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Ilirska Bistrica,
08. 11. 2011

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur.
list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Ur.
objave Primorskih novic št. 18/95, 18/97, 30/98, Ur. list RS, št.
31/99 in Ur. objave glasila Snežnik št. 4/06) je Občinski svet
Občine Ilirska Bistrica na 7. seji, dne 06.10.2011 sprejel

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o lokalnem turističnem vodenju
v občini Ilirska Bistrica
(Ur. objave glasila Snežnik, št. 5/2005,
z dne 4.7.2005)
1. člen
Doda se nov 3. odstavek 3. člena, ki glasi:
Lokalni turistični vodnik lahko opravlja dejavnost iz prejšnjega odstavka na celotnem območju Zelenega krasa, ki zajema
občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Logatec, Loška dolina,
Pivka in Postojna.
2. člen
Dodata se nova 3. in 4. odstavek 4. člena, ki glasi:
Lokalni turistični vodniki, ki ob uveljavitvi tega odloka že opravljajo dejavnost lokalnega turističnega vodenja, lahko nadaljujejo z opravljanjem te dejavnosti, pod pogojem, da dostavijo
dokazila, skladna s 1. odstavkom tega člena, se vpišejo v register in v roku enega leta od sprejema tega odloka, opravijo
preizkus znanja, kot določa ta odlok.
Licenca turističnega vodnika pridobljena pri Gospodarski zbornici Slovenije velja kot dokazilo o usposobljenosti za lokalnega
turističnega vodnika.
3. člen
Spremeni se 6. člen, ki glasi:
Predmetnik tečaja za lokalne turistične vodnike obsega najmanj naslednje vsebine:
1. Vodstvo turističnih izletov
a) osnove turizma
b) turistično vodenje
c) zvrsti in tehnike vodenja
d) postopki v problematičnih situacijah
e) prostorski in časovni načrt vodenja
2. Dopolnilni načini vodenja
a) psihologija za turistične vodnike
b) retorika
c) bonton in kodeks vodnika
d) osnove poslovanja v turizmu
e) turistična zakonodaja
f) vaje v nastopanju, predstavitev seminarskega dela

