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PRISTOJNIH 

KOMISIJ: 

Člani Komisije za gospodarstvo so se s predlogom Odloka o 
lokalni turistični vodniški službi v Občini Zreče seznanili na dopisni 
seji in se strinjali s predlogom, da Občinski svet sprejme predlog 
odloka. 

Statutarno pravna komisija je na 5. redni seji dne 12.10.2015 
obravnavala predlog Odloka o lokalni turistični vodniški službi v 
Občini Zreče in nanj ni imela pripomb. 

PREDLOG 

SKLEPA: 

Predlagamo, da Občinski svet Občine Zreče obravnava 

predlog Odloka o lokalni turistični vodniški službi v Občini 

Zreče ter ga sprejme v prvi in drugi obravnavi. 
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I. UVOD 

 
Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Zreče je bil sprejet leta 2001 (Uradni 
list RS, št. 86/01) na podlagi tedanjega Zakona o pospeševanju razvoja turizma (Uradni list 
RS, št. 57/89), ki pa je s sprejemom Zakona o spodbujanju razvoja turizma v letu 2004 
prenehal veljati.  

 
Ker določbe veljavnega Odloka o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Zreče 
(Uradni list RS, št. 86/01) niso bile usklajene z novim Zakonom o spodbujanju razvoja 
turizma, predlagamo sprejem novega Odloka o lokalni turistični vodniški službi v Občini 
Zreče. 
 

II. OBRAZLOŽITEV 
 
Lokalno turistično vodenje določata 41. in 42. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma 
(Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15). Na podlagi navedenega je ureditev vodenja na 
določenem turističnem območju zaupana lokalni skupnosti in je v pristojnosti občine. Tako 
lahko občine na določenem turističnem območju z odlokom določijo izvajanje naslednjih 
aktivnosti: 
- priprava programa turističnega vodenja na turističnem območju, ki obsega specifična 

znanja, 
- določitev pogojev za opravljanje lokalne turistične vodniške službe (usposabljanje, 

pridobitev licenc, vodniške izkaznice…), 
- vodenje registra lokalnih turističnih vodnikov, 
- ostale aktivnosti. 
 
Turistični vodnik za turistično območje lahko začne z opravljanjem dejavnosti turističnega 
vodenja na turističnem območju, ko izpolni pogoje, ki jih predpišejo občine na turističnem 
območju. V tem primeru pridobi naziv »Lokalni turistični vodnik območja (ime območja)«. 
 
V skladu z obstoječim odlokom ima na ravni občine pridobljeno licenco že nekaj turističnih 
vodnikov, a bi jih vsekakor potrebovali še več, zato bomo skladno z novim odlokom pristopili 
tudi k organizaciji usposabljanja za pridobitev novih lokalnih turističnih vodnikov območja 
Občine Zreče. Z odlokom tako predlagamo, da se vse aktivnosti v zvezi z usposabljanjem, 
vodenjem registra in pripravo programov turističnega vodenja izvajajo v okviru LTO Rogla-
Zreče, GIZ. 
Z odlokom širimo obseg dejavnosti in znanja turističnih vodnikov. Odlok prav tako omogoča 
hitro prilagoditev na zahteve in potrebe obiskovalce in turistov.   

 

 

III. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

 
Sprejetje odloka nima negativnih finančnih posledic za proračun Občine Zreče. 
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IV. PREDLOG ODLOKA 
 

 
 
 

Cesta na Roglo 13 b, 3214 Zreče 

tel.: 03 / 75 71 700; faks: 03 / 57 62 498 

e-pošta: info@zrece.eu / splet: www.zrece.eu 

 
 

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 
57/12 in 17/15) in 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12) je Občinski svet 
Občine Zreče na …. redni seji dne …………………. sprejel 
 

 

O D L O K 

o lokalni turistični vodniški službi v Občini Zreče 
 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 
(1) Ta odlok določa kriterije za pridobitev statusa lokalnega turističnega vodnika, pogoje za 
izvajanje lokalne turistične vodniške službe na območju Občine Zreče, register lokalnih 
turističnih vodnikov, programe turističnega vodenja ter nadzor nad izvajanjem odloka in 
kazenske določbe. 
 
(2) V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za 
ženski in moški spol. 
 

