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IZOBRAŽEVANJE LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV ZA 
ŠKOFJELOŠKO OBMOČJE – MAREC 2022 

 
 
PREDAVATELJ 
Iztok Bončina je dolgoletni turistični vodnik, svobodni fotograf in fotoreporter, profesor umetnostne 
zgodovine, potapljač, astronom in popotnik. Kot svobodni vodnik že od leta 1985 potuje in za številne 
domače in nekatere tuje turistične agencije vodi slovenske in angleško govoreče turistične skupine po 
Sloveniji, Evropi in ostalih kontinentih. V zadnjih petindvajsetih letih je organiziral, vodil in izvajal več 
kot sto izobraževanj za turistične vodnike in vodnike po regiji po vsej Sloveniji. Dve leti je delal kot 
referent za potovanja po Evropi, Severni in Južni Ameriki ter Južni Afriki v agenciji Kompas Holidays. 
Kot strokovni sodelavec občasno predava na Turistici, visoki šoli za turizem, na kateri trenutno 
zaključuje doktorski študij.  Bil je med ustanovitelji Društva turističnih vodnikov Slovenije in dolga leta 
njegov predsednik, sedaj je že štirinajst let predsednik Društva popotnih fotografov in fotoreporterjev. 
Več let je bil član izpitne komisije za pridobitev licence turističnega vodnika ali spremljevalca pri GZS. 
Zadnja leta organizira in predava na tečajih popotne fotografije in v različnih revijah in časopisih 
objavlja številne foto reportaže z vseh koncev sveta. Poleg tega je bil urednik fotografije pri slovenski 
izdaji revije National Geographic Popotnik. 
 
 
URNIK TEČAJA 
Tečaj bo potekal 3 zaporedne vikende, in sicer: 
 
Petek, 4.3. od 16.00 – 20.00 
Sobota, 5.3. od 9.00 – 13.00, 14.00 – 18.00 
Nedelja, 6.3. od 9.00 – 13.00 
 
Petek, 11.3. od 16.00 – 20.00 
Sobota, 12.3. od 9.00 – 13.00, 14.00 – 18.00 
Nedelja, 13.3. od 9.00 – 13.00 
 
Sobota in nedelja, 19. in 20.3. – študijska tura po območju (del izpita).  
 
 
PREDMETNIK  
1. Vodstvo turističnih potovanj :                                                                                                          Število 
ur 
              

 Vrste in načini vodenja ----------------------------------------------------------------------------- 
Udeleženci se seznanijo z raznimi oblikami dela turističnih vodnikov, spoznajo bistvene značilnosti 
in zahteve turističnih skupin in, ob predloženih primerih, ugotavljajo različnost turističnih 
programov. 
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Tehnika vodenja -------------------------------------------------------------------------------------   5 
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Pri tem predmetu predstavimo osnovne prvine vodnikovega dela na terenu in sicer vodenje na 
avtobusu, vodenje peš po mestu in vodenje raznih zanimivih objektov. Predstavimo kakovostno 
pripravo na pot, nujno potrebne elemente za uspešno vodenje skupin in celoten potek vodenja 
skupine po predloženem programu.  
 

Postopek v problematičnih situacijah ----------------------------------------------------------- 
Udeležence opozorimo na najpogostejše problematične situacije pri vodenju ter predstavimo 
načine, kako se jim izogniti ali jih reševati. Predmet poteka v obliki delavnice, ob simulaciji 
namišljenih situacij. 
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2. Dopolnilne zvrsti vodenja : 
 

