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Časopis Občine Radovljica
4.

V skladu s 41. in 42. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS,
št. 2/2004) ter 16. členom Statuta Občine Radovljica je Občinski svet Občine Radovljica na 28. seji dne 16. 12. 2009 sprejel

ODLOK O LOKALNI TURISTIČNI VODNIŠKI SLUŽBI
V OBČINI RADOVLJICA
1. člen
Ta odlok določa program turističnega vodenja na turističnem območju občina
Radovljica (v nadaljevanju: občina Radovljica), pogoje za izvajanje lokalne turistične vodniške službe, vpis v register turističnih vodnikov za območje občine Radovljica, način pridobitve licence za turističnega vodnika za turistično
območje občine Radovljica, naročila, izvajanje in plačilo vodenja, nadzor nad
izvajanjem odloka, kazenske določbe za kršitve določil tega odloka ter prehodne in končne določbe.
2. člen
Izvajanje lokalne turistične vodniške službe po tem odloku pomeni spremljanje in vodenje domačih in tujih obiskovalcev, oglede in strokovno pojasnjevanje naravnih znamenitosti, kulturnozgodovinskih spomenikov, pomembnih dogodkov, umetniških del, etnografskih in drugih znamenitosti na območju občine Radovljica.
Lokalni turistični vodnik je oseba, ki opravlja dejavnost, navedeno v prejšnjem
odstavku.
Lokalno turistično vodniško službo v občini Radovljica organizira in vodi Javni
zavod Turizem Radovljica (v nadaljevanju: JZTR).
Program turističnega vodenja
3. člen
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v obliki standardnih in posebnih programov na turističnem območju občina Radovljica.

Lokalni turistični vodniki, ki že ob uveljavitvi tega odloka opravljajo dejavnost
lokalnega turističnega vodenja, lahko nadaljujejo z opravljanjem te dejavnosti,
pod pogojem, da dostavijo dokazila, skladna s 4. členom tega odloka, in se
vpišejo v register ter da v roku enega leta, od sprejema tega odloka, opravijo
preizkus znanja, kot to določa 6. člen tega odloka.
6. člen
Za izpolnjevanje pogoja strokovne usposobljenosti iz 4. člena tega odloka,
mora kandidat za lokalnega turističnega vodnika obiskovati tečaj za usposabljanje turističnih vodnikov za območje občine Radovljica. Po opravljenem tečaju mora kandidat za lokalnega turističnega vodnika uspešno opraviti preizkus znanja.
JZTR organizira tečaje za usposabljanje turističnih vodnikov za območje občine Radovljica, določi program izobraževanja in preizkuse znanja. Pravilnik, ki
opredeljuje program izobraževanja in preizkuse znanja pripravi JZTR in ga potrdi Svet zavoda.
Znanje tujega jezika se dokazuje s spričevalom zaključene najmanj srednje
strokovne šole ali s potrdilom o uspešno zaključenem tečaju tujega jezika, ki
ga izda pooblaščena organizacija za opravljanje tovrstnih izobraževanj.
Register lokalnih turističnih vodnikov
7. člen
Register lokalnih turističnih vodnikov območja občine Radovljica vodi JZTR.
Register lokalnih turističnih vodnikov območja občine Radovljica vsebuje naslednje podatke: ime in priimek, prebivališče, podatke o številu dni vodenja za
preteklo leto, dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
8. člen
Register lokalnih turističnih vodnikov poleg podatkov, navedenih v prvem odstavku tega člena, vodi tudi evidenco drugih podatkov o lokalnih turističnih
vodnikih: telefonske številke, elektronske naslove, podatke o znanju tujih jezikov, specializacijo in zaporedno številko licence.
Pridobitev licence za lokalnega turističnega vodnika

Standardni programi turističnega vodenja obsegajo vodenje obiskovalcev po
vnaprej pripravljenih programih, ki vodijo k ogledu najpomembnejših znamenitosti, tematskih poti, naravne in kulturne dediščine na turističnem območju občina Radovljica. Standardne programe pripravi JZTR in jih potrdi Svet zavoda.
Predloge in podatke za standardne programe turističnega vodenja zagotavljajo tudi turistična in druga društva, turistično-informacijski centri, ponudniki turističnih storitev (gostinstvo, namestitve, šport, kultura), druge zainteresirane
fizične in pravne osebe.

