Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 57/98 in
21/02) in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1) je Občinski svet Občine Gornja
Radgona na 16. redni seji dne 27.11.2008 sprejel

ODLOK
o lokalnem turističnem vodenju v občini Gornja Radgona
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje občine Gornja Radgona določa program turističnega vodenja,
pogoji za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja, načini in postopki lokalnega turističnega
vodenja ter vodenje registra turističnih vodnikov za območje občine Gornja Radgona.
2. člen
Dejavnost lokalnega turističnega vodenja je strokovno vodenje obiskovalcev na območju
Občine Gornja Radgona, v skladu s programom v smislu ogleda, spoznavanja, predstavitve in
promocije celotnega območja. Dejavnost vodenja obsega naravne in kulturne zanimivosti,
zgodovinske, etnografske in kulinarične posebnosti ter drugo turistično ponudbo zainteresiranim
posameznikom in skupinam.
II. PROGRAM TURISTIČNEGA VODENJA
3. člen
Programe lokalnega turističnega vodenja pripravlja, ponuja, organizira, vodi in nadzira Zavod za
kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona.
Delijo se na standardne in posebne oz. specializirane.
Program turističnega vodenja, ki obsega vodenje obiskovalcev k ogledu vseh najpomembnejših
naravnih in kulturno-zgodovinskih znamenitosti na območju Občine Gornja Radgona je
standardni program turističnega vodenja in je na vpogled na Občini Gornja Radgona, na Zavodu
za kulturo, promocijo in turizem, v TIC-u ter pri drugih turističnih organizacijah, s katerimi ima
Občina Gornja Radgona sklenjen sporazum o medsebojnem sodelovanju.
Posebni program turističnega vodenja pa obsega, skladno z željami in interesi naročnikov,
vodenje obiskovalcev k ogledu določenih znamenitosti na območju Občine oziroma širšega
območja kot npr. arhitekturnih in umetniških del, naravnih lepot, posameznih destinacij,
etnografskih in drugih znamenitosti ter poti življenja in ustvarjanja pomembnejših osebnosti.
Namenjeni so določenim ciljnim skupinam (npr. učencem in dijakom, upokojencem,
kolesarjem, ribičem idr.).
Programe obeh je možno kombinirati, o čemer se dogovorita izvajalec programa lokalnega
turističnega vodenja in uporabnik te storitve.
4. člen
Vodenje obiskovalcev po standardnem programu iz prvega odstavka prejšnjega člena tega
odloka je redni ogled, če poteka po vnaprej določenem časovnem razporedu in ga organizira za
to pooblaščena organizacija.
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Naročen ogled pa je vodenje obiskovalcev po standardnem ali po posebnem oz. specializiranem
programu, ki časovno ni vnaprej določen in ga lahko organizirajo poleg pooblaščene
organizacije tudi organizatorji potovanj (pravne osebe in podjetniki posamezniki).
Vse naročene oglede je potrebno predhodno najaviti na sedežu Občine Gornja Radgona ali na
Zavodu za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona ali na tisto organizacijo, s katero ima
Občina Gornja Radgona sklenjen sporazum o medsebojnem sodelovanju.
Najava mora vsebovati organizatorja, število obiskovalcev, ime turističnega vodnika ter številko
licence.
5. člen
Podatke za pripravo programa turističnega vodenja zagotavljajo:
- Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, TIC,
- turistična in druga društva iz območja Občine,
- turistične destinacije,
- zainteresirani turistični in drugi turizmu sorodni ponudniki,
- kulturne in druge zainteresirane ustanove, ki živijo na območju Občine Gornja Radgona.
Programe lokalnega turističnega vodenja ter časovno opredelitev programov pripravi, ureja in
ponuja Zavod za kulturo, promocijo in turizem. Programe predhodno obravnava odbor za
kmetijstvo in turizem z usklajevanjem z Občino Gornja Radgona.
III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI TURISTIČNEGA VODENJA
6. člen
Dejavnost lokalno turističnega vodenja izvajajo lokalni turistični vodniki.
Lokalno turistični vodnik je oseba, ki je za to strokovno usposobljena in je vpisana v register
turističnih vodnikov v Občini Gornja Radgona.
Lokalni turistični vodnik domačim in tujim organiziranim skupinam, ki štejejo najmanj tri
osebe, razkazuje in strokovno vodi skupine po programu turističnega vodenja ter storitve
zaračunava po sprejetem ceniku.
Za lokalne turistične vodnike se po tem odloku ne štejejo strokovni delavci v muzejih, galerijah
in šolah, delavci v turistično informativnih centrih in organizacijah, ki vodenja opravljajo v
okviru svoje redne zaposlitve.
7. člen
Ob vpisu v register lokalno turističnih vodnikov za opravljanje nalog lokalnega turističnega
vodnika, mora kandidat predložiti dokazila:
- da je opravil strokovni preizkus znanja iz programa usposabljanja lokalnih turističnih
vodnikov, ki ga določi Občinski svet Občine Gornja Radgona ali po njegovem pooblastilu za
to usposobljen zavod ali turistična ali druga organizacija.
8. člen
K strokovnemu preizkusu znanja, ki obsega teoretični in praktični del – samostojno strokovno
vodenje, se lahko prijavijo osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, da imajo
najmanj srednješolsko izobrazbo ter znanje vsaj enega tujega jezika.
9. člen
Preizkus znanja oz. ustreznost in usposobljenost prijavljenih kandidatov preverja strokovna
komisija, ki jo imenuje Občinski svet Občine Gornja Radgona ali Zavod oz. organizacija na
katero je Občinski svet prenesel pooblastilo.
