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Na podlagi 6. člena Statuta Turistične zveze Slovenije, z dne 12. julija 2012, izdaja predsednik Turistične 
zveze Slovenije 

 
 

PRAVILNIK  
ZA IZVEDBO TEKMOVANJA  

 

TURISTIČNI VODNIK 
 

 
1. SPLOŠNI DEL 
 

1. člen 
(Vsebina pravilnika) 

 
Pravilnik ureja pripravo, organizacijo, izvedbo in financiranje tekmovanja TURISTIČNI VODNIK (v nadaljnjem 
besedilu TV).  
 
TV je sestavni del programa ZNANJE, MLADI IN TURIZEM. 
 
Program vodi Turistična zveza Slovenije (v nadaljevanju TZS). 
 
 

2. člen 
(Cilji) 

 
Cilji tekmovanja so: 

- vzgoja in izobraževanje za turizem kot družbeno gibanje in perspektivno gospodarsko dejavnost v 
Sloveniji ter razvijanje kulture in turistične kulture, 

- spodbujanje mladih za spoznavanje domačega okolja, 
- spodbujanje mladih za turistične poklice, 
- spodbujanje mladih za vključevanje v izvajanje projektov, 
- vključevanje mladih v delo turističnih društev, 
- povezovanje in sodelovanje mladih s ponudniki turističnih produktov , 
- razvijanje ustvarjalnosti in podjetnosti mladih na področju turizma, 
- pridobivanje neformalnega znanja, razvijanje družabnosti, 
- razvijanje odgovornosti do narave in naravnih virov oziroma razvijanje naravi prijaznega turizma, 
- skrb za ohranjanje kulturne in naravne dediščine. 

 
 

3. člen 
(Prostovoljnost in seznanitev s pravilnikom) 

 
Na tekmovanju lahko sodelujejo člani in članice turističnih društev (TD) - turistični podmladki, ki so člani 
TZS, dijakinje in dijaki srednjih šol ter študentke in študentje v starosti od 16 do 29 let. 
Sodelovanje mladih na tekmovanju je prostovoljno.  
 
Organizacijski odbor tekmovanja mora tekmovalce seznaniti z vsebino tega pravilnika. 
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4. člen 
(Vsebina in raven tekmovanja) 

 
Tekmovanje vključuje: 
- teoretični del, ki zajema pripravo seminarske naloge (načrt vodenja), 
- praktični del, ki zajema nastop oziroma vodenje skupine na terenu. 
 
Tekmovanje poteka na regijski in državni ravni.  
 
 

5. člen 
(Pogoji za  udeležbo) 

 
Na tekmovanju lahko sodeluje posameznik, ki ga društvo ali šola v razpisanem roku prijavi na razpis TZS na 
obrazcu Prijava na tekmovanje. 
 
Mladi, mlajši od 18 let oddajo TZS obrazec izjave, da so starši seznanjeni s potekom tekmovanja ter da 
soglašajo z javno objavo rezultatov z imenom in fotografijami. 
 
Društvo oziroma šola lahko na tekmovanje prijavi največ dva kandidata.  
 
 
2. RAZPIS TEKMOVANJA 
 

6. člen 
(Objava razpisa) 

 
Vsako leto TZS razpiše tekmovanje za tekoče leto. 
Razpis tekmovanja je objavljen na spletni strani TZS na naslovu: http.//www.turisticna-zveza.si, lahko pa 
tudi drugje.  
Razpis se pošlje vsem TD, ki so člani TZS ter šolam v Sloveniji.  
 
 

7. člen 
(Vsebina razpisa) 

 
Razpis tekmovanja vključuje:  
- rok oddaje teoretičnega dela – seminarske naloge, 
- rok izvedbe praktičnega dela – vodenja, 
- kriterije ocenjevanja. 
 
