Pripombe na ZSRT-1 za regulacijo TURISTIČNEGA VODNIKA
Predlogi ZSRT-1 k poglavju - II. BESEDILO ČLENOV

BESEDILO ČLENOV – PREDLAGANE SPREMEMBE
Prvi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja dejavnost organiziranja turističnih paketov, pri vsaki
izvedbi turističnega paketa doma in v tujini za vsako organizirano skupino posebej zagotovi vodjo poti.«.
Za 32. členom se dodajo novi 32.a, 32.b , 32.c , 32.č in 32.d člen, ki se glasijo:
32.a člen
(vodja poti)
Vodja poti je oseba, ki udeležence spremlja po vnaprej določenem programu ter v imenu organizatorja potovanja opravlja
organizacijske in tehnične storitve ves čas trajanja turističnega paketa ali ostalih storitev navedenih v 27. členu.
32.b člen
(obveznost zagotavljanja turističnega vodnika)
(1) Kadar organizator potovanja v svoj turistični paket ali drugo storitev navedeno v 27. členu, vključi storitev turističnega
vodenja, za to storitev zagotovi turističnega vodnika.
(2) Turistični vodnik lahko opravlja tudi storitev vodje poti. V primeru, da je prisoten ves čas trajanja storitev navedenih v 27.
členu preneha obveznost iz 32. člena zakona.
32.c člen
(turistični vodnik)
(1) Po evropskem standardu EN 13809: 2003 je turistični vodnik oseba, ki obiskovalce vodi v dogovorjenem jeziku in na
gostom razumljiv način interpretira kulturno in naravno dediščino, z znanji potrebnimi na izbranem področju vodenja.
(2) Turistični vodnik ima potrdilo o opravljenem preizkusu znanja, ki zagotavlja, da ima znanja, potrebna za opravljanje
dejavnosti turističnega vodenja, ki ga je opravil pri organu, določenem s strani ministrstva pristojnega za turizem in je vpisan v
ustrezen register turističnih vodnikov.
(3) Dejavnost turističnega vodenja lahko na ozemlju Republike Slovenije, po načelu vzajemnosti opravljajo tudi osebe, ki
imajo v državi članici EU v skladu s predpisi države članice EU dokazila o strokovni usposobljenosti za dejavnost turističnega
vodenja. Oseba, ki ne prihaja iz držav članic EU dejavnosti turističnega vodenja na območju Republike Slovenije ne sme
opravljati, razen če uspešno opravi preizkus znanja v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici.
(4) Izraz turistični vodnik se v tem zakonu uporablja za turistične vodnike, ki so opravili preizkus znanja na državni ali lokalni
ravni.
(5) 3. odstavek tega člena ne velja za opravljanje dejavnosti turističnega vodnika, če so za vodenje z zakonom določena
posebna znanja (vodenje v muzejih, galerijah, spomenikih, gorsko vodenje, ipd.)
(6) Turistični vodnik med opravljanjem dejavnosti kvalifikacijo izkaže z ustrezno izkaznico ali potrdilom.
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32.č člen
(turistično vodenje na ravni turističnega območja)
(1) Občine na določenem turističnem območju lahko predpišejo program turističnega vodenja na turističnem območju, ki
obsega specifična znanja.
(2) 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: »turistični vodnik turističnega
območja (ime območja)«.
(3) Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati turistični vodniki turističnega območja, ne smejo biti povezani s stalnim bivališčem
turističnega vodnika.
(4) S predpisom iz prvega odstavka tega člena ni dopustno omejevati ali izključevati turističnega vodenja, organiziranega v
skladu z 32.a, 32.b, 32.c, 32.č in 32.d členov tega zakona.
32.d člen
(usposabljanje za turističnega vodnika)
(1) Izobraževanje turističnih vodnikov sledi evropskemu standardu EN 15565:2008, ki določa minimalne zahteve stopnje
izobrazbe oziroma kvalifikacije za turistične vodnike.
(2) Pogoj za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja je obvezno strokovno usposabljanje in opravljen preizkus znanja za
turističnega vodnika.
(3) Naziv turistični vodnik pridobi oseba z uspešno opravljenim preizkusom znanja, na podlagi katerega mu pristojni organ
izda potrdilo, ki zagotavlja, da ima znanja, potrebna za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja. Dokazilo opravljenega
preizkusa je ustrezna izkaznica.
(4) Pogoje glede usposabljanja in preizkusa znanja v skladu z evropskim standardom, v podzakonskem aktu podrobneje
določi pristojno ministrstvo.
(5) Pogoje glede usposabljanja in preizkusa znanja za specifično območje določi pristojen občinski ali regionalni organ.
(6) Vodenje registra in njegovo vsebino podrobneje določi ministrstvo, pristojno za turizem.

