Na podlagi 41. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12)
in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB,
6/13) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 5. seji dne 30. marca 2015 sprejel
ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka
o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Velike Lašče
1. člen
V Odloku o lokalnih turističnih vodnikih na območju občine Velike Lašče (Uradno glasilo
Občine Velike Lašče, št. 3/03, 4/03) se v prvem členu doda nova 7. alineja, ki se glasi:
»7. prostovoljni kulturni mediatorji, planinski vodniki, gozdarji, animatorji«
Dosedanja 7. alineja postane 8. alineja.
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 7. člena, ki se 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, ki ga vodi Občina Velike Lašče, kjer dobijo izkaznico z veljavnostjo 5
let.«
3. člen
V 8. členu se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Dejavnost turističnega vodnika lahko v občini Velike Lašče opravlja tudi oseba, ki je
vpisana v register lokalnih vodnikov občin območja od Turjaka do Kolpe, pod pogojem, da je
sklenjen med Občino Velike Lašče in drugo občino poseben dogovor. To velja le za vodenje
po območju (licenca Splošno vodenje po občini) in ne za posamezne lokacije.«
4. člen
Za 15. členom se doda nov podnaslov »Prostovoljni kulturni mediatorji, planinski
vodniki, gozdarji, animatorji« in doda nov 15. a člen, ki se glasi:
»V izobraževalno-turistične programe se vključujejo še naslednje kategorije:
- prostovoljni mediatorji v kulturi – starejši odrasli, ki se v okviru izobraževalnih
programov UTŽO izobražujejo za prostovoljno delo s kulturno dediščino za varovanje
kulture v snovnih in nesnovnih oblikah,
- upravljavci tematskih poti in njihovi člani na njihovih tematskih poteh,
- gozdarji v okviru svoje strokovne službe,
- animatorji kulturno-turističnih programov s specifičnimi znanji za posamezne predele
občine. Evidenco teh kulturno turističnih programov vodi Javni zavod Trubarjevi
kraji.

Za njihovo delo ni pogoj licenca lokalnega vodnika, ampak opravljeno usposabljanje za
določen program, ki ga izvajajo.«
5. člen
Spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu
Občine Velike Lašče.
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