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VSEBINA: Odgovor na svetniško vprašanje vodje Svetniškega kluba N.Si, gospe Mojce Kucler Dolinar 

 

Dne 13.02.2012 nam je bilo posredovano svetniško vprašanje  

 

Zanima nas, ali ima Turizem Ljubljana namen organizirati tečaj za turističnega vodnika po Ljubljani in 

kdaj predvidoma bo izveden?  

 

V nadaljevanju podajamo dogovor:  

V registru vodnikov z licenco vodenja po Mestni občini Ljubljana imamo v javnem zavodu Turizem 

Ljubljana  na današnji dan vpisanih 114 vodnikov, ki so usposobljeni za vodenje v 14 različnih jezikih . Res 

je, da je zanimanje za opravljanje tečajev za turistično vodenje veliko, vendar to ni glavni kriterij, ki ga 

upoštevamo pri odločitvi, če bomo razpisali novo usposabljanje kandidatov za turistične vodnike, 

Dejanske potrebe so tisto, kar je pri tej odločitvi najbolj pomembno.  

Za vodenje po Mestni občini Ljubljana imamo dovolj usposobljenih vodnikov in potreb po širitvi nabora 

vodnikov z licenco enostavno  nimamo.  Od lanskega leta pa Turizem Ljubljana poleg turistične ponudbe 

Ljubljane povezuje in oblikuje tudi turistično ponudbo Osrednjeslovenske regije.  Svet LUR, ki ga sestavlja 

26 županov Ljubljanske urbane regije, je konec lanskega leta sprejel  Strategijo razvoja in trženja turizma 

za regijo Osrednja Slovenija 2012 – 2016. Dokument je nastal ob pomoči  MG in ESRR, ki sofinancirata 

dejavnost  regionalne destinacijske organizacije (RDO), ki jo po sklepu Sveta LUR vodimo v Turizmu 

Ljubljana.  

Ena od nalog, ki je predvidena za Regijo Osrednja Slovenija v letošnjem letu, je priprava in izvedba tečajev 

za kandidate za turistične vodnike po Osrednjeslovenski regiji.  Poleg tega smo predvideli, da bomo 

imetnikom licence za vodenje po Mestni občini Ljubljana omogočili opravljanje dodatnih izpitov za 

vodenje po regiji.   

Za  vključitev novih vsebin v izobraževani program je potrebna usklajenost vseh partnerjev, ki  smo 

vključeni v RDO.  Predvidevamo, da bomo  dodatne vsebine, ki bodo vključene v  izobraževalni program,  



  
pripravili in uskladili v roku enega meseca in nato razpisali tečaj za lokalne vodnike za območje 

Osrednjeslovenske regije in hkrati tudi tečaje za dodatno izobraževanje vodikov, ki licenco za vodenje na 

območju MOL že imajo.   

 

Vse našteto je verjetno tudi razlog, da kolegica Alenka Štular, ki organizira vodniško službo v Turizmu 

Ljubljana, ni mogla natančno povedati, kdaj tečaj za turistične vodnike dejansko bo.  

Naša prizadevanja gredo v smer, da bomo oba tečaja začeli izvajati v prvi polovici letošnjega leta. Za 

izvedbo predavanj (doslej smo imeli 6 predmetov in 72 ur predavanj ter terenske vaje) in izpitov, ki imajo 

tako teoretični, kot praktični del, je namreč potrebno povprečno dva meseca in pol, regijski program pa 

bo seveda širši od obstoječega.  

 

 

Prijazen pozdrav,  

 

Turizem Ljubljana 

Barbara Vajda 

direktorica 

 

 

 

 

 

  

 

 

       

 