 
3. VODENJE TEKMOVANJA 
 

8. člen 
(Sestava ocenjevalne komisija) 

 
Tričlansko komisijo za tekmovanje imenuje TZS. Komisijo sestavljajo predstavnik Mladinskega odbora TZS, 
turistični vodnik z državno licenco in lokalni turistični vodnik ali predstavnik TICa. 
TZS poskrbi, da so člani komisije pravočasno seznanjeni s pravicami in dolžnostmi pri svojem delu. 
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9. člen 
(Naloge komisije) 

 
Naloge komisije: 
- ocenitev seminarske naloge in načrta vodenja, 
- ocenitev nastopa oziroma vodenja skupine na terenu. 
 
Ob zaključku tekmovanja, po razglasitvi rezultatov, lahko tekmovalec pridobi podrobnejše informacije o 
nastopu pri predsedniku ocenjevalne komisije. 
 
 

10. člen 
(Odločanje komisije) 

 
Komisija lahko na podlagi prejetih prijav kandidate razvrsti v največ dve starostni skupini. 
Komisija je pri odločanju samostojna. Vse sklepe in odločitve sprejemajo z večino glasov vseh članov 
komisije. Odločitve komisije so dokončne.  
 
 
4. ORGANIZACIJA TEKMOVANJA 
 
 

11. člen 
(Organizacija tekmovanja) 

 
Tekmovanje poteka v šestih regijah: Gorenjska, Štajerska, Dolenjska z Belo krajino, Pomurska, 
Osrednjeslovenska in Primorska z Goriško regijo. 
 
Regijski tekmovalci najprej pripravijo seminarsko nalogo, ki obsega največ 15 strani. Naloga mora vsebovati: 
- časovnico aktivnosti, 
- vodenje po odsekih (6 do 12) z opisom posameznih znamenitosti, zanimivosti…, 
- ponudbo ogledov, morebitne gostinske storitve…, 
- ceno vaše storitve, 
- dodatne fotografije in ostalo gradivo priložite kot prilogo k nalogi. 
Najboljše ocenjena seminarska naloga v regiji, predstavlja kraj izvedbe praktičnega dela regijskega 
tekmovanja – vodenja.  
 
Prva dva tekmovalca, ki na regijskem tekmovanju dosežeta najvišje število točk se uvrstita na državno 
tekmovanje. Kraj izvedbe državnega tekmovanja določi TZS in je sestavni del razpisa. 
 
Za izvedbo posameznega regijskega tekmovanja je potrebno vsaj šest tekmovalcev, sicer se lahko regijska 
tekmovanja med seboj združujejo, lahko pa se tudi  kandidate brez praktičnega dela regijskega vodenja 
uvrsti na državno tekmovanje.  
 

12. člen 
(Organizatorji tekmovanja) 

 
Organizator tekmovanja je TZS s partnerji: 
- lokalne turistične organizacije, 
- turistične zveze in društva, 
- Društvo lokalnih turističnih vodnikov Slovenije, 
- Turistično gostinska zbornica Slovenije. 
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Tekmovanje načrtuje in koordinira TZS. 
 
 

13. člen 
(Organizacijski odbor in naloge) 

 
Tekmovanje vodi najmanj petčlanski organizacijski odbor, ki ga imenuje predsednik TZS. Sestavljajo ga lahko 
predstavniki:  
- TZS, 
- Društva lokalnih turističnih vodnikov Slovenije, 
- območne turistične zveze ali društva, 
- turističnega gospodarstva ali drugih organizacij, povezanih s področjem turizma. 
 
Naloge organizacijskega odbora: 
- pripravi program tekmovanja, 
- izbere kraj državnega tekmovanja, 
- organizira sestanek ocenjevalne komisije in jo seznani s predvidenim potekom tekmovanja, 
- organizira sprejem udeležencev, 
- zagotovi prostor za delo organizacijskega odbora in ocenjevalne komisije, 
- zagotovi pogoje za računalniški izpis priznanj, 
- pripravi zaključno prireditev s podelitvijo priznanj. 
 
