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Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik objavlja 

 
RAZPIS 

za tečaj za lokalne turistične vodnike na območju občine Kamnik. 
 
Tečaj bo potekal od 8. 10. do 9. 11. 2019 v prostorih Zavoda za turizem, šport in kulturo 
Kamnik, Glavni trg 2, Kamnik in na terenu po občini. Tečaj obsega predavanja iz različnih 
področij (zgodovina, geografija, umetnostna zgodovina, etnologija, javno nastopanje, 
turistično vodenje), praktične nastope, vodenje na terenu in študijsko turo. Obseg tečaja je 
33 ur (predavanja, praktični nastopi in študijska tura). Z uspešno opravljenim izpitom 
kandidati pridobijo naziv lokalnega turističnega vodnika za območje občine Kamnik. Izpit bo 
potekal 16. novembra 2019. 
 
Pogoj za prijavo je najmanj srednješolska izobrazba. Od kandidatov pričakujemo široko 
razgledanost, komunikativnost, urejenost, prijaznost in sposobnost prilagajanja. 
 
Cena tečaja je 120,00 EUR (z vključenim DDV) in vključuje: stroške predavanj, ogledov na 
terenu (prevozi, vstopnine), potrdilo o pridobitvi licence za lokalnega turističnega vodnika in 
vodniško izkaznico. Zaradi velikega povpraševanja po vodenih ogledih Kamnika v drugih tujih 
jezikih, je za udeležence z znanji drugega tujega jezika (ne angleški jezik) kotizacija 30% nižja. 
Udeleženec znanje drugega tujega jezika dokaže ob plačilu kotizacije z ustreznim potrdilom. 
Opravljanje izpita za te udeležence je obvezno tudi v drugem tujem jeziku. 
 
Rok za prijavo na tečaj je 3. 10. 2019. Na tečaj se prijavite z izpolnjeno prijavnico, ki jo dobite 
v TIC Kamnik ali na www.visitkamnik.com. Prijavo z vsemi prilogami oddate na Zavodu za 
turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik, kjer tudi poravnate kotizacijo. 

Dodatne informacije o tečaju dobite na telefonski številki 01/831 81 91 ali na elektronskem 
naslovu sara.bitenc@visitkamnik.com. 
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PRIJAVNICA 

na tečaj za lokalne turistične vodnike na območju občine Kamnik 
 

Podpisani/a_______________________________________________________________________________ 

 

rojen/a___________________________________ v/na ___________________________________________ 

 

s stalnim prebivališčem _____________________________________________________________________ 

 

z uspešno končano šolo____________________________________________________________________ 

 

tuji jezik/i 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

študij/poklic ali zaposlitev __________________________________________________________ 

telefonska številka _________________________________________________________________ 

elektronski naslov _________________________________________________________________ 

želja po vodenju:            domačih gostov        tujih gostov        vseeno  

 

Izjavljam, da imam uspešno dokončan izobraževalni program V. stopnje. 

V__________________________ dne_________________ 

 ______________________________ 

Obvezne priloge:  

1. Dokazilo o zaključeni izobrazbi najmanj V. stopnje – štiriletna srednja šola (zadostuje kopija). 
2. V kolikor iz zgoraj navedenega spričevala ni razvidno znanje tujega jezika, priložite tudi dokazilo o znanju 

tujega jezika na ravni srednje šole (zadostuje kopija npr. spričevala za 4. razred srednje šole). 
3. Za uveljavljanje 30% nižje kotizacije je potrebno prijavi priložiti ustrezno dokazilo o znanju drugega tujega 

jezika. 
4. Dokazilo o plačilu kotizacije za tečaj v znesku 120,00 EUR. Kotizacijo lahko poravnate na Zavodu za turizem, 

šport in kulturo Kamnik (Glavni trg 2, Kamnik). 

(priimek in ime) 

 

(dan, mesec, leto) 

 

(kraj, občina) 

 

(kraj/ulica, poštna številka, pošta) 

 

(stopnja, smer izobraževalnega programa) 

 

(tuji jezik in stopnja znanja – aktivno ali pasivno) 

 

(podpis kandidata) 

(ustrezno obkroži) 

 


