
POVABILO NA IZOBRAŽEVANJE ZA LOKALNE TURISTIČNE

VODNIKE OBČINE SEVNICA

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost Sevnica vabi k prijavi

na izobraževanje za lokalne turistične vodnike na območju občine Sevnica.

Namen izobraževanja je spoznavanje območja občine Sevnica, pregled sodobnih

načinov vodenj, interpretacije kulturne in naravne dediščine ter vzpostavitev mreže

lokalnih vodnikov, ki bodo na poučen, inovativen in doživet način obiskovalcem

predstavljali edinstveno ponudbo Sevnice.

Izobraževanje bo potekalo od  27. 2. do 31. 3. 2023. Sestavljeno bo iz petih predavanj in delavnic

(27. 2., 28. 2., 3. 3., 6. 3., 9. 3. med 16. in 19.30) v dvorani Alberta Felicijana na gradu Sevnica in

dveh ekskurzij na terenu (11. 3. in 31. 3.), v skupnem obsegu 40 ur. 

Od kandidatov se pričakuje aktivno sodelovanje na predavanjih, priprava seminarske naloge in

turistično vodenje na ekskurziji po občini Sevnica. Teme seminarskih nalog bodo na voljo na

prvem srečanju. Pravočasna oddaja seminarske naloge je pogoj za pristop k praktičnemu delu

izpita. Ob koncu izobraževanja je predviden zaključek in podelitev certifikatov. Opravljeno

izobraževanje je pogoj za podpis pogodbe o sodelovanju s KŠTM Sevnica, Doživljaj, Turistična

agencija Posavje.

Prijave sprejemamo do petka, 17. 2. 2023, na elektronski naslov dozivljaj@kstm.si ali po telefonu

na 051 680 287. Tu boste prejeli dodatne informacije in se dogovorili o plačilu izobraževanja, ki

znaša 75,00 €. Za potrditev prijave šteje plačana kotizacija. Večinski del stroškov izobraževanja

krije KŠTM Sevnica.

Kotizacija vključuje izobraževanje po programu v obsegu 40 ur teoretičnega dela s strokovnjaki s področja turizma,

zgodovine, naravoslovja, interpretacij in etnologije, 2 strokovni ekskurziji po občini Sevnica in spoznavanje lokalnih

ponudnikov, delavnice turističnega vodenja, izvedba praktičnega dela izpita s konkretnimi komentarji strokovne

ocenjevalne komisije in priporočili za nadaljnje delo, zbrano učno gradivo in seznam priporočene literature.

Vabljen/a, da se nam pridružiš pri ustvarjanju nepozabnih vodenih doživetij.
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