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Zadeva: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalni turistični vodniški službi v  

               Mestni občini Kranj – 1. obravnava 

 

               

 

1. Ocena stanja  

 

Mestna občina Kranj je prejela dopis  Ministrstva za gospodarstvo št. 301-2/2011/7, z dne 18.1.2011, s 

katerim poziva k uskladitvi občinskega Odloka o lokalni turistični vodniški sluţbi v Mestni občini 

Kranj z veljavnim Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in z Zakonom o storitvah na notranjem 

trgu oziroma z Direktivo 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu (DSNT). Ministrstvo za 

gospodarstvo nas v navedenem dopisu obvešča, da je zaradi implementacije DSNT opravilo pregled 

objavljenih občinskih odlokov, povezanih z regulacijo storitev. Pri tem je ugotovilo, da so določbe 4. 

člena Odloka o lokalni turistični vodniški sluţbi v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 63/2007 z 

dne 13.7.2007) v nasprotju z določbo četrtega odstavka 41. člena Zakona o spodbujanju razvoja 

turizma (ZSRT), ki ureja turistično vodenje na lokalni ravni ter s 16. členom DSNT, ki ureja prosto 

čezmejno/občasno opravljanje storitev. Odlok namreč vsebuje omejitve, ki jih ZSRT v šestem 

odstavku 39. člena izrecno izključuje. ZSRT dovoljuje prosto vodenje tujih skupin turistov s strani 

tujih vodnikov, ki skupino spremljajo na celotnem potovanju (druga alineja šestega odstavka 39. 

člena).  Ministrstvo za gospodarstvo v dopisu  navaja, da je lokalno turistično vodenje treba razumeti 

zgolj kot neko opcijsko oz. nadstandardno storitev. Opozarja, da skupino turistov, ki te storitve ne 

ţelijo, lahko vodi katerikoli vodnik z licenco, tudi tujo, če je ustrezna, in se potemtakem za tovrstno 

turistično vodenje na lokalnem nivoju ne sme določati nikakršnih sankcij. Zato nas je Ministrstvo za 

gospodarstvo zaprosilo za pregled in spremembo besedila odloka tako, da bo usklajeno z navedenimi 

členi ZSRT in s 16. členom DSNT.  

 

V kolikor na predlog odloka v prvi obravnavi ne bo pripomb in bi bilo besedilo predloga odloka v 

drugi obravnavi enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi, predlagamo, da se v skladu s 3. 

točko prvega odstavka 100. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj odlok sprejme po skrajšanem 

postopku. 

 

2. Pravna podlaga 

 

Pravno podlago za sprejem  Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalni turistični vodniški 

sluţbi v Mestni občini Kranj predstavljajo  39. in 41. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (UL 

RS, št. 2/04), 18. člen Statuta Mestne občine Kranj (UL RS, št. 33/07) ter 3. in 17. člen Zakona o 

prekrških (UL RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB-4, 29/07, 58/07, 16/08, 17/08, 21/08, 

76/08, 108/09, 109/09, 45/10, 9/11 in 10/11). 

 



Četrti odstavek 41. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma določa, da  s predpisom iz prvega 

odstavka tega člena ni dopustno omejevati ali izključevati turističnega vodenja, organiziranega v 

skladu z 38. in 39. členom tega zakona. 

Šesti odstavek 39. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma določa, da določbe tega člena ne 

veljajo za opravljanje dejavnosti turističnega vodnika in turističnega spremljevalca: 

- kadar tuj drţavljan spremlja organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje 

zunaj Republike Slovenije, 

- če so za vodenje z zakonom določena posebna znanja (vodenje v muzejih, galerijah, 

spomenikih, gorsko vodenje, ipd.) 

- kadar je za vodenje moţno pridobiti licenco (dovoljenje, soglasje, ipd.) na podlagi posebnega 

programa usposabljanja, ki ga potrdi pristojni strokovni organ in k kateremu je dalo soglasje 

ministrstvo, pristojno za turizem. 