Psihologija za turistične vodnike ------------------------------------------------------------------- 
Poudarimo pomen dobre psihofizične priprave vodnika in, v obliki delavnice, ugotavljamo 
najpomembnejše lastnosti dobrega vodnika. Predstavimo tudi značilnosti nekaterih medsebojnih 
povezav, npr. vodnik in skupina, odnosi znotraj skupine, idr. 
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Nastopanje v javnosti --------------------------------------------------------------------------------- 
Udeležence opozorimo na nujnost uporabe pravilnega slovenskega jezika, hkrati pa na 
kakovostno predstavitev domačega narečja. Seznanimo jih z osnovnimi govorniškimi prvinami in 
značilnostmi govorice telesa. Predstavimo tudi uporabo tujega jezika pri vodenju in najbolj 
pogoste govorniške  napake. 
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Bonton in kodeks vodnikov  ---------------------------------------------------------------------- 
Primeren in vljuden pristop do gostov je ena od najpomembnejših značilnosti dobrega 
turističnega vodnika. Pri tem predmetu predstavimo osnovne prvine "vodniškega" bontona in 
Kodeks obnašanja turističnih vodnikov, ki ga je že pred leti izdalo Društvo turističnih vodnikov 
Slovenije in ga na izobraževanju prejme vsak udeleženec.  
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Osnove poslovanja v turizmu --------------------------------------------------------------------- 
Udeleženci se seznanijo s postopkom priprave turističnega izleta ali potovanja, kar pripomore k 
boljši izpeljavi vodenja. Pregledamo tudi najpomembnejšo dokumentacijo, ki jo vodniki 
uporabljamo pri svojem delu, npr. vavčerji, finančni obračuni…  
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Turistična zakonodaja ----------------------------------------------------------------------------- 
Predstavimo najpomembnejše zakone, ki veljajo tudi za turistične delavce in jih mora vsak dober 
turistični vodnik upoštevati, npr. Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o varstvu 
potrošnikov, Zakon o obligacijah (poglavje o turizmu). 
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Vaje v nastopanju  ---------------------------------------------------------------------------------- 
Predmet se deloma navezuje na predmet Nastopanje v javnosti. Udeleženci izobraževanja v obliki 
delavnice predstavijo osnutek seminarske naloge in hkrati, v predavalnici, vadijo simuliran nastop 
pred turistično skupino. Opozorimo jih na pomembne elemente takega nastopa in poskušamo 
odpraviti najpogostejše napake.  

3 



   
 

 

 

3 
 

 

 
 
3. Strokovni predmeti - spoznavanje regije : 
 

Umetnostna zgodovina, zgodovina, geografija, etnologija (skupaj) ----------------------- 
Strokovne predmete predstavi predavatelj skupaj z udeleženci v obliki skupinskih delavnic, ali  pa 
jih predstavijo strokovnjaki (profesorji, kustosi, vodniki) iz domače regije. Naštete teme 
prilagodimo lokalnim posebnostim in podrobneje predstavimo določene teme, ki so značilne in 
močneje izražene v regiji.    
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Orientacijsko spoznavanje turistične podobe regije ------------------------------------------- 
V skupinski delavnici se posvetimo turističnim,  tehnično-organizacijskim posebnostim, ki jih mora 
vodnik poznati za nemoteno izpeljavo vodenja (npr. ceste in poti, dostopi, prehranjevalni obrati 
itd.). Povežemo jih v obliko itinerarja - najprikladnejše in vsebinsko bogate smeri vodenja, ki jo 
pozneje vključimo v praktično simulacijo vodenja. Evidentiramo tudi najpomembnejše zanimivosti 
in turistično zanimive dejavnosti regije, npr. festivale, sejme, razne prireditve, itd.   
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Test ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zadnjo uro pišejo udeleženci test, sestavljen iz treh vprašanj.  
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4. Praktično vodenje in preizkus znanja : 
 

Vodenje izbranega dela regije – simulacija turistične skupine 
Približno teden po zaključku teoretičnega dela izobraževanja opravijo udeleženci praktično simulacijo 
vodenja na terenu. Po predloženem opisu poti predstavljajo udeleženci najpomembnejše turistične 
zanimivosti regije ostalim v skupini. Ta simulacija vodenja služi kot vaja na terenu in hkrati kot praktični 
preizkus znanja udeležencev. Na Škofjeloškem območju bo vodenje na terenu trajalo dva dneva.  

 
 
Dodatne informacije o tečaju:  
Razvojna agencija Sora - Turizem Škofja Loka, Jana Kuhar, jana.kuhar@visitskofjaloka.si, 030 / 650 
377.  
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