
 

Posvet ob predlogu deregulacije poklicev turistični vodnik in turistični 
spremljevalec ter o njihovem usposabljanju 

 
Ponedeljek, 13. 2. 2017, 14:00 – 18:45, VSŠGT Bled, Prešernova32, Bled 

 
Kot nosilec usposabljanja za turistične vodnike v regiji in zaradi predlaganih sprememb Zakona o 
turizmu, ki predvideva deregulacijo poklicev turistični vodnik in turistični spremljevalec, smo se na 
VSŠGT Bled odločili za pripravo strokovnega posveta. Na njem bomo izmenjali mnenja o predlogih 
sprememb zakona in ugotavljali kaj alpska regija najbolj potrebuje s področja turističnega vodenja 
in animacije ter kako izboljšati usposabljanje v ta namen. 
 
Program posveta sestavljata dva panela, v katerih bodo uvodoma podana ključna izhodišča, sledila 
pa bo vodena diskusija. V prvem delu bo državna sekretarka na MGRT, Eva Štravs Podlogar, 
predstavila predlog spremembe zakona o turizmu, predstavniki turističnih agencij, kluba turističnih 
vodnikov in javnega zavoda za turizem Ljubljana pa bodo podali svoja stališča o predvidenih 
spremembah. V drugem delu se bomo s predstavniki turističnih akterjev v regiji najprej pogovarjali 
o trenutnih razmerah ter potrebah v turističnem vodenju, nadaljevali pa z diskusijo o razvoju 
usposabljanja lokalnih turističnih vodnikov. Na tej osnovi bo VSŠGT Bled pristopila k posodobitvi 
programa usposabljanja za turističnega vodnika. 
 
Program: 
14.00 – 16.00 Uvod v posvet in predstavitve gostov 
  Predstavitev sprememb zakonodaje (Eva Štravs Podlogar) 
  Pogled s stališča turističnih agencij (Žiga Uhelj) 
  Predstavitev stališč Kluba profesionalnih turističnih 

vodnikov  
  Pogled Javnega zavoda Turizem Ljubljana (Petra Stušek) 
 Okrogla miza z govorci in udeleženci 
 
16.00- 16.30 

 
 odmor za druženje 

 
16.30 – 18.30 
 

 
Lokalni vidiki turističnega vodenja in animacije  
Izhodišča bodo prispevali predstavniki LTO, TNP, Blejski otok, 
Blejski grad, Sava hoteli, agencije M tours idr. 

 Diskusija o potrebah in priložnostih usposabljanja turističnih 
vodnikov v regiji ter o licenciranju vodnikov 

 
Vabljeni vsi zainteresirani turistični ponudniki v regiji. Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da 
svojo udeležbo napoveste najkasneje do petka, 10. 2. 2017 na e-naslov: iztok.sila@vgs-bled.si. 
 