 

 

3. Namen in cilji 

 

Namen predlaganega odloka je uskladitev Odloka o lokalni turistični vodniški sluţbi v Mestni občini 

Kranj z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma  in z Zakonom o storitvah na notranjem trgu oz. z 

Direktivo 2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu, v skladu s pozivom Ministrstva za gospodarstvo. 

 

 

4. Postopek priprave odloka 

 

Odlok je pripravil Oddelek za razvoj in investicije, ki je po Odloku o organizaciji in delovnem 

področju občinske uprave Mestne občine Kranj pristojen za naloge s področja turizma. Pri pripravi 

odloka je sodeloval tudi Zavod za turizem Kranj. 

 

 

5. Ocena finančnih in drugih posledic 

 

Sprejetje predlaganega Odloka o lokalni turistični vodniški sluţbi v Mestni občini Kranj  nima 

finančnih posledic na proračun Mestne občine Kranj. 

 

 

6. Obrazložitev odloka, poglavitne rešitve 

 

Predlagamo, da se tretji odstavek 4. člena veljavnega odloka prenese tako, da postane drugi odstavek 

4.a člena spremenjenega odloka. Prvi odstavek predlaganega 4.a člena pa je enak šestemu odstavku 

39. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma. 

 

Predlagani spremenjeni odlok ima dodan nov 4.a člen, ki se glasi:  

 

»Določbe 4. člena tega odloka ne veljajo za opravljanje dejavnosti turističnega vodnika in turističnega 

spremljevalca: 

- kadar tuj drţavljan spremlja organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje 

zunaj Republike Slovenije, 

- če so za vodenje z zakonom določena posebna znanja (vodenje v muzejih, galerijah, 

spomenikih, gorsko vodenje, ipd.), 

- kadar je za vodenje moţno pridobiti licenco (dovoljenje, soglasje, ipd.) na podlagi posebnega 

programa usposabljanja, ki ga potrdi pristojni strokovni organ in k kateremu je dalo soglasje 

ministrstvo, pristojno za turizem. 

 

Strokovni delavci v muzejih, galerijah, šolah in drugih institucijah na območju MOK lahko opravljajo 

vodniško delo v okviru svojih sluţbenih del in nalog. Vodniško delo lahko opravljajo tudi pedagoški 

delavci v vzgojno izobraţevalnih organizacijah, ki poučujejo predmete povezane s strokovnimi znanji, 

ki vključujejo poznavanje turističnih znamenitosti MOK in to delo opravljajo v okviru sluţbenih 

nalog.« 

 



Predlagani spremenjeni odlok ima smiselno dopolnjen 12. člen odloka, tako da se glasi: 

 

»Za kršitve iz 4. člena tega odloka v povezavi s 4. a členom tega odloka se: 

- z globo 50 EUR kaznuje fizična oseba, ki ni vpisana v register lokalnih turističnih vodnikov, 

      ki ga vodi ZTK in opravlja dejavnost turističnega vodnika na območju MOK, to je 

      organizirano vodenje  skupine ali posameznika po naročilu fizične ali pravne osebe v  

      pridobitne namene, 

- z globo 200 EUR kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ne zagotavlja  

      turističnega vodnika, ki je vpisan v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi ZTK in  

      izvaja dejavnost vodenja na območju MOK, 

- z globo 100 EUR  za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba  

- pravne osebe.« 

 

 

.Svetu Mestne občine Kranj predlagamo, da po obravnavi sprejme naslednji  

 

 

SKLEP: 

 

 

Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalni turistični vodniški službi v 

Mestni občini Kranj – 1. obravnava. 

 

 

 

Pripravila:   

Tanja Varl, višja svetovalka   

   

   

   

Mag. MARKO HOČEVAR             MOHOR BOGATAJ, univ.dipl.org. 

