V skladu s 40.členom Zakona o pospeševanju turizma (Ur. List RS št. 57/98) in 16.člena
Statuta Občine Kranjska Gora (UVG, št. 17/99, 28/00, 15/02) je Občinski svet občine
Kranjska Gora na svoji 38. seji, dne 30.09.2002 sprejel

ODLOK O LOKALNI TURISTIČNI VODNIŠKI SLUŽBI
V OBČINI KRANJSKA GORA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa kriterije za pridobitev statusa lokalnega turističnega vodnika in
pogoje za izvajanje lokalne turistične vodniške službe na območju občine Kranjska
Gora.
2. člen
Izvajanje lokalne turistične vodniške službe po tem odloku pomeni spremljanje in
vodenje domačih in tujih obiskovalcev, raziskovanje in strokovno pojasnjevanje
naravnih znamenitosti, kulturnozgodovinskih spomenikov, pomembnih dogodkov,
umetniških del, etnografskih in drugih znamenitosti na območju občine Kranjska Gora.
Lokalni turistični vodnik (v nadaljevanju: vodnik) je oseba, ki opravlja dejavnost,
navedeno v prejšnjem odstavku. Veljaven status pridobi z vpisom v register lokalnih
turističnih vodnikov, ki ga vodi Lokalna turistična organizacija Kranjska Gora (v
nadaljevanju: LTO Kranjska Gora).
Strokovni delavci v muzejih, galerijah in drugih objektih, lahko opravljajo vodniško
delo v okviru svojih nalog.

II. POGOJI ZA IZVAJANJE LOKALNE TURISTIČNE VODNIŠKE SLUŽBE
3. člen
Lokalno turistično vodniško službo lahko opravljajo osebe, ki izpolnjujejo pogoje, ki
jih določa Zakon o pospeševanju turizma in imajo najmanj srednjo strokovno
izobrazbo in znanje enega tujega jezika za stopnjo srednje strokovne izobrazbe in
naredijo tečaj strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika.

Po izpolnitvi zahtevanih pogojev iz prvega odstavka tega člena bo kandidat pridobil
licenco za lokalnega turističnega vodnika.
Dokazilo o usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika je tudi licenca
turističnega vodnika, ki jo podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije.
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
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v obliki rednih in občasnih ogledov in
programov na območju občine Kranjska Gora. Naročila za vodenje sprejema
Turistična informacijska pisarna občine Kranjska Gora.
Za svoje goste lahko naročila sprejemajo tudi turistične agencije in drugi turistični
subjekti, angažirajo pa lahko samo vodnike iz registra lokalnih turističnih vodnikov
občine Kranjska Gora.

5. člen
Lokalni turistični vodnik mora v času izvajanja nalog turističnega vodništva nositi
priponko, ki mu jo izda LTO občine Kranjska Gora in mora biti primerno urejen in
oblečen.

IV. USPOSALBJENJE ZA LOKALNO VODNIŠKO SLUŽBO
6. člen
LTO Kranjska Gora organizira in vodi tečaje za lokalne turistične vodnike, izvajajo pa
jih izobraževalne ustanove, ki zagotovijo program, kot ga zahteva ta odlok.
Po končanem tečaju se opravi preizkus znanja in v primeru pozitivnega rezultata
pridobi kandidat licenco iz tretjega člena tega odloka.
Kandidat, ki preizkusa znanja ne opravi pozitivno, lahko preizkus ponovi v roku 30.
dni.

7. člen
Kandidatu, ki izpolnjuje pogoje, LTO Kranjska Gora podeli licenco za turistično
vodenje, ki velja pet let. Licenca vsebuje:

 Ime, priimek in naslov vodnika
 Datum izdaje izkaznice, žig in podpis odgovorne osebe LTO Kranjska
Gora
 Rubrike za podaljšanje veljavnosti izkaznice (velja od – do)
Če je vodnik aktiven, kar pomeni, da v petih letih izvede vsaj deset vodenj, se mu
izkaznica avtomatsko podaljša. V kolikor v treh letih opravi manj vodenj ali sploh
nobenega, mora v roku šestih mesecev ponovno uspešno opraviti preizkus znanja. V
kolikor tega preizkusa ne opravi, se briše iz registra lokalnih turističnih vodnikov in
nima več pravice vodenja na območju občine Kranjska Gora.
Svojo aktivnost vodnik dokazuje s poročili o opravljenih vodenjih, ki jih posreduje
LTO Kranjska Gora.
V. REGISTER LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV
8. člen
Osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega poglavja tega odloka se vpišejo v register
lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi LTO Kranjska Gora.
Register lokalnih turističnih vodnikov vsebuje naslednje podatke:
 Ime, priimek, telefonsko številko in naslov vodnika (morebitni elektronski
naslov)
 Kontaktne številke
 Zaporedno številko licence
 Davčno številko
 Aktivno znanje jezikov
 Dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti
 Podatke o številu ur vodenja za preteklo leto.
9. člen
Podatke o številu vodenj za preteklo leto vnaša LTO Kranjska Gora na osnovi prejetih
evidenc aktivnosti vsakega vodnika.
Poročilo posameznega vodnika mora vsebovati:
 Ime in priimek vodnika
 Osnovne podatke o izvedenih vodenjih v preteklem mesecu – spisek zavedenih
vodenih tur ter naziv naročnika in število udeležencev za vsako izmed njih
 Datum in podpis

10. člen
Svojo aktivnost vodnik dokazuje s poročili o opravljenih vodenjih, ki jih posreduje
LTO Kranjska Gora in sicer v mesecu aprilu za vodenja opravljena v zimski sezoni in
v mesecu novembru za vodenja opravljena v poletni sezoni.
Lokalni turistični vodnik, ki v svojih poročilih navaja vodenja, ki jih ni izvedel, se
izbriše iz registra lokalnih turističnih vodnikov.

VI. NADZOR
11. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja občinski inšpektor in občinski redar. Vodnik se
je na zahtevo pristojnih služb dolžan predstaviti z veljavno vodniško izkaznico.

Pri izvajanju pooblastil iz prejšnjega odstavka so zbrane kazni prihodek občinskega
proračuna.

VII. POSEBNE DOLOČBE
12. člen
Na območju občine Kranjska Gora lahko opravlja turistično vodenje le lokalni
turistični vodnik, ki je vpisan v register lokalnih turističnih vodnikov pri LTO
Kranjska Gora oz. nacionalni turistični vodnik, ki je prav tako predhodno prijavljen in
vpisan v register pri LTO Kranjska Gora.
Tuji turisti morajo za vodenje najeti lokalnega turističnega vodnika.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba in samostojni
podjetnik posameznik, če najame za vodenje po občini Kranjska Gora lokalnega
turističnega vodnika, ki nima izkaznice in ni vpisan v register lokalnih turističnih
vodnikov. Odgovorna oseba se kaznuje z denarno kaznijo 20.000 tolarjev.

Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se za prekršek kaznuje fizična oseba, če opravlja
dejavnost lokalnega turističnega vodnika v občini Kranjska Gora, ne da bi izpolnjevala
pogoje iz tega odloka.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen

V roku 60 dni od uveljavitve tega odloka LTO Kranjska Gora:
 Pripravi program za izvajanje strokovne usposobljenosti
 Določi obliko in vsebino izkaznice in obliko priponke za lokalne turistične
vodnike
 Po pooblastilu občine Kranjska Gora organizira register lokalnih turističnih
vodnikov
 Pripravi obrazec za vodenje evidence o opravljenih turističnih vodstvih.
16. člen

Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.
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