Občina Bled
OBČINSKI SVET

7)
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem:

Osnutek Odloka o lokalnem turističnem vodenju na
turističnem območju Občine Bled.
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Marjana Burja, odd. za
javne finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti.

PREDLOG SKLEPOV
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o lokalnem turističnem
vodenju na turističnem območju Občine Bled.
2. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Odlok o lokalnem turističnem
vodenju na turističnem območju Občine Bled, v skladu s 73. členom
Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09 – UPB in
78/09), obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.
3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o lokalnem turističnem
vodenju na turističnem območju Občine Bled.

Župan Občine Bled
Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog
prof. geografije
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Osnutek
Na podlagi določil 39.,41. in 42. Členov Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur.l.RS št.
2/04) ter 16. člena Statuta Občine Bled (Ur. list RS, št.69/2009-UPB ) je Občinski svet
občine Bled na svoji _________ redni seji, dne ______________ sprejel
ODLOK O LOKALNEM TURISTIČNEM VODENJU NA TURISTIČNEM OBMOČJU
OBČINE BLED
I.

UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se na turističnem območju Občine Bled (v nadaljevanju občine) določa
program turističnega vodenja, pogoje za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja in
vodenje registra turističnih vodnikov turističnega območja občine.
2. člen
Dejavnost turističnega vodenja po tem odloku je strokovno vodenje obiskovalcev, skladno s
programom tečaja za lokalne turistične vodnike na turističnem območju občine, ki obsega
specifična znanja.
Oseba, ki opravlja dejavnost turističnega vodenja je turistični vodnik oz. turistična vodnica (v
nadaljevanju turistični vodnik) turističnega območja občine.
Turistični vodnik turističnega območja občine po tem odloku je oseba, ki domačim in tujim
obiskovalcem občine razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne lepote, kulturnozgodovinske
spomenike, zgodovino, umetniška dela, etnografske in druge znamenitosti.
Za lokalnega turističnega vodnika po tem odloku se ne štejejo strokovni delavci v muzejih,
galerijah in drugih pomembnih objektih, ko opravljajo posle vodnika v okviru svoje službe.
II. PROGRAM TURISTIČNEGA VODENJA IN POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
TURISTIČNEGA VODENJA
3. člen
Program turističnega vodenja na turističnem območju občine obsega specifična znanja, ki se
pridobijo na tečaju za turistične vodnike občine.
Podrobnejše vsebine tečaja in programa za turistična vodnike na turističnem območju
občine organizira in vodi Turizem Bled, izvaja pa Višja strokovna šola za gostinstvo in
turizem Bled.
4. člen
Dejavnost turističnega vodenja na turističnem območju občine lahko opravlja oseba, ki ima
opravljen tečaj in strokovni preizkus znanja iz programa turističnega vodenja na turističnem
območju občine in je vpisana v register turističnih vodnikov turističnega območja občine.
5. člen
K strokovnemu preizkusu znanja, ki obsega teoretični del s specifičnimi znanji iz 2. člena
tega odloka ter praktični del kot samostojno strokovno vodenje, se lahko prijavijo osebe:
- z najmanj srednjo strokovno izobrazbo in
- z znanjem vsaj enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne izobrazbe.
Preizkus znanja opravlja strokovna komisija, ki jo imenuje Turizem Bled.
6. člen
Oseba, ki opravi strokovni preizkus znanja iz 5. člena tega odloka, pridobi naziv turistični
vodnik oz. turistična vodnica turističnega območja občine.
Dokazilo o opravljenem strokovnem preizkusu znanja je izkaznica, ki jo izda Turizem Bled.
Turistični vodniki morajo pri opravljanju dejavnosti turističnega vodenja izkaznico nositi na
vidnem mestu.
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7. člen
Izkaznica za turističnega vodnika je od datuma izdaje veljavna 3 leta.
Turistični vodniki turističnega območja morajo najkasneje do 31. januarja tekočega leta
Turizmu Bled posredovati podatke o številu dni vodenja za preteklo leto z navedbo naročnika
vodenja, številom udeleženih turistov in jezikom vodenja.
8. člen
Za podaljševanje veljavnosti vodniške izkaznice mora turistični vodnik opraviti najmanj deset
dni turističnih vodenj v slovenskem ali katerem koli drugem svetovnem jeziku.
9. člen
Turistični vodniki, ki več kot tri leta ne opravljajo dejavnosti turističnega vodenja na
turističnem območju občine ali ne opravijo predpisanega števila dni vodenj in se ponovno ne
udeležijo tečaja za turistične vodnike, jih Turizem Bled s sklepom izbriše iz registra
turističnih vodnikov turističnega območja občine.
Zoper sklep je možna pritožba, o kateri odloči Svet zavoda Turizma Bled.
Po pravnomočnosti tega sklepa se turistični vodnik izbriše iz registra.
III. REGISTER TURISTIČNIH VODNIKOV TURISTIČNEGA OBMOČJA OBČINE BLED
10. člen
Register turističnih vodnikov turističnega območja občine vodi Turizem Bled.
Register lokalnih turističnih vodnikov vsebuje naslednje podatke:
- ime in priimek,
- prebivališče,
- podatke o številu ur vodenja za preteklo leto,
- dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti .
11. člen
Turistični vodnik z vpisom v register iz prejšnjega člena tega odloka pridobi možnosti
opravljanja dejavnosti turističnega vodenja na turističnem območju občine Bled.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o lokalni turistični vodniški službi v
občini Bled (Uradni list RS št. 63/2000 z dne 13.7.2000)
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu republike Slovenije.
Številka:
Datum:
Župan občine Bled
Janez Fajfar
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Obrazložitev:

1. Razlogi za sprejem n o v e g a odloka
Zakon o storitvah na notranjem trgu (ZSNT - Uradni list RS, št. 21/2010, z dne
15.3.2010) deloma prenaša v slovenski pravni red Direktivo 2006/123/ES (DSNT).
Tako direktiva kot zakon uvajata nov pojem čezmejnega oziroma občasnega upravljanja
tržnih storitev, ki spadajo v okvir te direktive, med katerimi so tudi storitve s področja
turizma. Določbe Odloka o lokalni turistični vodniški službi v občini Bled (Ur. l. RS, št.
63/2000, z dne 13.7.2000) so v nasprotju z določbo četrtega odstavka 41. člena
Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT), ki ureja turistično vodenje na lokalni
r avni ter s 16. členom DSNT, ki ureja prosto čezmejno/občasno opravljanje storitev.
Obstoječ 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). Lokalno turistično vodenje je treba razumeti zgolj kot neko
možnost oziroma nadstandardno storitev.
Skupine turistov, ki te storitve ne želijo, lahko vodi katerikoli vodnik z licenco, tudi tujo,
če je ustrezna.
2. Cilji in načela odloka
S sprejetjem novega odloka bo odpravljeno neskladje o b s t o j e č e g a odloka z
Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in Direktivo 2006/123/ES (DSNT), ki ureja
prosto čezmejno/občasno storitev.
3. Ocena finančnih posledic
Sprejem novega odloka nima finančnih posledic za proračun Občine Bled.
Pripravila:
Oddelek za javne finance, gospodarstvo in družbene dejavnosti
Turizem Bled
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