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Sprememba Odloka o turističnem vodenju na ravni turističnega območja občine Tržič 

 

 

Predviden terminski plan obravnave: 

 

- predlog Odloka bo obravnavan na seji občinskega sveta Občine Tržič, ki bo predvidoma 20. 

6. 2019.  

 

 

 

I. UVOD 

 

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo 

predpisa): 

 Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 

 Statut Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/2013 in 74/2015),  

 Odlok o turističnem vodenju na ravni turističnega območja občine Tržič (Ur. l., RS, št. 68/05, 

37/10 in 41/13). 

 

2. Rok za sprejetje odloka: 

Predviden rok sprejema je junij 2019. 

 

3. Obrazložitev sprememb odloka: 

Veljavni odlok določa, da službo turističnega vodenja na ravni turističnega območja občine Tržič, 

ki jo izvajajo turistični vodniki turističnega območja občine Tržič, organizira in vodi Občina Tržič v 

okviru TPIC Tržič. Turistično vodenje se izvaja v obliki razpisanih in naročenih ogledov Občine 

Tržič.  

 

Naročila za turistično vodenje, ki ga izvajajo turistični vodniki turističnega območja Občine Tržič,  

sprejema izključno Občina Tržič v okviru TPIC Tržič. Turistični vodniki turističnega območja Občine 

Tržič lahko turistično vodenje na ravni turističnega območja Občine Tržič opravljajo izključno na 

podlagi naročil Občine Tržič v okviru TPIC Tržič. 

 

S spremembo odloka bo Občina Tržič za izvajanje vodniške službe po kulturnih in zgodovinskih 

spomenikih na območju občine Tržič (mestno jedro, taborišče Ljubelj in cesta  na prelaz Ljubelj) 

pooblastila še Tržiški muzej, katerega osnovno poslanstvo je med drugim predstavljanje in 

populariziranja premične, nesnovne in nepremične kulturne dediščine. Med njegove dejavnosti pa 

v sklopu izvajanja nalog na trgu se v skladu z Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni 

list RS, št. 69/07 in 17/08) sodi tudi 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj.  

 

Tržiški muzej bo vodenja izvajal s turistični vodniki turističnega območja občine Tržič in svojimi 

strokovnimi delavci ter jih zaračunaval po ceniku, ki ga izda župan Občine Tržič. O številu 
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opravljenih turističnih vodenj in vodenih obiskovalcih pa bo najkasneje do 31. januarja tekočega 

leta poročal Občini Tržič.  

 

4. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja:  

Sprememba odloka bo vplivala na povečanje števila obiskovalcev in razvoj turizma, kar prinaša 

priložnosti predvsem za gostinske in druge s turizmom posredno in neposredno povezane 

ponudnike.   

 

 

II. SODELOVANJE JAVNOSTI: 

1. Kraj objave: spletna stran Občine Tržič 

2. Datum objave: 23. 5. 2019 

3. Naslov za posredovanje predlogov, pripomb, priporočil, mnenj  javnosti: 

obcina.trzic@trzic.si 

4. Rok za podajo predlogov, pripomb, priporočil, mnenj javnosti: 6. 6. 2019 

 

III. OSEBE, ODGOVORNE ZA STROKOVNO PRIPRAVO IN USKLAJENOST GRADIVA: 

Petra Hladnik, koordinatorka VII/2 

Klemen Srna, vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti 

 

 

Številka zadeve: 007-0009/2019/1(310) 

Datum: 23. 5. 2019 

 

dr. Metka Knific Zaletelj 

DIREKTORICA OBČINSKE 

UPRAVE 
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