2. člen 
(1) Izvajanje lokalne turistične vodniške službe po tem odloku pomeni spremljanje in vodenje 
domačih in tujih gostov, raziskovanje in strokovno pojasnjevanje naravnih znamenitosti, 
kulturnozgodovinskih spomenikov, pomembnih dogodkov, umetniških del, etnografskih in 
drugih znamenitosti na območju Občine Zreče. 
 
(2) Lokalni turistični vodnik je oseba, ki opravlja dejavnost, navedeno v prejšnjem odstavku. 
Veljaven status pridobi z vpisom v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi LTO 
Rogla-Zreče, GIZ. 
 
(3) Za lokalnega turističnega vodnika po tem odloku se ne štejejo delavci v muzejih, 
galerijah, lokalnem turistično informacijskem centru in drugih objektih, ki opravljajo posle 
vodnika v okviru svoje službe, planinski in gorski vodniki.  
 
(4) Strokovni delavci v muzejih, galerijah, šolah, lokalnem turistično informacijskem centru in 
drugih institucijah na območju Občine Zreče, 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 
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vključujejo poznavanje turističnih znamenitosti Občine Zreče in to delo opravljajo v okviru 
službenih del in nalog. 
 
(5) Spremljanje in vodenje gostov po območju Občine Zreče, ki ga lahko kot gostitelji 
izvajajo lastniki sob, apartmajev in hotelov za svoje goste, se ne šteje za lokalno vodniško 
službo po tem odloku.  

 

II. POGOJI ZA IZVAJANJE LOKALNE TURISTIČNE VODNIŠKE SLUŽBE 
 

3. člen 
(1) Lokalno turistično vodniško službo lahko opravlja oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

- ima najmanj srednjo stopnjo strokovne izobrazbe, 
- ima pridobljeno znanje vsaj enega tujega jezika z zahtevnostjo najmanj srednje 

strokovne izobrazbe, 
- ima uspešno opravljen preizkus znanja za lokalnega turističnega vodnika. 

 
(2) Po izpolnitvi zahtevanih pogojev iz prvega odstavka tega člena bo kandidat pridobil 
licenco za lokalnega turističnega vodnika. 
 
(3) Dokazilo o usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika je tudi licenca turističnega 
vodnika, ki jo podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije. 
 
(4) Turistični vodnik, ki ima licenco Gospodarske zbornice Slovenije, lahko pridobi licenco za 
lokalnega turističnega vodnika brez izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena.  
 

4. člen 
(1) Lokalna turistična vodenja se izvajajo v obliki rednih in občasnih ogledov in programov na 
območju Občine Zreče. Naročila za vodenje sprejema LTO Rogla-Zreče, GIZ ali lokalni 
turistični vodniki, vendar morajo vodenje v roku 3 dni pred izvedbo vodenja uskladiti z LTO 
Rogla-Zreče, GIZ. 
 
(2) Za svoje goste lahko naročila sprejemajo tudi turistične agencije in drugi turistični 
subjekti, angažirajo pa lahko samo vodnike iz registra lokalnih turističnih vodnikov Občine 
Zreče.  
 
(3) Oseba, ki nima veljavne licence lokalnega turističnega vodnika območja Občine Zreče, 
ne sme sprejemati naročil in voditi organiziranih turističnih skupin na območju Občine Zreče.  
 

5. člen 
Vodenje se uporabnikom te storitve zaračunava po enotnem ceniku, ki ga na predlog 
direktorja LTO Rogla-Zreče, GIZ sprejme Nadzorni svet LTO Rogla-Zreče, GIZ. 
 

6. člen 
(1) Lokalni turistični vodnik mora v času izvajanja nalog turističnega vodništva nositi 
predpisano priponko z izkaznico, ki vsebuje ime in priimek lokalnega turističnega vodnika, 
naziv »Lokalni turistični vodnik območja Občine Zreče«, fotografijo lokalnega turističnega 
vodnika, zaporedno evidenčno številko iz registra, kraj in datum izdaje izkaznice, logotip LTO 
Rogla-Zreče, GIZ, grb Občine Zreče ter žig in podpis odgovorne osebe. 
 
