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Mestni svet Mestne obelne Ljubljana sprejme osnutek Odloka 0 turistienem vodenju v
 
Mestni nbeini Ljubljana.
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OSNUTEK 
Na podlagi 41. in 42. elena Zakona 0 spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, st. 2/04) in 
27. elena Statuta Mestne obcinc Ljubljane (Uradni list RS, sl. 66/07 - uradno precisceno 
besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na " .. " seji dne .. " "." . 
spreje1 

ODLOK 
o turistienem vodenju v Mestni obelnl Ljubljana 

1. UVODNE DOLOCBE 

I. elen 

S tcm odlokom se na turisticnem obmocju Mestne obcine Ljubljana (v nadaljevanju: 
turisticno obmocje MOL) doloca program turisticnega vodenja, pogoje za opravljanje 
dejavnosti turisticnega vodenja in voden]e registra turisticnih vodnikov turisticnega obmocja 
MOL. 

2. clen 

Dejavnost turisticnega vodenja po tern odloku je strokovno vodenje obiskovalcev skladno s 
programom turisticnega vodenja na turisticnern obmocju MOL, ki obsega specificna znanja, 

Oseba, ki opravlja dejavnost turisticnega vodenja, je turisticni vodnik turisticnega obmocja 
MOL (v nadaljevanju: turisticni vodnik), 

u PROGRAM TUR1STlCNEGA VODENJA 

3. elen 

Program turisticnega vodenja na turisticnern obmoeju MOL obsega specificna znanja 0 

turisticnem obmocju MOL, ki se nanasajo na: 
• kulturo koliscarjev,
 
• kulturo zamih grobisc,
 
- rimsko naselbino Emona ter prepoznavanje njenih ostankov v danasnjem casu,
 
- kronoloski pregled zgodovine Ljubljanc,
 
- zivljenje prebivalcev Ljubljanc v dolocenih zgodovinskih obdobjih,
 
- pomernbnejse zgodovinske osebnosti, ki so vplivale na razvoj Ljubljane,
 
- Ljubljano skozi urnetnostna obdobja s poudarkom na baroku in secesiji,
 
- arhitekturo in pornembne arhitekte v Ljubljani,
 
- vlogo Plecnika za urbanisticno ureditev Ljubljane,
 
• pomembnejse umetnike in njihova de1a v Ljubljani,
 
• poznavanje naravne in kulturne dediscine ter nacina zivljenja Ijudi Ijubljanskega podezelja.
 

Podrobnejse vsebine programa turisticnega vodenja na turisticnern obrnocju MOL oblikuje 
Zavod za turizem Ljubljana (v nadaljcvanju: zavod). 



III. rooon ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TURISTICNEGA VODENJA 

4. clcn 

Dejavnost turisticnega vodenja na turisticnem obocju MOL lahko opravlja oseba, ki ima 
opravljen strokovni preizkus znanja iz programa turisticnega vodenja na turisticnem obmoeju 
MOL inje vpisana v register turisticnih vodnikov turisticnega obmocja MOL. 

Poleg pogojev iz prejsnjega odstavka morajo osebe, ki zelijo opravljati dejavnost turisticnega 
vodenja v tujem jeziku, predloziti potrdilo 0 aktivnem znanju tujega jczika. 

5. clen 

K strokovnemu preizkusu znanja, ki obsega teoreticni del s specificnimi znanji iz 3. elena tega 
odloka ter prakticni del, samostojno strokovno vodenje, se lahko prijavijo osebe, ki: 
- se udelezijo izobrazevalnega programa strokovne usposobljenosti za turisticnega vodnika, ki 
ga razpise zavod, in 
- imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo. 

Strokovno usposobljenost preverja kornisija,ki jo imenuje zavod. 

6. clen 

Oseba, ki opravi strokovni preizkus znanja iz 4. elena tcga odloka, pridobi naziv turisticni 
vodnik turisticnega obmocja MOL. Zavod mu izda izkaznico turisticnega vodnika, ki jo mora 
ob vodenju nositi na vidnem mestu. Izkaznica velja tri leta. 

