. 

Izobraževanje je primerno tako za nove kandidate kot tudi za vodnike, ki so tečaje opravljali že v 

preteklosti in bi želeli svoje znanje obnoviti. 

 

Cena izobraževanja je 30,00 €/osebo in se plača na podlagi izstavljenega računa po prejemu 

prijavnice. Minimalno število udeležencev je 15. 

Izobraževanje bo potekalo od 26. junija. do 5.julija (3x tedensko po 3 ure), s pričetkom v četrtek, 

26. junija ob 16.00 uri v prostorih Mladinskega kulturnega centra Slovenj Gradec, Ozare 18.   

Predavanja bodo ob četrtih in petkih od 16.00 do predv. 19.00 ter v soboto od 10.00 do 13.00 ure.  

Izobraževanje bo vsebovalo teoretični in praktični del. Teoretični del bo vseboval vsebine iz 
področij različnih vrst vodenja, raznolikosti  turističnih programov, tehnik vodenja, bontona in 
kodeksa vodnikov, psihološke priprave vodnika, turistične zakonodaje…,  ter lokalne vsebine s 
področij zgodovine, umetnostne zgodovine, geografije, etnologije,.. Praktični del izobraževanja 
bo vseboval tudi simulacijo vodenja po izbranem turističnem programu. Izobraževanje bodo 
izvedli predavatelji iz lokalnega okolja (turistični vodniki Alojz in Marta Pikalo ter Lija Šavc in 
sodelavci Koroškega pokrajinskega muzeja) in bo temeljilo predvsem na praktičnih primerih 
turističnega vodenja.  
Po končanem izobraževanju se bodo turistični vodniki lahko vpisali v register turističnih vodnikov 
turističnega območja mestne občine Slovenj Gradec. 
PRIJAVNICO za izobraževanje ZA TURISTIČNE VODNIKE najdete v prilogi. 
 
Izpolnjene prijavnice lahko oddate po pošti ali osebno na naslov TIC Slovenj Gradec, Glavni trg 
24, 2380 Slovenj Gradec; ali po e-pošti na naslov: tic@slovenjgradec.si. Na podlagi prejete 
prijavnice vam bomo poslali račun za plačilo kotizacije. 
 
Dodatne informacije lahko dobite na tel. številki: 02 88 12 116.  

Vabljeni! 

Marija Lah, turistična informatorka 
JZ SPOTUR Slovenj Gradec 
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