Najmanj 14 dni pred izvedbo tekmovanja, morajo kandidati od organizacijskega odbora v e-obliki prejeti vse 
potrebne informacije o izvedbi in poteku tekmovanja. 
 
 

14. člen 
(Strokovna opravila) 

 
Strokovna in administrativna dela za izvedbo tekmovanja opravi strokovna služba TZS in organizacijski 
odbor.  
 
 

15. člen 
(Odgovornost za tekmovalce) 

 
Odgovornost za tekmovalce v času tekmovanja prevzame organizacijski odbor.  
Odgovornost za tekmovalce med potjo do mesta tekmovanja prevzame prijavitelj, TD oziroma šola ali 
pooblaščeni spremljevalec - starši. 
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5. MERILA ZA OCENJEVANJE  
 
 

16. člen 
(Merila za ocenjevanje) 

 
Komisija ocenjuje:  
 

  Kriteriji 
Maksimalne 

točke Dosežene točke 

  TEORETIČNI DEL – SEMINARSKA NALOGA     

1.  Splošni opis poti - programa vodenja 5   

  program vodenja      

  podajanje demografskih in statističnih podatkov     

  podajanje osnovnih informacij o kraju in okolici     

2.  Opis poti po odsekih 20   

  natančno in časovno pripravljena  pot     

  natančen opis znamenitosti in zanimivosti po odsekih     

  aktualnost in zanimivost programa     

  usklajenost z razpisom     

  strokovnost programa     

  izvedljivost     

       

3. Zbirka informacij za samostojni ogled poti 15   

  ostala turistična ponudba kraja in okolice     

  kontakti     

  dostopnost      

  Skupaj 40   

     

     

  Kriteriji 
Maksimalne 

točke Dosežene točke 

  PRAKTIČNI DEL - VODENJE     

1.  Oddaja programa poti 5   

  opis  programa s pomembnejšimi informacijami     

2. Predstavitev poti 30   

  tehnika vodenja     

  sproščena komunikacija     

  izražanje, stik s poslušalci     

  zanimivost razlage     

  orientacija v prostoru     

3. Vsebina predstavitve 15   

  poznavanje časovnega traka zgodovine     
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  poznavanje znamenitosti, zanimivosti     

  razumevanje in uporaba strokovnih izrazov     

  sodobnost in aktualnost informacij     

4. Iznajdljivost pri vodenju 10   

  povezovanje dogodkov     

  nekonfliktnost kandidata     

  reševanje problemov     

  Skupaj 60   

 
 

17. člen 
(Trajanje praktičnega dela tekmovanja - vodenja) 

 
Praktični del tekmovanja, ki zajema vodenje skupine na terenu traja od ene do dve uri in je odvisen od 
števila odsekov poti. Vsaka pot mora vsebovati minimalno 6 oziroma maksimalno 12 odsekov. Za 
predstavitev posameznega odseka poti ima tekmovalec na voljo 10 minut. 
V času vodenja mora tekmovalec predstaviti vsaj en odsek, lahko tudi več. Število odsekov, ki jih 
tekmovalec predstavlja določi ocenjevalna komisija, katere odseke predstavi, pa se določi z žrebanjem na 
dan tekmovanja. 
 
Organizacijski odbor si pridržuje pravico prilagoditi časovne termine in prostorske pogoje tudi na sam dan 
tekmovanja, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. 
 
 

18. člen 
(Usklajevanje ocen) 

 
Končna ocena ocenjevalnega lista predstavlja seštevek ocen po posameznih kriterijih. Končno oceno 
tekmovalca predstavlja povprečje seštevka članov ocenjevalne komisije.  
Ocenjuje se samo s celimi števili. 
Najvišje število doseženih točk tekmovalca je 60. 
 