Veljavnost izkaznice se podaljsa, ce turisticni vodnik v treh letih opravi najmanj: 
. deset turisticnih vodcnj v angleskem, nemskem, italijanskem ali slovenskemjeziku ali 
• pet turisticnih vodenj v drugih jezikih. 

IV. REGISTER TURISTICNIH VODNIKOV TURISTICNEGA OBMOCJA MOL 

7. clen 

Register vodnikov tursticnega obmocja MOL vodi zavod. 

8. clen 

Turisticni vodnik se vpise v register turisticnih vodnikov iz prejsnjega elena tega odloka in 
zacne opravljati dejavnost turisticnega vodenja po vpisu v register. 



v. PREHODNE IN KONCNl DOLOCBl 

9. clen 

Zavod v roku sesiih mcsecev od uveljavitve tega odloka doloci obliko in vsebino izkaznice 
turistienega vodnika v skladu z dolocili tega odloka. 

10. clen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok 0 turisticnem vodenju v Mestni obcini 
Ljubljana (Uradni list RS, st. 60101). 

II. clen 

Ta odlok zacne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem JistuRepublike Siovenije. 

Stevilka; 
Ljubljana,dne 

Zupan 
Mestne obcine Ljubljana 

Zoran Jankovic 



OBRAZLOZITEV
 

osnutka Odloka 0 turistienem vodenju v Mestni obelni Ljubljana
 

Pravni temelji 
za sprejem Odloka 0 turistiCnem vodenju v Mestni obcini Ljubljana (v nadaljevanju: odlok) 
so: 
• 41. clen Zakona 0 spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, st. 2/04), ki doloca, da 
obcina na dolocenem turisticnern obrnocju lahko predpisc program turisticnega vodenja na 
turisticnem obrnocju, ki obsega specificna znanja; turisticni vodnik lahko zacne z 
opravljanjem dejavnosti, ko izpolni pogoje 
- 42. clen Zakona 0 spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, sl. 2/04), ki doloca, da 
register turisticnih vodnikov turisticnega obmocja vodi obcina ali pa ga v skladu s svojimi akti 
prenese na pravno osebo javnega ali zasebnega prava. 
. 27. clen Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, s1. 66/07 - uradno precisceno 
besedilo), ki med drugim doloca pristojnost Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana, da 
sprejema odloke in druge akte. 

Razlogi in ciIji, zaradi katerih [e odlok potreben 
Mestna obcina Ljubljana ima status turisticnega obmocja na katerem lahko sprejme program 
turisticnega vodenja, ki obsega specificna znanja tcr doloci pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
turisticni vodnik turisticnega obmocja, Zavod za turizem Ljubljana ima pripravljenih veliko 
programov vodenja, ki jih izvajajo vodniki turisticnega obmocja. To so ogled mestne hise, 
sprehod po Ljubljani, ogled Ljubljane s kolesom, sprehod po Plecnikovi Ljubljani, sprehod po 
barocni Ljubljani, sprehod po secesijski Ljubljani, sprehod po Presernovih stopinjah, vo:i:nja s 
turisticno ladjico in se nekatere. 

Podrocje jc bilo urejeno z Odlokom 0 turisticnem vodenju v Mestni obcini Ljubljana (Uradni 
list RS, st. 60/01), ki je bil sprejet na podlagi Zakona 0 pospesevanju turizma (Uradni list RS, 
st. 57/98). Naloge iz odloka je do registracije lokalne turisticne organizacije, to je Zavoda za 
turizem Ljubljana, izvajal organ Mestne uprave MOL, pristojen za turizem. V letu 2004 je bil 
sprejet Zakon 0 spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, st. 2/04), ki je prinesel dolocene 
spremembe na tern podrocju, Zaradi spremenjene zakonske podlage in prenosa nalog na 
Zavod za turizem Ljubljana je pripravljen nov odlok. 