9. člen
Če kandidat za lokalnega turističnega vodnika izpolnjuje vse pogoje iz 4. člena tega odloka, se vpiše v register lokalnih turističnih vodnikov območja občine Radovljica in pridobi licenco za lokalnega turističnega vodnika na območju občine Radovljica, ki mu jo JZTR izda za obdobje 5 let.

Posebni programi turističnega vodenja obsegajo vodenje obiskovalcev k določenim znamenitostim, spomenikom ali dogodkom, skladno z interesi naročnika.

Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 4. člena tega odloka pridobi naziv: turistični
vodnik turističnega območja občina Radovljica.

Pogoji za izvajanje lokalne turistične vodniške službe
4. člen
Lokalno turistično vodniško službo lahko opravljajo osebe, ki imajo najmanj
srednjo strokovno izobrazbo in znanje enega tujega jezika na stopnji najmanj
srednje strokovne izobrazbe in opravijo tečaj in preizkus znanja strokovne
usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika na turističnem območju občina Radovljica ter se vpišejo v register lokalnih turističnih vodnikov turističnega območja občina Radovljica, ki ga vodi JZTR.

10. člen
Stroške tečaja za usposabljanje za turističnega vodnika, preizkusa znanja, pridobitve licence skupaj s stroški vpisa (izkaznice) v register turističnih vodnikov
krije kandidat za turističnega vodnika oz. turistični vodnik sam, v kolikor ni drugače dogovorjeno.

5. člen
Licenca turističnega vodnika Gospodarske zbornice Slovenije velja kot dokazilo o usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika.

Vodnik je aktiven, če v petih letih izvede najmanj deset vodenj. Če v petih letih
izvede manj kot deset vodenj, se s sklepom JZTR izbriše iz registra lokalnih turističnih vodnikov in nima več pravice vodenja na območju občine Radovljica,
dokler ponovno ne opravi tečaja, preizkusa znanja in se vpiše v register.

Za lokalnega turističnega vodnika po tem odloku se ne štejejo delavci v muzejih, galerijah in drugih pomembnih objektih, ko opravljajo posle vodnika v
okviru svoje službe, planinski, gorski, gozdarski in jamski vodniki.
Strokovni delavci v muzejih, galerijah, šolah, javni gozdarski službi in drugih
institucijah na območju občine Radovljica lahko opravljajo vodniško delo v okviru svojih službenih del in nalog. Vodniško delo lahko opravljajo tudi pedagoški delavci v vzgojno izobraževalnih organizacijah, ki poučujejo predmete, povezane s strokovnimi znanji, ki vključujejo poznavanje turističnih znamenitosti
v občini Radovljica in to delo opravljajo v okviru službenih del in nalog.

Licenca vsebuje: ime in priimek, prebivališče, datum izdaje licence, žig in
podpis odgovorne osebe JZTR in čas veljavnosti licence.

11. člen
Licenca se vodniku avtomatsko podaljša za nadaljnjih pet let, če je aktiven.

