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STIK Laško in Občina Laško razpisujeta 
TEČAJ ZA TURISTIČNEGA VODNIKA OZ. TURISTIČNO VODNICO 

na turističnem območju občine Laško.

K sodelovanju vabimo vse, ki želijo pridobiti osnovno znanje o turizmu, načinu vodenja 
ter zgodovini in znamenitostih Laškega z okolico ter izpolnjujejo naslednje pogoje: 
          -    končana najmanj V. stopnja izobrazbe, 
           -    znanje slovenskega in enega tujega jezika (nemški, angleški, italijanski) na
                stopnji srednje strokovne izobrazbe,
          -    komunikativnost, urejenost, veselje do dela z ljudmi, profesionalen odnos
               do dela. 

Predavanja bodo potekala v Kulturnem centru Laško, v Muzeju Laško in na terenu. 
Udeleženci, ki bodo uspešno opravili izpit, bodo lahko po naročilu STIK-a opravljali 
vodene turistične oglede na turističnem območju občine Laško. Podroben program 
tečaja in prijavnica sta v prilogi.

Minimalno število za izvedbo tečaja je 5 prijavljenih oseb. 
Cena tečaja: 100,00 € z DDV. 
Za študente in upokojence se na ceno prizna 10% popust. 
Rok prijave: 25. 4. 2022, ob prijavi se plača kotizacija 30,00 EUR. 
Teoretičnega dela tečaja, ki bo potekal v četrtek, 5. 5. 2022, se lahko udeležijo tudi vsi 
vodniki, ki so že vpisani v register vodnikov Občine Laško. Cena za obstoječe vodnike 
je: 30,00 € z DDV. 

Prijave in dodatne informacije: 
TIC Laško, od ponedeljka do petka od 9.00 do 17.00, ob sobotah in nedeljah od 9.00 
do 12.00, telefon: 03 733 89 50, e-pošta: tic@stik-lasko.si. 
Priloge:
       -    program tečaja, 
       -    prijavnica.

STIK - Center za šport, turizem,
informiranje in kulturo Laško
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3270 Laško
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          PREDVIDEN PROGRAM:

Četrtek, 5. 5. 2022 od 15.30 do 19.00, Kulturni center Laško (TEORETIČNI DEL)    
       -      Pozdrav in predstavitev destinacije Laško  (Direktorica STIK-a, Tina Belej)
       -      Vodnik kot ambasador Laškega in ponosni gostitelj
       -      Javni in govorni nastop pred skupino
       -      Upoštevanje kulturnega in generacijskega konteksta gosta 
              (Predavanja bo izvedla Agencija za razvoj in marketing v turizmu, Nea Culpa
              d.o.o.)

Petek, 6. 5. 2022 od 16.00 do 19.00, Muzej Laško
       -      Strokovno vodenje po Muzeju Laško in po mestu (Tomaž Majcen)
       -      Predstavitev programa »Gremo na pivo s pivovarjem« in Honeybrew 
              Laško tour oz. Pivocvetni potep po Laškem.

Sobota, 14. 5. 2022 od 9.00 do 17.00
Študijski obisk turističnih ponudnikov in ogled znamenitosti Občine Laško. 

Četrtek, 19. 5. 2022 od 16.00 do 19.00
Izpit za pridobitev licence in naziva »Vodnik turističnega območja občine Laško«.
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PRIJAVNICA NA TEČAJ ZA TURISTIČNEGA VODNIKA
NA TURISTIČNEM OBMOČJU OBČINE LAŠKO

1.    Ime in priimek: 

2.    Naslov: 

3.    Davčna številka: 

4.    Št. TRR in naziv banke: 

5.    Izobrazba: 

6.    Status (obkroži): študent, zaposlen, upokojenec, drugo  

7.    Znanje tujih jezikov: 

8.    Telefon: 

9.    E-pošta: 

10.  Razpoložljiv čas za vodenje:

11.  Izkušnje na turističnem področju: 

 

Podajam soglasje za vključitev mojih kontaktnih podatkov na spletni portal Slovenia 

info – Turistični vodniki turističnih območij:                    DA            NE

Prijavi je potrebno priložiti fotokopije dokazil o pridobljeni izobrazbi (fotokopija 

spričevala) ter dokazil o znanju tujega jezika (fotokopija dokazila o jezikovnih tečajih 

v kolikor so bili opravljeni). Prijavi priložite še aktualno barvno fotografijo za izdelavo 

izkaznice. Prijava se šteje za popolno, če so izpolnjene vse navedene točke ter 

priložena potrebna dokazila. 

Datum:                                                Podpis  prijavitelja:      
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INFORMACIJA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki se bodo uporabljali za namen izvedbe navedenega izobraževanja, 

pošiljanja obvestil o morebitnih spremembah programa in naknadnih terminih na 

podlagi Odloka o turističnem vodenju v Občini Laško. Osebni podatki se ne bodo 

prenašali drugim uporabnikom, bodo pa zaradi izvedbe izobraževanj dostopni 

predavateljem, izvajalcem oblikovanja in tiskanja potrdil oz. kartic ter ustanovitelju 

STIK-a Laško (Občini Laško). V primeru uspešno izvedenega izpita bodo podatki, ki jih 

obdelujemo z namenom vodenja registra lokalnih turističnih vodičev, uporabljeni tudi 

za vodenje v registru.

STIK Laško bo hranil in varoval varovane osebne podatke skladno z zakonsko 

določenimi roki oziroma do izpolnitve namena za katerega so bili pridobljeni. STIK 

Laško bo osebne podatke varoval na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih 

neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. STIK Laško bo omogočil 

obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov le pooblaščenim uporabnikom. STIK 

Laško ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem 

profilov. Če zahtevani podatki ne bodo zagotovljeni, izvedba izobraževanja ne bo 

mogoča. Podpisnik/podpisnica izjave ima glede osebnih podatkov, ki se nanašajo 

nanj/o, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa in 

ugovora, v kolikor to dopušča zakon. Podpisnik/podpisnica ima tudi pravico do pritožbe 

pri Informacijskem pooblaščencu in do sodnega varstva pravic.

Datum:                                                Podpis  prijavitelja:                                              
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