TURISTIČKO VOĐENJE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA PRIRODE

Postoje situacije koje su uobičajene ali to ne znači da su u skladu sa zakonskim
propisima.Tako je uobičajeno da turistički vodiči obavljaju svoju djelatnost i na
području nacionalnih parkova i parkova prirode. Međutim tijekom ovog proljeća više
kolega mi se obratilo s informacijom s terena, da ih djelatnici zaposleni u tim
zaštićenim područjima prirode upozoravaju da turistički vodiči tu ne bi smjeli voditi,
te smo zatražili mišljenje nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Njihov
odgovor, iz kojeg je vidljivo da bi vodiči za rad na zaštićenim područjima
prirode trebali plaćati koncesiju i ishoditi dopuštenje nadležnog
Ministarstva, možete vidjeti kao zaseban dokument u ovoj kategoriji.
Budući da velik broj turističkih vodiča pruža usluge vođenja unutar zaštićenih
područja prirode samo povremeno, može se pretpostaviti da većina njih neće htjeti
plaćati koncesije nego će najvjerovatnije odustati od posjete tim lokalitetima. Kako
navedena zaštićena područja ni nemaju dovoljno svojih zaposlenika koji bi u tom
slučaju obavili razgledanje niti isti govore dovoljan broj stranih jezika, poslala sam
dopis Ministarstvu turizma da razmotri ovu situaciju i u suradnji s Ministarstvom
zaštite okoliša i prirode, pronađe rješenje prihvatljivo svima.
S druge strane postoji dio vodiča koji u okviru svog posla posjećuju veći broj
zaštićenih područja prirode ili pojedina područja posjećuju često, te su oni možda
zainteresirani za plaćanje koncesija. Možemo zaključiti da će to nužno dovesti do
povećanja cijene njihovih usluga, što neće odgovarati naručiteljima (putničkim
agencijama , turistima...) i u konačnici bi moglo dovesti do smanjenja broja
posjetitelja zaštićenim područjima prirode, što nije u ničijem interesu. Zbog
Naglašavamo, navedeni propisi se odnose na sve turističke vodiče, neovisno na
području koje županije se nalazi pojedini nacionalni park ili park prirode.

Pravilnik o popisu zaštićenih turističkih cjelina- Članak 4: Turističko vođenje
na područjima nacionalnih parkova i parkova prirode dopušteno je samo uz
prethodno pribavljeno dopuštenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite prirode.