Ocena stanja 
Podrocje turisticnega vodenja v Ljublj ani sodi med najrazvitej se v Evropi, saj tujim 
obiskovaicem ponuja kakovostno vodstvo v kar 17 jezikih. Stevilo skupin, ki narocajo 
turisticno vodenje se iz leta v leto povecuje, Stcvilo skupin, ki je narocilo vodenje po 
Ljubljani je v letu 2008 znasalo 2.075, kar je 12% vee ko v letu 2007. V letu 2007 je bilo 
1.856 skupin, kar je 4% vec kot v letu 2006. V registru lokalnih vodnikov po Ljubljani, ki ga 
vodi Zavod za turizem Ljubljana :i:e od leta 2002, je vpisanih 150 vodnikov od tega ima 
veljavno licenco 100 vodnikov. 

Poglavitne resitve 
Z odlokom se doloca program turisticnega vodenja, pogoje za opravljanje dejavnosti 
turisticnega vodenja in vodenje registra turisticnih vodnikov turisticnega obmocja MOL. 
Dejavnost turisticnega vodenja je strokovno vodenje obiskovalcev skladno s programom 
turisticnega vodenja na turisticnem obmocju MOL, ki obsega specificna znanja. Dejavnost 



turisticnega vodenja opravlja turisticni vodnik turisticnega obmocja MOL. Turisticni vodnik 
turisticnega obmocja MOL lahko zacne z opravljanjem dejavnosti, ko ima opravljen strokovni 
preizkus znanja iz programa turisticnega vodenja na turisticnern obmoeju MOL inje vpisan v 
register turisticnih vodnikov turisticnega obmocja MOL, ki ga vodi Zavod za turizem 
Ljubljana. Podatki, ki jih mora register turisticnih vodnikov vsebovati so podrobno opisani v 
42. clenu Zakona 0 spodbujanju razvoja turizma. Osebe, ki Zelijo opravljati dejavnost 
turisticncga vodenja v tujem jeziku, morajo predloziti potrdilo 0 aktivnem znanju tujega 
jezika. 

Program turisticnega vodenja na turisticnem obmocju MOL obsega specificna znanja 0 

turisticnern obmocju MOL, ki se nanasajo na: kulturo koliscarjev, kulturo zarnih grobisc, 
rimsko naselbino Emona ter prepoznavanje njenih ostankov v danasnjern casu, kronoloski 
pregled zgodovine Ljubljane, zivljenie prebiva1cev Ljubljane v dolocenih zgodovinskih 
obdobjih, pomernbnejse zgodovinske osebnosti, ki so vplivale na razvoj Ljubljane, Ljubljana 
skozi umetnostna obdobja s poudarkom na baroku in secesiji, arhitekturo in pomembne 
arhitekte v Ljubljani, vlogo Plecnika za urbanisticno ureditev Ljubljane, pornembnejse 
umetnike in njihova dela v Ljubljani, poznavanje naravne in kulturne dediscine ter nacina 
zivljenja ljudi ljubljanskega podezelja, Podrobnejse vsebine programa turisticnega vodenja na 
turisticnern obmocju MOL oblikuje Zavod za turizem Ljubljana. 

Zavod za turizem Ljubljana, turisticnernu vodniku izda izkaznico turisticnega vodnika, ki jo 
mora ob vodenju nositi na vidnem mestu. Izkaznica velja tri leta. Veljavnost izkaznice se 
podaljsa, ce turisticni vodnik v treh letih opravi najmanj deset turisticnih vodenj v angleskem, 
nemskem, italijanskem ali slovenskem jeziku ali pet turisticnih vodenj v drugih jezikih. 

Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja trzna inspekcija skladno z 41. in 42. clenom Zakona 0 

spodbujanju turizma, ki je pravna podlaga odloka, zato teh dolocil v odloku ni. 

Podrocje je bilo urejeno z Odlokom 0 turisticnern vodenju v Mestni obcini Ljubljana (Uradni 
list RS, St. 60/01). S sprejetjem predlaganega odloka ta preneha veljati. 

Ocena finauenih posledic 
Financnih posledic za proracun MOL ne boo Sredstva za izvajanje nalog iz odloka se 
zagotavljajo iz sredstev trzne dejavnosti Zavoda za turizem Ljubljana, ki naloge iz odloka 
dejansko ze opravlja. 

Pripravila:
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