2. odstavek 40. člena se dopolni tako, da se glasi:
»(3) Nadzor nad določbami, ki urejajo opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev ter dejavnosti
turističnega vodenja iz 27. do 39. člena opravlja organ, pristojen za tržno inšpekcijo.«.
Za 43. členom se doda nov 43.a člen, ki se glasi:
»43.a člen
(prekrški glede opravljanja dejavnosti turističnega vodenja)
(1) Z globo od 400 do 800 eurov se za prekršek kaznuje oseba, ki opravlja dejavnost turističnega vodenja in ne izpolnjuje
pogojev iz 32.b, 32.c. in 32.č člena tega zakona.
December 2016 – Januar 2017: pripombe na ZSRT-1

Turistični vodniki Slovenije

2

Pripombe na ZSRT-1 za regulacijo TURISTIČNEGA VODNIKA
Predlogi ZSRT-1 k poglavju - II. BESEDILO ČLENOV

(2) Z globo od 2000 do 4000 eurov se za prekršek kaznuje organizator potovanja, ki za opravljanje dejavnosti turističnega
vodenja najame osebo, ki ne izpolnjuje pogojev 32.b, 32.c. in 32.č člena tega zakona.
(3)Z globo od 2000 do 4000 eurov se za prekršek kaznuje organizator potovanja, ki ne zagotovi turističnega vodnika, kadar je
v programu organizatorja navedeno, da program vsebuje turistično vodenje.
(4) Z globo od 200 do 800 eurov se za prekršek iz 2. in 3. odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe oziroma
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, organizatorja potovanja.
(5) Z globo od 600 do 1000 eurov se za prekršek kaznuje oseba, ki med opravljanjem dejavnosti turističnega vodenja nosi
označbo, da je turistični vodnik oziroma se identificira z lažnim dokumentom, in ne izpolnjuje pogojev iz 32.b, 32.c. in 32.č
člena tega zakona.«.
Za 46. členom se doda nov 46.a člen, ki se glasi:
46.a člen
(veljavnost naziva turistični vodnik)
(1) Opravljen preizkus znanja za turističnega vodnika po Zakonu o spodbujanju turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15
in 52/16 – ZPPreb-1) z izdanim potrdilom o uspešno opravljenem preizkusu znanja in pripadajočo izkaznico se prizna kot
zadostni pogoj za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja ne glede na morebitne spremembe pogojev za opravljane te
dejavnosti.
(2) Oseba, ki je pod pogoji zahtevanimi v zakonu navedenim v 1. odstavku tega člena pridobila naziv »turistični vodnik«, ta
naziv ohrani.«.

OBRAZLOŽITEV K ČLENOM
K 32.a členu (vodja poti)
Zaradi pravilnega tolmačenja pojma, je smiselno je, da je definicija vodje poti – spremljevalec navedena v samostojnem
členu.
K 32.b členu (obveznost zagotavljanja turističnega vodnika)
Potrebna je jasna opredelitev glede na definicijo vodja poti - spremljevalec in turistični vodnik.
Če je turistični vodnik prisoten od začetka prve organizirane storitve do konca trajanja zadnje organizirane storitve preneha
obveznost 32. člena.
K 32.c členu (turistični vodnik)
Potrebna je jasna definicija turističnega vodnika, opis ter opredelitev del in nalog in njegove funkcije v skladu z evropskimi
standardi. Iz razloga ker se v praksi napačno pojmuje delo turističnega vodnika in vodje poti (spremljevalca) kot eno in isto
dejavnost.
K 32.č členu (turistično vodenje na ravni turističnega območja)
Veljavni zakon natančno opredeljuje to področje, ki ga predlog zakona izpušča, briše oziroma ne opredeljuje.
K 32.d členu
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(usposabljanje za turističnega vodnika)
To je zelo kompleksno področje, ki ga veljavni zakon v veliki meri že ureja. Potrebna bi bila nadgradnja obstoječega
izobraževanja in izpita za turistične vodnike. V predlogu novega ZSRT-1 pa predlagatelj vse člene, povezane z preizkusom
znanja za turistične vodnike, briše. Predstavniki vodnikov se ne čutimo pristojne in odgovorne, da to področje natančno
uredimo. Pripravljeni pa smo sodelovati s predlogi ureditve. Nacionalna poklicna kvalifikacija ni primerna ureditev, ker gre pri
turističnem vodenju za dejavnost, ki je zelo kompleksna in zahteva kvalitetno izobražene in široko razgledane kadre.
K 46.a členu
(veljavnost naziva turistični vodnik)
V primeru spremembe pogojev pridobitve dovoljena za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja, vsem ki imajo veljavno
opravljen preizkus znanja , ni potrebno ponovno pridobivati dokazil za opravljanje te dejavnosti. Upoštevajo se dokumenti
pridobljeni po ZSRT.

Pripravile:
Mojca Pačnik
Diana Ternav
Bojana Čampa
Mateja Kregar Gliha

December 2016 – Januar 2017: pripombe na ZSRT-1

Turistični vodniki Slovenije

4