Svojo aktivnost vodnik dokazuje s poročilom o številu dni vodenja za preteklo
leto, ki ga posreduje JZTR, in sicer najkasneje do 31. januarja za preteklo
leto, na obrazcu za vodenje evidence o opravljenih turističnih vodenjih, ki ga
prejeme ob vpisu v register.
Če vodnik poročila ne poda v predpisanem roku brez upravičenega razloga,
se izbriše iz registra lokalnih turističnih vodnikov in nima več pravice vodenja
na območju občine Radovljica, dokler ponovno ne opravi tečaja, preizkusa
znanja in se vpiše v register.
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Vodnik, ki v svojih poročilih navaja vodenja, ki jih ni izvedel, se izbriše iz registra lokalnih turističnih vodnikov in nima več pravice vodenja na območju
občine Radovljica, dokler ponovno ne opravi tečaja, preizkusa znanja in se
vpiše v register.
12. člen
Lokalni turistični vodnik prejme izkaznico lokalnega turističnega vodnika območja občine Radovljica, ki jo izda JZTR. Obliko in vsebino izkaznice določi
JZTR.
Lokalni turistični vodnik mora voditi dnevnik vodenja, kjer je navedeno najmanj: kdo je naročil vodenje, program vodenja, število obiskovalcev na posameznem vodenju, čas trajanja vodenja, kraj oziroma država, od koder so obiskovalci. Po končanem vodenju naročnik vodenja podpiše dnevnik vodenja,
kar velja kot dokazilo o opravljeni storitvi.
Naročilo, izvajanje, plačilo in evidenca turističnih vodenj
13. člen
Domači in tuji turisti morajo za vodenje po območju občine Radovljica najeti
lokalnega turističnega vodnika, ki je evidentiran v registru lokalnih turističnih
vodnikov območja občine Radovljica pri JZTR, turističnega vodnika, ki je vpisan v registru turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije, ali turističnega vodnika opredeljenega v 5. členu tega odloka.
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denja, so prihodek JZTR, ki se namenijo za pospeševanje turistične in promocijske dejavnosti.
Turistične ali druge organizacije, ki so v tem členu določene kot sprejemniki
naročil, so o opravljenih vodenjih dolžne poročati JZTR-ju letno, do 31. januarja za preteklo leto. Tudi v tem primeru je potrebno upoštevati cenik programov lokalnega turističnega vodenja in višino plačila lokalnim turističnim vodnikom, ki ga na predlog JZTR enkrat letno sprejme Svet zavoda. Zaračunana
sredstva so prihodek sprejemnika naročila, ki se namenijo za pripravo standardnih programov turističnega vodenja ter pospeševanje turistične in promocijske dejavnosti.
Nadzor in kazenske določbe
15. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja pristojni občinski organ.
Pri izvajanju pooblastil iz prejšnjega odstavka so zbrane kazni prihodek občinskega proračuna.
16. člen
Z globo 50 evrov se kaznuje fizična oseba, ki ne izpolnjuje pogojev 4. in 5.
člena tega odloka in opravlja dejavnost lokalnega turističnega vodnika na območju občine Radovljica, to je organizirano vodenje skupine ali posameznika
po naročilu fizične ali pravne osebe v pridobitne namene.

Oseba, ki nima veljavne izkaznice lokalnega turističnega vodnika območja občine Radovljica, ne sme voditi organiziranih turističnih skupin na območju občine Radovljica.

Z globo 300 evrov se kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ne zagotavlja lokalnega turističnega vodnika in izvaja dejavnost vodenja
na območju občine Radovljica.

14. člen
Naročila za vodenje sprejemajo: JZTR, turistična društva, lokalni turistični
vodniki neposredno in druge organizacije, registrirane za dejavnost turističnega vodenja. Vključijo se lahko samo vodniki iz registra lokalnih turističnih vodnikov na območju občine Radovljica.

Z globo 150 evrov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

Po sprejemu naročila za vodenje JZTR določi turističnega vodnika in mu izda
nalog za vodenje.
Lokalni turistični vodnik mora v času izvajanja nalog turističnega vodenja na
vidnem mestu nositi izkaznico, ki mu jo izda JZTR.
Lokalni turistični vodnik za opravljeno vodenje dobi plačilo, ki ga prejme preko JZTR. Plačilo se opravi na podlagi števila ur vodenja, razvidnih iz dnevnika
vodenja. Nalog, dnevnik vodenja in potrjena evidenca opravljenih ur je podlaga za izplačilo in se arhivira.
JZTR zagotavlja sredstva za dejavnost lokalnega turističnega vodenja iz cene,
ki jo zaračunava direktno neposrednim uporabnikom.
Cenik programov lokalnega turističnega vodenja in višino plačila lokalnim turističnim vodnikom na predlog JZTR enkrat letno sprejme Svet zavoda.
Del zaračunanih sredstev po tem ceniku pripada turističnim vodnikom kot plačilo za opravljeno delo. Preostala sredstva, pridobljena z zaračunavanjem vo-

Prehodne in končne določbe
17. člen
V roku 6 mesecev od začetka poslovanja JZTR, izvede JZTR naslednje naloge:
1. pripravi standardne programe turističnega vodenja na območju občine
Radovljica,
2. določi vsebino in obliko izkaznice za vodnike,
3. vzpostavi register lokalnih turističnih vodnikov območja občine Radovljica,
4. pripravi obrazec za vodenje evidence o opravljenih turističnih vodenjih,
5. pripravi cenik za turistična vodenja na območju občine Radovljica,
6. pripravi program za izvajanje tečaja usposabljanja turističnih vodnikov
za območje občine Radovljica in imenuje komisijo za preizkus znanja.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave, razen 15. in 16. člena tega odloka, ki se prične uporabljati 1. 1. 2011.
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