(2) Lokalni turistični vodnik mora biti v času izvajanja nalog turističnega vodništva primerno 
urejen in oblečen. 
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7. člen 
Domači in tuji gosti morajo za vodenje po območju Občine Zreče najeti lokalnega 
turističnega vodnika, ki je evidentiran v registru lokalnih turističnih vodnikov Občine Zreče pri 
LTO Rogla-Zreče, GIZ, turističnega vodnika, ki je vpisan v registru turističnih vodnikov pri 
Gospodarski zbornici Slovenije, ali vodnika opredeljenega v četrtem odstavku 2. člena tega 
odloka. 
 

III. USPOSABLJANJE ZA LOKALNO VODNIŠKO SLUŽBO 
 

8. člen 
(1) Tečaje strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja 
organizira LTO Rogla-Zreče, GIZ skupaj s pooblaščenim izvajalcem usposabljanja. 
 
(2) Tečaj organizira LTO Rogla-Zreče, GIZ tako, da razpiše vsebino in pogoje za vpis na 
tečaj ter temine za izvedbo tečaja.  
 
(3) Tečaj strokovnega usposabljanja se deli na teoretični in praktični del. 
 
(4) Po končanem tečaju se opravi preizkus znanja in v primeru pozitivnega rezultata pridobi 
kandidat licenco iz 3. člena tega odloka.  
 
(5) Kandidat, ki preizkusa znanja ne opravi pozitivno, lahko preizkus ponovi v roku 30 do 60 
dni. 
 

9. člen 
(1) Kandidatu, ki izpolnjuje pogoje, LTO Rogla-Zreče, GIZ podeli licenco za turistično 
vodenje, ki velja tri leta. Licenca vsebuje: 

- ime, priimek, zaporedno številko licence in naslov vodnika, 
- nivo vodenja, za katerega je usposobljen, 
- datum izdaje izkaznice, žig in podpis odgovorne osebe LTO Rogla-Zreče, GIZ, 
- rubrike za podaljševanje veljavnosti izkaznice (od - do). 

 
(2) Za aktivnega lokalnega turističnega vodnika se šteje vodnik, ki v treh letih opravi vsaj pet 
vodenj. Svojo aktivnost lokalni turistični vodnik dokazuje z letnim poročilom o opravljenih 
vodenjih, ki ga posreduje LTO Rogla-Zreče, GIZ najkasneje do 31. januarja za preteklo leto. 
V kolikor lokalni turistični vodnik opravi v treh letih vsaj pet vodenj, se mu izkaznica 
avtomatsko podaljša za obdobje nadaljnjih treh let. V kolikor v treh letih opravi manj vodenj 
ali sploh nobenega, mora v roku enega leta ponovno uspešno opraviti preizkus znanja iz 8. 
člena tega odloka. V kolikor tega preizkusa ne opravi, ga LTO Rogla-Zreče, GIZ izbriše iz 
registra lokalnih turističnih vodnikov. Z izbrisom iz registra izgubi lokalni turistični vodnik 
naziv lokalnega turističnega vodnika območja Občine Zreče in pravico do opravljanja 
lokalnega turističnega vodenja na območju Občine Zreče. 
 
(3) Po preteku enega leta od izbrisa ima lokalni turistični vodnik možnost ponovno pridobiti 
naziv lokalnega turističnega vodnika območja Občine Zreče ter izkaznico za opravljanje 
lokalne turistične vodniške službe, če uspešno opravi preizkus iz 8. člena tega odloka in 
izpolnjuje vse ostale pogoje iz tega odloka.                                  
  

IV. REGISTER LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV 
 

10. člen 
(1) Osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega poglavja tega odloka, se vpišejo v register 
lokalnih turističnih vodnikov Občine Zreče, ki ga vodi LTO Rogla-Zreče, GIZ. 
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(2) Register lokalnih turističnih vodnikov vsebuje naslednje podatke: 
- zaporedno evidenčno številko, 
- datum vpisa, 
- ime in priimek, 
- naslov vodnika, 
- kontaktne podatke (telefon, e-naslov), 
- podatke o znanju tujih jezikov, 
- dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti, 
- podatke o številu vodenj za preteklo leto. 

 

11. člen 
(1) Podatke o številu vodenj za preteklo leto vnaša v register LTO Rogla-Zreče, GIZ na 
osnovi prejetih letnih poročil lokalnih turističnih vodnikov. 
 
(2) Letno poročilo posameznega vodnika mora vsebovati: 

- ime in priimek lokalnega turističnega vodnika, 
- osnovne podatke o izvedenih vodenjih v preteklem letu, 
- datum in podpis. 

