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Spoštovani turistični vodniki! 

Lokalni turistični vodniki najpogosteje predstavljate prvi ali celo edini stik obiskovalcev z
lokalnimi prebivalci in močno vplivate na vtis in mnenje obiskovalcev o nas in naši občini.
Od vas je odvisno ali se pri nas počutijo dobrodošle, kako bodo doživeli naše kraje in ali se
bodo  vrnili.  Zelo  je  pomembno,  da  se  pri  opravljanju  svojega  dela  zavedate  svoje
odgovornosti do obiskovalcev, turističnih ponudnikov in celotne občine Lenart.

Etični kodeks za trajnostno naravnane lokalne turistične vodnike na območju občine Lenart
sledi  evropskim  standardom,  zakonodaji  Republike  Slovenije,  Nacionalnemu  kodeksu  za
turistične vodnike in smernicam na področju trajnostnega turizma. Z kodeksom za lokalne
turistične vodnike vzpostavljamo osnovne standarde vodenja po naši občini. Pozivamo vas, da
pri svojem delu sledite načelom kodeksa in tako pomagate širiti našo podobo navzven – kot
sodobne,  zelene,  trajnostno  naravnane  občine,  kot  tudi  k  uresničevanju  zelene  vizije
Slovenije.



Delujem v skladu z veljavno zakonodajo in poklicno etiko 

Poznam veljavno lokalno in nacionalno zakonodajo s svojega področja delovanja
in sledim spremembam. Turistično vodenje izvajam na območju občine Lenart in
Slovenskih goric, za katerega mi je bila izdana licenca. Upoštevam poklicno etiko
in s tem vplivam na razvoj in dobrobit destinacije Občina Lenart.

Delam dobro in odgovorno 

Z  namenom zagotavljanja  najvišje  kvalitete  opravljanja  turističnega  vodenja se
nenehno izobražujem, tako na področju strokovne vsebine, kot tudi na področju
retorike, tujih jezikov, psihologije in trendov v turizmu, zlasti z vidika trajnosti. O
svojem  delu  se  posvetujem  tudi  z  ostalimi  turističnimi  vodniki  ter  si  z  njimi
izmenjujem izkušnje in nasvete.

Zaupne informacije obravnavam skrbno in etično 

Kot vodnik  poznam poslovne skrivnosti ponudnikov in drugih podjetij. Obravnavam jih

skrbno  in  jih  vede  oz.  nevede  ne  izdajam  konkurenčnim  in  ostalim  podjetjem.

Pridobljenih zaupnih informacij ne uporabljam v svojo korist.

Informacije, ki jih navajam so točne, aktualne in objektivne 

Vedno posredujem resnične, točne in nepristranske informacije. Informacije, ki jih
posreduje  so  aktualne,  za  kar  sledim  novostim  pri  lokalnih  ponudnikih  in  v
destinaciji. Podane informacije prilagajam interesom obiskovalcev.

Zavedam se kulturnih razlik in spoštujem svobodo posameznika

Zavedam se kulturnih razlik ter spoštujem kulturo, verovanje in prepričanje ostalih
ljudi.  Lokalne navade in posebnosti  občine Lenart  približam tako, da jih  lahko
razumejo in spoštujejo in tako omogočim prijetno izkušnjo lokalnemu prebivalstvu
in obiskovalcem.



Sem promotor občine Lenart

Zavedam se, da s svojim nastopom in delom predstavljam celotno občino Lenart
kot  tudi  celotne  Slovenske  gorice.  Vtis,  ki  ga  pustim  pri  obiskovalcih  je
pomemben,  saj  si  lahko tako predstavljajo  vse  občane.  Dobro poznam lokalno
ponudbo na destinaciji in jo z veseljem delim z obiskovalci. 

Pritožbe in spore obiskovalcev rešujem mirno in hitro 

Pritožbam obiskovalcev  posvetim  vso  potrebno  pozornost.  Ukrepam hitro  in  v
skladu  s  svojimi  pristojnostmi.  V  primeru,  da  pride  do  spora,  na  udeležence
vplivam pomirjujoče in pazim, da ščitim interese vseh sodelujočih partnerjev.

Skrbim za varovanje okolja in spodbujam upoštevanje Zelenih napotkov 

Obiskovalce seznanjam in spodbujam k uporabi Zelenih napotkov in upoštevanju
bontona  za  gibanje  v  naravi.  Posredujem jim informacije  o  pomenu  rastlin  in
prostoživečih živali v našem okolju. Spodbujam jih k uporabi trajnostnih izdelkov
in  storitev,  odsvetujem   jim  nakup  plastenk  z  vodo.  Tekom  vodenja  jim
omogočim, da s pitno vodo napolnijo svoje steklenice.

Prispevam k ohranjanju naravne in kulturne dediščine 

Zavedam  se  odgovornosti  pri  prezentaciji  in  ohranjanju  naravne  in  kulturne
dediščine v občini Lenart. Obiskovalcem nudim informacije o pomenu ohranjanja
bogate  snovne  in  nesnovne kulturne  dediščine  v  občini  in  Slovenskih  goricah.
Prednost dajem pristnim lokalnim izkušnjam.

Osveščam o pravilnem ravnanju z odpadki 

Obiskovalce informiram o pravilnem ravnanju z odpadki in njihovem ločevanju.
Povem  jim  kje  najdejo  koše  za  odlaganje.  V  primeru  nepravilnega  odlaganja
odpadkov jih  prijazno opozorim na pomembnost ohranjanja čistega okolja.



Spremljam trajnostno poslovanje lokalnih ponudnikov 

Lokalne turistične  ponudnikov spremljam pri  poslovanju in njihovih trajnostnih
dosežkih.  Po  potrebi  obveščam  občino  o  potencialnih  težavah.  Primere  dobrih
praks z veseljem delim z obiskovalci ter z ostalimi turističnimi vodniki.

Promoviram lokalno kulinariko in spominke 

Obiskovalcem svetujem, da spoznajo in  okusijo okuse Slovenskih gorice,  to je
lokalno  hrano.  Usmerjam jih  k  ponudnikom,  ki  jo  ponujajo.  Spodbujam jih  k
nabavi  lokalnih pridelkov in izdelkov. Promoviram lokalne spominke in lokalno
pridelano hrano. 

Informiram o trajnostnih prizadevanjih občine Lenart

Poznam trajnostne pobude v občini Lenart in jih delim z obiskovalci.