3. Strokovni predmeti
a) zgodovina
b) geografija
c) etnologija
d) arheologija
e) turizem in varstvo narave
f) kulturne in naravne znamenitosti območja Zeleni kras
g) turistična podoba občine in območja Zelenega krasa
h) 	orientacijsko spoznavanje občine in območja Zelenega
krasa
4. Praktično vodenje in preizkus znanja
a) 	seminarska naloga: obdelana turistična tema iz občine
kandidata ali širšega območja, kot pogoj za pristop k
preizkusu
b) pisni preizkus pridobljenega znanja
c) 	praktično vodenje skupine na določenem območju občine ali območja Zelenega krasa
Ko izpitna komisija ugotovi, da ima kandidat za lokalnega turističnega vodnika potrebno znanje, mu izda licenco oz. potrdilo
o strokovni usposobljenosti, s čimer pridobi naziv “lokalni turistični vodnik”. Kandidat, ki ni uspešno opravil preizkusa znanja
za lokalnega turističnega vodnika, se lahko ponovno prijavi na
preizkus znanja v 30 dneh od neuspelega preizkusa.
4. člen
Črta se 7. člen.
5. člen
Spremeni se 8. člen, ki glasi:
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, se morajo pred pričetkom
opravljanja dejavnosti vpisati v register lokalnih turističnih vodnikov, kjer dobijo izkaznico z veljavnostjo pet (5) let.
Po preteku petih let se lokalnemu turističnemu vodniku ob
izkazani aktivnosti glede opravljenih vodenj in ob pogoju, da
na njegovo delo ni bilo pritožb, izda nova licenca za obdobje
naslednjih pet let.
Vodnik je aktiven, če v petih letih izvede najmanj pet (5) vodenj. Svojo aktivnost lokalni turistični vodnik dokazuje s poročili o opravljenih vodenjih, ki jih posreduje Razvojnemu centru
Ilirska Bistrica.
Če v petih letih izvede manj kot pet (5) vodenj, se s sklepom,
katerega izda Razvojni center Ilirska Bistrica izbriše iz registra
lokalnih turističnih vodnikov in nima več pravice vodenja na
območju občine Ilirska Bistrica in območju Zelenega krasa, dokler ponovno ne opravi izobraževanja, preizkusa znanja in se
vpiše v register.
Izkaznica lokalnega turističnega vodnika vsebuje ime, priimek
in fotografijo lokalnega turističnega vodnika, zaporedno evidenčno številko iz registra, kraj in datum izdaje izkaznice, logotip Občine Ilirska Bistrica in logotip Zeleni kras.
Register lokalnih turističnih vodnikov vodi Razvojni center Ilirska Bistrica, ki tudi izda izkaznico.
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6. člen
Spremeni se 1. odstavek 10. člena, ki glasi:
Register za lokalne turistične vodnike vsebuje naslednje podatke:
- zaporedno evidenčno številko pred posameznim vpisom,
- datum vpisa,
- ime in priimek,
- naslov, elektronski naslov,
- telefonsko številko, na katero je lokalni turistični vodnik dosegljiv,
- podatke o številu dni vodenja za preteklo leto,
- podatke o znanju tujih jezikov,
- dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
Spremeni se 2. odstavek 10. člena, ki glasi:
Dejavnost turističnega vodnika lahko v Občini Ilirska Bistrica
opravlja tudi oseba, ki je vpisana v register turističnih vodnikov
pri Gospodarski zbornici Slovenije in ima o tem ustrezno izkaznico in lokalni turistični vodniki turističnega območja Zeleni
kras, vendar po predhodnem obvestilu in odobritvi Razvojnega
centra Ilirska Bistrica.
7. člen
V prvi odstavek 12. člena se doda nova, 10. alineja, ki glasi:
- 	program vodenja na območju Notranjsko-kraške regije –
območje Občin Zelenega krasa (Bloke, Cerknica, Logatec,
Loška dolina, Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica).
8. člen
13. členu se doda nov, sedmi odstavek, ki glasi:
Razvojni center Ilirska Bistrica zagotavlja sredstva za dejavnost
lokalnega turističnega vodenja iz cene, ki jo zaračunava direktno neposrednim uporabnikom.
Cenik programov lokalnega turističnega vodenja in višino plačila lokalnim turističnim vodnikom na predlog direktorja Razvojnega centra Ilirska Bistrica enkrat letno potrdi Upravni odbor Razvojnega centra Ilirska Bistrica.
9. člen
Spremeni se 14. člen, ki glasi:
Z denarno kaznijo 50 do 500 evrov se za prekršek kaznuje fizična oseba, če opravlja dejavnost lokalnega turistične vodnika,
ne da bi izpolnjevala pogoje iz tega odloka.
Z denarno kaznijo 500 evrov se kaznuje pravna oseba ali posameznik, če naročen ogled zaupa osebi, ki ni lokalni turistični
vodnik.
Z denarno kaznijo 250 evrov se za prekršek kaznuje fizična
oseba, ki izvaja vodenje ne da bi o tem predhodno obvestila
Razvojni center Ilirska Bistrica.
Denarne kazni plačane zaradi kršitev določb tega odloka, so
prihodek občinskega proračuna, ki ga občina nameni za razvoj
turizma v Občini Ilirska Bistrica.
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12. člen
Prehodne in končne določbe:
V roku šestih mesecev od uveljavitve sprememb in dopolnitev
odloka, Razvojni center Ilirska Bistrica izvede naslednje naloge:
- pripravi standardne programe turističnega vodenja na območju občine Ilirska Bistrica in širše na območju Notranjsko-kraške regije,
- izdela izkaznico za vodnike,
- vzpostavi register lokalnih turističnih vodnikov na območju
občine Ilirska Bistrica,
- pripravi obrazec za vodenje evidence o opravljenih turističnih vodenjih,
- pripravi cenik za turistična vodenja na območju občine Ilirska Bistrica,
- pripravi program za izvajanje usposabljanja turističnih vodnikov za območje občine Ilirska Bistrica in imenuje komisijo za preizkus znanja.
13. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju v Občini Ilirska Bistrica se objavi v Uradnih objavah glasila Občine Ilirska Bistrica Bistriški odmevi in začnejo
veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 30008-0003/2004
Datum: 06.10.2011
Župan
Emil Rojc
————————————————
Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št.
31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006), je
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 7. seji dne 6.10.2011
sprejel:

ODLOK O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH
Odloka o območju predkupne pravice
Občine Ilirska Bistrica
(Uradne objave Občine Ilirska Bistrica,
Bistriški odmevi št. 1/2008 in 9/2009)
1. člen
V 2. členu se v točki 9.) črta parc. št. 107 k.o. Topolc.

10. člen
Črta se 16. člen.

2. člen
V 2. členu se v točki 13.) črtajo parc. št. 790/1-del, 922/4 in
922/5 k.o. Trnovo ter dodata parc. št. 922/17 in 922/18 k.o.
Trnovo.

11. člen
Spremeni se 17. člen, ki glasi:
Nadzor nad izvajanjem dela lokalnih turističnih vodnikov opravljajo pristojni občinski in državni organi nadzora.

3. člen
V 2. členu se točka 37. dopolni tako, da se doda nepremičnina
parc. št. 3745/4 in popravi napačno navedena k.o. Podgrad v
k.o. Hrušica.
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