 
(3) Lokalni turistični vodnik, ki v svojih poročilih navaja vodenja, ki jih ni izvedel, se izbriše iz 
registra lokalnih turističnih vodnikov Občine Zreče. 

 

V. PROGRAMI TURISTIČNEGA VODENJA 

 

12. člen 
(1) Lokalna turistična vodenja se izvajajo v obliki standardnih in posebnih programov na 
območju Občine Zreče. 
 
(2) Standardni programi turističnega vodenja obsegajo vodenje gostov po vnaprej 
pripravljenih programih. Standardne programe pripravi LTO Rogla-Zreče, GIZ. 
 
(3) Posebni programi turističnega vodenja obsegajo vodenje gostov skladno z interesi 
naročnika.  
 

13. člen 
(1) Podatke za programe zagotavljajo: 

- turistična in druga društva v občini, 
- zveze društev, 
- LTO Rogla-Zreče, GIZ, 
- ponudniki nastanitvenih kapacitet in ostalih turističnih storitev, 
- druge zainteresirane pravne in fizične osebe. 

 
(2) Podatki o programih se dostavijo LTO Rogla-Zreče, GIZ, ki pripravi dokončen usklajen 
program vodenja. 
 

VI. NADZOR 

 

14. člen 
Nadzor nad spoštovanjem določb tega odloka opravljajo Občina Zreče ter pooblaščene 
uradne osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva, katerega soustanoviteljica je 
Občine Zreče. 
 

15. člen 
Pristojni inšpektor ima v primeru ugotovljenih nepravilnosti pravico in dolžnost: 
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- odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi in 
- izvesti postopke v skladu z Zakonom o prekrških. 

 

VII. KAZENSKE DOLOČBE 
 

16. člen 
(1) Z globo 50,00 EUR se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki opravlja lokalno turistično 
vodniško službo, vendar nima pridobljene veljavne izkaznice za lokalnega turističnega 
vodnika na območju Občine Zreče, izdane s strani LTO Rogla-Zreče, GIZ ali veljavne 
izkaznice Gospodarske zbornice Slovenije. 
 
(2) Z globo 200,00 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik 
posameznik, ki ne zagotavlja turističnega vodnika, ki je vpisan v register lokalnih turističnih 
vodnikov, ki ga vodi LTO Rogla-Zreče, GIZ in izvaja dejavnost vodenja na območju Občine 
Zreče. 
 
(3) Z globo 100,00 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe. 

 
(4) Zbrane globe so prihodek občinskega proračuna. 
 

VIII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 

 

17. člen 
LTO Rogla-Zreče, GIZ je dolžan v roku enega leta od uveljavitve tega odloka: 

- pripraviti standardne programe turističnega vodenja na območju Občine Zreče, 
- pripraviti program za izvajanje tečaja usposabljanja turističnih vodnikov za območje 

Občine Zreče, 
- vzpostaviti register lokalnih turističnih vodnikov območja Občine Zreče, 
- pripraviti enoten obrazec prijave v register in poročanja o vodenjih, 
- izdati cenik storitev za programe vodenja, 
- zagotoviti ostale pogoje za uresničevanje določb tega odloka, ki so v njegovi 

pristojnosti. 

 

18. člen 
(1) Ne glede na določbo 10. člena tega odloka se v register lokalnih turističnih vodnikov na 
območju Občine Zreče ob predložitvi pisnega potrdila o opravljenem ustreznem 
usposabljanju oziroma preizkusu znanja, lahko vpiše tudi lokalni turistični vodnik, ki ima 
opravljeno ustrezno usposabljanje oziroma preizkus znanja za lokalnega turističnega  
vodnika območja Občine Zreče po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega odloka. 
 
(2) Lokalni turistični vodniki, ki ob uveljavitvi tega odloka že opravljajo dejavnost lokalnega 
turističnega vodenja, lahko nadaljujejo z opravljanjem te dejavnosti, pod pogojem, da 
dostavijo dokazila, skladna s 3. členom tega odloka in se vpišejo v register lokalnih 
turističnih vodnikov območja Občine Zreče pri LTO Rogla-Zreče, GIZ.  
 

19. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na 
območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 86/01). 
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20. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 
 
Številka: 007-0008/2015- 
Zreče, dne …………….. 2015 

mag. Boris Podvršnik, 

Župan 