Vodja Oddelka za razvoj in investicije  Ž U P A N 
   

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalni turistični vodniški sluţbi v Mestni 

občini Kranj – 1. obravnava 

- Odlok o lokalni turistični vodniški sluţbi v Mestni občini Kranj (UL RS, št. 63/2007) 

- Odlok o spremembah Odloka o lokalni turistični vodniški sluţbi v Mestni občini Kranj (UL 

RS, št. 107/2008) 

- dopis  Ministrstva za gospodarstvo št. 301-2/2011/7, z dne 18.1.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na podlagi 39. in  41. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (UL RS, št. 2/04), 18. člena Statuta 

Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) ter 3. in 17. člena Zakona o prekrških (UL RS, št. 3/07 

– uradno prečiščeno besedilo UPB-4, 29/07, 58/07, 16/08, 17/08, 21/08, 76/08, 108/09, 109/09, 45/10, 

9/11 in 10/11) je Svet Mestne občine Kranj na svoji ___seji dne_________ sprejel 

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o lokalni turistični vodniški sluţbi v Mestni občini Kranj 

 

 

1. člen 

 

4. člen Odloka o lokalni turistični vodniški sluţbi v Mestni občini Kranj (UL RS, št. 63/2007 in 

107/2008) se spremeni tako, da se glasi: 

 

»Lokalno turistično vodniško sluţbo lahko opravljajo osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: imajo 

najmanj srednjo strokovno izobrazbo in znanje vsaj enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje 

strokovne izobrazbe ter opravijo tečaj strokovne usposobljenosti za vodnika in se vpišejo v register 

lokalnih turističnih vodnikov turističnega območja MOK, ki ga vodi ZTK. 

 

Turistični vodnik, ki ima licenco Gospodarske zbornice Slovenije, lahko pridobi licenco za vodnika 

brez izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena z vpisom v register lokalnih turističnih 

vodnikov, ki ga vodi ZTK.« 

 

 

2. člen 

 

Za 4. členom Odloka o lokalni turistični vodniški sluţbi v Mestni občini Kranj (UL RS, št. 63/2007 in 

107/2008) se doda nov 4. a člen, ki se glasi: 

 

»Določbe 4. člena tega odloka ne veljajo za opravljanje dejavnosti turističnega vodnika in turističnega 

spremljevalca: 

- kadar tuj drţavljan spremlja organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje 

zunaj Republike Slovenije, 

- če so za vodenje z zakonom določena posebna znanja (vodenje v muzejih, galerijah, 

spomenikih, gorsko vodenje, ipd.), 

- kadar je za vodenje moţno pridobiti licenco (dovoljenje, soglasje, ipd.) na podlagi posebnega 

programa usposabljanja, ki ga potrdi pristojni strokovni organ in k kateremu je dalo soglasje 

ministrstvo, pristojno za turizem. 

 

Strokovni delavci v muzejih, galerijah, šolah in drugih institucijah na območju MOK lahko opravljajo 

vodniško delo v okviru svojih sluţbenih del in nalog. Vodniško delo lahko opravljajo tudi pedagoški 

delavci v vzgojno izobraţevalnih organizacijah, ki poučujejo predmete povezane s strokovnimi znanji, 

ki vključujejo poznavanje turističnih znamenitosti MOK in to delo opravljajo v okviru sluţbenih 

nalog«. 

 

3. člen 

 

12. člen Odloka o lokalni turistični vodniški sluţbi v Mestni občini Kranj (UL RS, št. 63/2007 in 

107/2008) se dopolni  tako, da se glasi: 

 

 

»Za kršitve iz 4. člena tega odloka v povezavi s 4. a členom tega odloka se: 

- z globo 50 EUR kaznuje fizična oseba, ki ni vpisana v register lokalnih turističnih vodnikov, 

      ki ga vodi ZTK in opravlja dejavnost turističnega vodnika na območju MOK, to je 

      organizirano vodenje  skupine ali posameznika po naročilu fizične ali pravne osebe v  

      pridobitne namene, 

- z globo 200 EUR kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ne zagotavlja  



      turističnega vodnika, ki je vpisan v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi ZTK in  

      izvaja dejavnost vodenja na območju MOK, 

- z globo 100 EUR  za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba  

- pravne osebe.« 

 

 

4. člen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 

 

 

Številka:    322-0003/2007-10-46/06 

Kranj, dne  _________________ 

 

 

 

                                                                                                Ţupan 

                                                                                      Mestne občine Kranj 

                                                                             MOHOR BOGATAJ, univ.dipl.org. 

                                                                                                  

 

 


