CENIK ZA TURISTIČNO VODENJE IN SPREMLJANJE / VODJA POTI
za najemanje vodnikov in spremljevalcev preko združenja ZTVS
Januar, 2019
Končna cena
za vodnika v
EUR
brez
DDV

Storitev
Vodeni ogledi destinacije (mesta)
Slovenščina, angleščina, hrvaščina, srbščina
do 2 uri, 1- 5 oseb
do 2 uri, 6-10 oseb
do 2 uri, 11-30 oseb
do 2 uri, 31-50 oseb
Dodatna ura vodenja
Strokovna, Protokolarna, »luxury«, »coorporate«
Ogled naročen za isti dan kot se izvaja
Ogled naročen manj kot 24 ur pred izvajanjem, nedelje
in prazniki ter vodenje/spremljanje po 20. uri
Turistično vodenje na izletih (peš in na avtobusu)*
do 6 ur
do 8 ur
do 12 ur
dodatna ura vodenja
Strokovna, Protokolarna, individualna, »coorporate«
Doplačilo za spremljanje / vodja poti (vodenje +
spremljanje)
Urgentno povpraševanje 0-3 dni pred začetkom
večdnevnega izleta/potovanja
Vodnik/voznik
Spremljanje skupine / vodja poti**
do 6 ur
do 8 ur
do 12 ur
Dodatna ura spremljanja / vodja poti
Transfer iz letališča do hotela in obratno (do 2 uri)
Dodatna ura transferja
Ostalo
Doplačilo za nočno vožnjo (med 22.00 in 6.00) na
potnikovem sedežu*
Dodatek za prevajanje
Čakanje, zamujanje skupine
Potni stroški do/iz izhodišča ogleda/izleta/potovanja

nem, it, fra, špa + 5%,
niz, rus, jap in ostali + 15%
75
90
120
135
25
+ 30%
+ 25%
+ 15%
do 30 oseb
120
150
200

nad 30 oseb
150
180
250
25

+ 30%
+ 20%
+ 20%
+ 20%
90
120
150
15
60
15
100
+ 20%
20
0,37 EUR/km

* Nočne vožnje na priklopnem sedežu ne priporočamo, ker to ogroža življenje in zdravje
vodnika/vodje poti
Turistični vodnik ali vodja poti se za cene, popuste, dodatke, potne stroške dogovarja
neposredno z naročnikom glede na obojestranski interes (več vodenj mesečno, zagotovljena
vodenja, dogovorjena več mesecev vnaprej, prazniki, ipd.).
Za definicijo, ki opredeluje naloge turističnega vodnika in spremljevalca/vodje poti
povzemamo EU standard EN 13809:2003:
Turistični vodnik (angl. – tourist guide) Turistični vodnik je oseba, ki obiskovalce vodi v
njihovem izbranem jeziku, interpretira kulturno in naravno dediščino, ki je specifična za
področje na gostom razumljiv način. Turistični vodnik ima licenco, ki zagotavlja, da ima
znanja specifična za določeno področje, izdano s strani pristojnega organa. Turistični vodnik
je dolžan med opravljanjem dejavnosti imeti na vidnem mestu ustrezno izkaznico.
Turistični spremljevalec/vodja poti (angl. – tour manager / tour leader / tour guide / tour
escort) Turistični vodja poti je oseba, ki vodi in nadzira potovanje v imenu organizatorja
potovanja in zagotavlja, da se program izvaja kot je opisano v ponudbi in kot je bilo prodano
potniku. Turistični vodja poti obiskovalcem nudi praktične informacije obiskanega področja,
opravlja organizacijske in tehnične storitve za udeležence turističnih aranžmajev od začetka
potovanja do cilja in vrnitve.
Turistični vodnik lahko opravlja tudi delo vodje poti doma in v tujini, medtem ko vodja poti ne
more opravljati delo turističnega vodnika, v državah, kjer je turistični vodnik reguliran poklic
in se mora najemati »lokalne vodnike«. Če turistični vodnik ima dovoljenje, da lahko glede na
posebno ureditev v državi opravlja delo turističnega vodnika, lahko vodi.
Ostali pogoji
Odpoved že naročenih storitev v roku manj kot 24 ur pred začetkom opravljanja storitve se
obračuna 50% od dogovorjene cene, odpoved v manj kot 12 urah pred začetkom opravljanja
storitve ali »no show« se obračuna v 100% znesku.
En vodnik vodi eno skupino. Za eno skupino se šteje maksimalno število sedežev
avtobusnega prevoza oz. največ 50 oseb pri drugih prevozih.
Vodniku ali spremljevalcu / vodji poti na izletu pripadajo vse enake ugodnosti, kot skupini, ki
jo vodi (hrana, prenočišče, prevoz, vstopnine ipd.) ter povračilo vseh izrednih stroškov, ki bi
morebitno nastali v cilju dobre izvedbe izleta (telefon, okvara prevoznega sredstva ipd.).
Rok plačila je 8 dni od izstavitve računa.

