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Na podlagi 19., 41., 42. in 44. člena Zakona o spodbujanju ra-
zvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/04), 29. člena Zakona o lokalni sa-
moupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08, 
76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/2010, 84/10), 16. čl. Statuta Ob-
čine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, 16/10) in Odloka o lokalnem 
turističnem vodenju na območju Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
(MUV, št. 17/09) je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
na 6. redni seji, dne 9. junija 2011, sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem 

turističnem vodenju na območju 
Občine Sv. Jurij v Slov. goricah

1. člen
Odlok o lokalnem turističnem vodenju na območju Občine 

Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, 17/09, v nadaljevanju Odlok) se 
spremeni tako, da se v 3. členu doda nov tretji odstavek z nasle-
dnjim besedilom: 

»Predlog programa izdelajo turistične organizacije (TIC-i) v 
sodelovanju z ustreznimi strokovnimi službami (za varstvo nara-
ve, za varstvo kulturne dediščine, muzej) in občinami na območju 
vodenja.«

2. člen
V 4. členu se v celoti črta besedilo drugega odstavka, ter se 

nadomesti z novim drugim, tretjim in četrtim odstavkom, ki se 
glasijo: 

»K preizkusu znanja se lahko prijavijo osebe, ki imajo naj-
manj srednjo strokovno izobrazbo in znanje enega tujega jezika 
za stopnjo najmanj srednje strokovne izobrazbe.

Lokalni turistični vodniki, ki že opravljajo dejavnost lokal-
nega turističnega vodenja, lahko nadaljujejo z opravljanjem te 
dejavnosti le na podlagi vpisa v sodni register ob predložitvi do-
kazil - potrdila lokalnih turističnih agencij, TIC-ev, o vsaj 2-letnih 
izkušnjah z vodenjem na lokalnem območju občin Osrednjih Slo-
venskih goric in potrdila o udeležbi na predstavitvi programa lo-
kalnega turističnega vodenja na omenjenem območju. V register 
se morajo vpisati v roku 1 leta od začetka veljavnosti tega odloka.

Turistični vodnik, ki ima licenco Gospodarske zbornice Slo-
venije lahko pridobi licenco za lokalnega turističnega vodnika 
brez izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena, le z 
vpisom v register lokalnih turističnih vodnikov.«

Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek in dosedanji 
četrti odstavek postane šesti odstavek 4. člena. 

3. člen
Besedilo 5. člena se črta v celoti. 

4. člen
V odloku se od 6. do 25. člena le-ti preštevilčijo tako, da se 

vsak izmed teh členov zmanjša za eno nominalno zaporedno šte-
vilko. 

5. člen
V dosedanjem 22. členu se na koncu besedila črta besedilo 

zadnjega stavka, ki se glasi: »določene v petem odstavku 5. čl« in 
se nadomesti z besedilom »iz 4. člena tega odloka.«.

6. člen
Dosedanji 23. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Domači in tuji turisti morajo za vodenje po območju občin 

najeti turističnega vodnika, ki je evidentiran v registru lokalnih 
turističnih vodnikov po Štajerski za območje občin Osrednjih 
Slovenskih goric pri pooblaščeni organizaciji ali turističnega vo-
dnika, ki je vpisan v registru turističnih vodnikov pri Gospodarski 
zbornici Slovenije, z upoštevanjem 4. člena tega odloka.«

7. člen
Besedilo dosedanjega 24. člena se v celoti črta in se nadome-

sti z naslednjim besedilom: »Nadzor nad izvajanjem tega odloka 
opravlja organ, pristojen za tržno inšpekcijo, v skladu z zakon-
skimi določili.«

8. člen
Besedilo 26. člena Odloka se v celoti črta.

9. člen
Dosedanji 27. člen postane 25. člen Odloka. 

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčin-

skem uradnem vestniku. 
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