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Na podlagi izpitnega poročila, ki ga izda strokovna komisija, izda lokalnemu turističnemu
vodniku izkaznico, ki jo mora imeti pri sebi, ko opravlja dejavnost turističnega vodenja in jo
mora nositi kot priponko na vidnem mestu.
10. člen
Dejavnost lokalnega turističnega vodenja opravljajo lokalni turistični vodniki individualno, v
paru ali v skupini po predhodnem dogovoru z organizatorjem (Zavod za kulturo, turizem in
promocijo Gornja Radgona) in naročnikom.
IV. REGISTER TURISTIČNIH VODNIKOV
11. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni usposobljenosti za lokalnega turističnega
vodnika, se morajo pred začetkom izvajanja dejavnosti vpisati v register turističnih vodnikov, ki
ga vodi Občinska uprava Občine Gornja Radgona in Zavod za kulturo, turizem in promocijo
Gornja Radgona in vsebuje naslednje podatke:
1. zaporedno evidenčno številko,
2. ime in priimek vodnika,
3. stalno prebivališče,
4. datum vpisa,
5. telefonsko številko, elektronski naslov,
6. matično in davčno številko,
7. dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti,
8. podatke o številu ur vodenja za preteklo leto,
9. podatke o znanju tujega jezika.
Registrirani lokalni turistični vodnik po Občini Gornja Radgona se je dolžan vsake tri leta
udeležiti obnovitvenega tečaja. Z uspešno zaključenim tečajem se mu veljavnost licence
podaljša. V primeru neudeležbe mu preneha veljavnost licence in je izbrisan iz registra lokalnih
turističnih vodnikov Občine Gornja Radgona.
Enako se pri podaljšanju licence šteje ocena dela oziroma, da nad delom turističnega vodnika ni
bilo pritožb.
12. člen
Osebe, ki so ob uveljavitvi tega odloka že usposobljene za dejavnost turističnega vodenja na
območju občine Gornja Radgona, se lahko vpišejo v register vodnikov in začnejo z vodenjem.
Z dnem vpisa v register pridobijo osebe naziv »Turistični vodnik Občine Gornja Radgona«,
dobijo izkaznico turističnega vodnika in priponko.
13. člen
Izkaznica je natisnjena z grbom Občine Gornja Radgona, priimkom in imenom ter nazivom
»Turistični vodnik Občine Gornja Radgona«, zaporedno številko iz registra, fotografijo in
datumom izdaje izkaznice.
14. člen
Če osebe v roku 60 dni ne posredujejo zahtevanih podatkov za vpis v register, se po preteku tega
roka ne smejo več ukvarjati z dejavnostjo turističnega vodenja na območju občine Gornja
Radgona.
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V. IZVAJANJE, NAROČILA TER EVIDENCE TURISTIČNEGA VODENJA
15. člen
Turistično vodenje se izvaja v obliki razpisanih rednih in naročenih občasnih vodenj turistov na
območju občine Gornja Radgona.
16. člen
Turistični vodnik območja občine Gornja Radgona mora biti za vodenje primerno urejen in se
ob vsakem primeru ravnati po določilih Kodeksa obnašanja turističnega vodnika.
17. člen
Turistično vodenje na območju občine Gornja Radgona se zaračunava po ceniku, ki ga na
predlog pooblaščene turistične organizacije v Občini Gornja Radgona, t.j. Zavod za kulturo,
turizem in promocijo Gornja Radgona, potrdi Občinski svet Občine Gornja Radgona.
18. člen
Naročila za turistična vodenja na območju občine Gornja Radgona sprejemajo:
- Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona in TIC,
- turistične destinacije,
- krajinski parki,
- turistična društva,
- turistični vodniki
- turistične agencije,
- organizatorji turističnih potovanj.
Prejemniki naročil, morajo v roku vsaj dva dni pred vodenjem, vodenje uskladiti z Zavodom za
turizem kulturo in promocijo Gornja Radgona.
19. člen
Evidenco o turističnem vodenju na območju občine Gornja Radgona vodi Zavod za kulturo,
turizem in promocijo Gornja Radgona.
Evidenca o turističnem vodenju vsebuje podatke o naročniku vodenja, podatke o turističnem
vodniku, o številu turistov, obiskovalcev v skupini, kraj in država, iz katere obiskovalci
prihajajo.
Evidenca mora vsebovati tudi opombe in pripombe.
Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona do 31. januarja naslednjega leta
posreduje letno poročilo o turističnem vodenju na območju občine Gornja Radgona županu in
Občinski upravi Občine Gornja Radgona.
Evidenca vsebuje naslednje podatke: naročnika vodenja, število obiskovalcev na posameznem
vodenju, kraj oziroma država, od koder so obiskovalci, utemeljene pripombe, ki se vpišejo
naknadno.
20. člen
Lokalnim turističnim vodnikom se za opravljeno vodenje zagotovi plačilo. Plačilo se opravi na
podlagi števila opravljenih ur vodenja. Vrednost urne postavke vsako leto na predlog Zavoda za
kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, določi Občinski svet Občine Gornja Radgona.
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VI. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Če opravlja dejavnost turističnega vodnika fizična oseba, ki ne izpolnjuje pogojev 7. in 8. člena
tega odloka in fizična oseba brez ustrezne izkaznice iz 14. člena tega odloka, se kršitelj kaznuje
v skladu z višino, določeno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma.
VII. NADZOR
22. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo pristojne občinske in državne inšpekcijske
službe.

VIII. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Ta odlok prične veljati in se uporabljati dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja
Radgona – lokalni časopis Prepih.

Številka: 007-13/2008-202
Datum: 28.11.2008
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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