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Turistična destinacija Rogla – Pohorje, 20. 1. 2023 

 

VABILO NA USPOSABLJANJE LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV ZA 

DESTINACIJO ROGLA-POHORJE 2023 

Turistična destinacija Rogla – Pohorje (v nadaljevanju TDRP), ki jo sestavljajo občine 

Oplotnica, Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče, vabi na usposabljanje lokalnih turističnih 

vodnikov za omenjeno območje. Usposabljanje je namenjeno tako obstoječim turističnim 

vodnikom, ki bi želeli licenco obnoviti, kakor tudi tistim, ki bi jo želeli pridobiti na novo. 

Usposabljanje bo potekalo od torka, 7. 2., do sobote, 25. 3. 2023, po v naprej objavljenem 

urniku. Izobraževanje je pripravljeno v sodelovanju s turistično agencijo Pohorje Tours in 

lokalnimi ter zunanjimi strokovnjaki iz predmetnih področij. Minimalno število udeležencev 

je 5, maksimalno pa 15. Kotizacija na udeleženca znaša 50,00 €. Rok za prijavo je petek, 3. 2. 

2022. Če si želite postati turistični vodnik v TDRP, več podrobnosti poiščite v nadaljevanju in 

pohitite s prijavo, saj je število mest omejeno.    

 

Vsebina in urnik programa usposabljanja: 

Čas izvedbe Tema/vsebina Predavatelji Lokacija 

Torek, 
7.2.2023 

16.00 – 
18.00 

Uvod v izobraževanje, 
predstavitev namena in 
ciljev, osnovna 
predstavitev TDRP in BZ 
Okusi Rogle. 

Domen Vogelsang,  
mag. Tjaša Kangler, 
Tea Lampreht, 
Ilona Stermecki 

Oplotnica  

(občina Oplotnica) 

18.00 -
20.00 

Pregled zgodovine 
območja TDRP 

mag. Aleksandra 
Boldin 

Četrtek, 
9.2.2023 

16.00 – 
18.00 

Osnovni pojmi in 
usmeritve v turizmu, 
vodena doživetja 

Ilona Stermecki 

Zreče 
(Železniška postaja 

Zreče) 18.00 – 
20.00  

Predstavitev dela 
turističnega vodnika, 
tehnike turističnega 
vodenja ter kodeks za 
odgovorno in trajnostno 
izvajanje turističnega 
vodenja 

Nina Buh, 
dr. Aleksandra 
Golob  
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Ponedeljek, 
13.2.2023 

 

 

16.00 – 
18.00 

Psihologija gosta na 
vodenju 

prof. Saša Mikić 

Slovenske Konjice 
(Dvorec Trebnik – 
Christianina soba) 18.00 – 

20.00 

Etnoanimacija - 
interpretacija kulturne 
dediščine ter 
interpretacija naravne 
dediščine po principu 
gozdne pedagogike  

 Marko Slapnik  

Sreda, 15.2.2023 

16.00 – 18.00 

Osnove interpretacije 
ter zgodbarjenje v 
turizmu 

Janja Sivec  

 
Vitanje 

(Center Noordung) 

Sreda, 15.2.2023 

18.00 – 20.00 

Navodila za pripravo 
seminarske naloge,  
razdelitev tem ter 
pregled literature za 
pripravo na vodenje v 
praksi  

Ilona Stermecki, 
Nina Buh 
 

Vitanje 
(Center Noordung) 

Sobota, 18.2.2023 

9.00 – 19.00 

Primer vodenja v 
praksi/ekskurzija TDRP 

Ilona Stermecki, 
Nina Buh 

Na terenu 

Sreda, 1. 3. 2023 

16.00 – 20.00 

Predstavitev in zagovor 
seminarskih nalog  

Ilona Stermecki, 
Nina Buh  

On-line 
(Zoom/Teams) 

Sobota, 25.3.2023 

9.00 – 19.00 

Izvedba praktičnega dela 
izpita/vodenje 
kandidatov na 
terenu/ekskurzija TDRP  

Članici strokovne 
komisije:  
Ilona Stermecki, 
Nina Buh 

Na terenu 

Nedelja, 23. 4. 2023 
Zaključek izobraževanja 
in podelitev certifikatov  

 
Slovenske Konjice 

(Jurjevanje) 

 

Znesek kotizacije: 50,00 € na osebo  
 

Kotizacija vključuje:   
 celovito izvedbo izobraževanja v obsegu 40 ur (5 x 4 ure teoretičnega dela, 2 x 10 ur 

ekskurzija na terenu), 
 6 obiskov gostujočih predavateljev po programu,  
 pripravo tem in navodil za projektne naloge,  
 seznam priporočljive literature za vodenje v TDRP,  
 pripravo itinerarija, vodenje ter organizacijo izvedbe 2 ekskurzij,  
 izvedbo turističnega vodenja na terenu – Primer vodenja v praksi (18.2.2023),  
 ocenjevanje kandidatov na praktičnem delu vodenja (25.3.2023),   
 DDV.  
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Doplačilo:  

 stroški prehrane v terminih izvedbe celodnevnih delavnic na terenu cca 50,00 – 60,00 
EUR po osebi za dve delavnici (vključena dopoldanska malica in pozno kosilo); plačilo z 
gotovino na licu mesta.   

 

Opombe: 

 Program bo izveden ob minimalno 5  prijavljenih osebah. Maksimalno število prijav je 
15. 

 Rok za prijave: petek, 3. 2. 2023, kontakt: TIC ZREČE: 03 759 04 70, info@rogla-
zrece.si 

 Plačilo kotizacije potrjuje udeležbo na izobraževanju. Kotizacijo poravnate na TRR 
Splošne knjižnice Slovenske Konjice, Mestni trg 4, 3210 Slovenske Konjice: 0131 4603 
0380 413 (odprt pri UJP Žalec) in navedite namen plačila – IZOBRAŽEVANJE 
LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV ZA TDRP 2023. Plačilo je potrebno izvesti 
najkasneje do ponedeljka, 6. 2., do 10. ure.  

 

 
Skupinska fotografija ob podelitvi certifikatov na zadnjem  

izobraževanju vodnikov TDRP, 27. 6. 2020.  
 

Se vidimo?  
 
Ekipa Turistične destinacije Rogla-Pohorje  
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