 
6. KRITERIJI ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ 
 

19. člen 
 

Regijsko tekmovanje - vodenje: 
Bronasto priznanje prejmejo tekmovalci, ki dosežejo do 60% točk. 
Srebrno priznanje prejmejo tekmovalci, ki dosežejo od 61% do 84% točk.  
Zlato priznanje prejmejo tekmovalci, ki dosežejo več kot 85% točk. 
 
Državno tekmovanje - vodenje:  
Tekmovalec, ki doseže največ točk prejme zlato značko. Za doseženo drugo mesto po številu doseženih točk 
srebrno značko ter za tretje mesto bronasto značko.  
 
 

20. člen  
(Podelitev priznanj) 
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Priznanja podeli TZS, ki jih tudi založi. Števila skupno doseženih točk na tekmovanju se na priznanja ne piše.  
 
TZS vodi register prejetih priznanj. 
 

 
21. člen 

(Možnost pritožbe) 
 

Če tekmovalec meni, da so mu bile na tekmovanju kršene pravice določene s tem pravilnikom in da bi lahko 
zato dosegel boljši rezultat, kot izhaja iz podelitve priznanj, lahko v roku 1 ure od podelitve priznanj vloži 
pisni ugovor na postopek poteka tekmovanja. Ugovor mora biti obrazložen. Vloži ga pri predsedniku 
komisije, ki vodi tekmovanje. 
 
Takoj po prejemu ugovora komisija prouči predmet ugovora in obrazložitev in odloči o ugovoru. Njena 
odločitev je dokončna in zoper njo ni moč vložiti ugovora. Zapozneli in naknadni ugovori niso več mogoči. 
 
 

22. člen 
(Objava dosežkov in mesto objave) 

 
Objava rezultatov je javna, takoj po zaključku tekmovanja. Rezultati se objavijo tudi na spletni strani TZS: 
http://www.turisticna-zveza.si. 
 
Javno objavo rezultatov z imeni in slikovnim gradivom ureja 5. člen tega pravilnika. 

 
 

 
7. FINANCIRANJE TEKMOVANJA 
 

23. člen  
(Financiranje) 

 
Potne stroške tekmovalcev krijejo predlagatelji, TD oziroma šole ali tekmovalec sam. 
Viri sredstev za financiranje tekmovanja: 
-    TZS, 
- pokrovitelji in sponzorji, ki jih pridobi TZS, 
-    sponzorji, ki jih pridobijo šola, turistična društva in zveze. 
  
 

24. člen  
(Poraba sredstev) 

 
Med stroške tekmovanja štejejo predvsem: 
- delo ocenjevalne komisije, 
- delo organizacijskega odbora, 
- materialni stroški članov komisij, 
- stroški materiala za izvedbo tekmovanja, 
- najem prostora in opreme za tekmovanje, 
- stroški promocije, 
- priprava in pošiljanje razpisov in vabil, 
- priprava seznamov udeležencev tekmovanja in vodenje evidence, 
- priznanja in potrdila, 
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- nagrade za udeležence, 
- izdelava in obdelava anketnih vprašalnikov, 
- delo pri organizaciji in nadzoru, 
- spremljevalni program tekmovanja (npr. strokovna ekskurzija za najboljše tekmovalce …),  
Navedene postavke so podlaga za pripravo finančnega načrta tekmovanja, ki ga sprejme UO TZS. 
 
 

25. člen  
(Plačilo za delo) 

 
Sodelovanje članov turističnih društev in drugih pri pripravi in izvedbi tekmovanja je prostovoljno in se 
ne plačuje. Povrnejo se lahko le potni stroški. 
 

 
 
8. KONČNE DOLOČBE 

 
26. člen 

(Veljavnost pravilnika) 
 
Pravilnik tekmovanja postane veljaven, ko ga sprejme UO TZS in podpiše predsednik TZS.  
 
 
Ljubljana, 19. november 2014            
         Predsednik TZS: 
            Peter Misja 

         


