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TURISTIČNI ARANŽMA 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (2003) določa 
pogoje pridobitnega turističnega vodenja: 
 
• Turistični aranžma: kombinacija dveh ali več 

storitev: prevoz, nastanitev, ogled znamenitosti, 
ponudba jedi ... 

 
• Izlet: traja manj kot 24 ur, ne vsebuje nočitve, 

vendar se šteje za aranžma, če je kombinacija vsaj 
dveh storitev, ki se jih ponuja po skupni ceni. 



TURISTIČNO VODENJE 

• Dejavnost organiziranja turističnih aranžmajev lahko 
opravljajo zgolj pravne osebe in samostojni podjetniki 
na podlagi licence GZS. 

 
• Turistični vodnik – strokovno vodenje obiskovalcev po 

programu, opravljanje izpita pri Turistično gostinski 
zbornici pri GZS. 

 
• Lokalni turistični vodnik – licence podeljujejo občine 

(ali skupina občin) na podlagi opravljenega izpita. 
Licenca velja na območju občine (ali skupine občin). 



TURISTIČNE ŠPORTNE STORITVE 

To so: učenje smučanja, vodenje rafftinga, gorsko 
vodništvo idr. 
 
Izvaja jih lahko pravna oseba ali s.p. na podlagi: 
 - licence za opravljanje strokovnega dela v šolstvu 
 - vpis v razvid zasebnih športnih delavcev  
 
Možno tudi za vodnike PZS, z omejitvami –  
Zakon o Gorskih vodnikih 



TURIZEM V OBČINAH 
OBČINSKI ODLOKI 
Občine lahko sprejmejo odloke o turizmu na svojem 
področju 
 
Za določene znamenitosti, turstične poti lahko predpišejo 
plačilo ali obvezno spremstvo lokalnenga turističnega 
vodnika (npr. Pliskina pot za skupine nad 10 udeleženci) 
 
Vodnikom PZS ne morejo prepovedati vodenja izletov po 
planinskih poteh! 
 
Priporočilo: Pred organizacijo izleta po tematski turistčni 
poti se pozanimajte o morebitnih omejitvah 



DOSEDANJE AKTIVNOSTI  
 

Matej Planko 



TRŽNI INŠPEKTORAT 
V letu 2011 je imelo eno planinsko društvo  
nadzor tržnega inšpektorja. Podlaga za nadzor je 
bil zakon o gorskih vodnikih. 
 

PD podalo utemeljitev, postopek je bil zaključen. 
 

V začetku leta 2012 smo imeli prvi sestanek na 
Tržnem inšpektoratu  Republike Slovenije, na 
katerem smo predstavili organiziranost in 
delovanje prostovoljnih vodnikov v okviru PZS. 
 
 



TRŽNI INŠPEKTORAT 
Dogovorili smo se, da jim pošljemo podatke o 
vseh društvih, ki so včlanjena v PZS in jim 
posredujemo podatke o registriranih vodnikih. 
 

TIRS bo o posebnostih prostovoljnega vodništva 
obvestil vse tržne inšpektorje v Sloveniji. 
 

V zvezi s turističnimi aranžmaji nismo dobili 
nobenih konkretnih informacij. 
 



TRŽNI INŠPEKTORAT 
Ustanovljena delovna skupina za proučitev 
področja turističnega vodenja.  
Drugi obisk TIRS-a v aprilu 2012.  
Dobili določene potrditve: 
- planinski izlet lahko vsebuje več elementov 

(prevoz, nočitev, vstopnina …), pomembna je 
planinska vsebina in nepridobitnost; 

- pomembno je izdajanje potrdil o vplačilu – 
blagajniški prejemki. 

 



            SOS in ZOS 
   (SOS – Skupnost občin Slovenije, ZOS – Združenje občin Slovenije)  

Veliko občin  je že sprejelo občinske odloke o 
razvoju turizma na njihovem območju.  
Navezali smo stik z obema organizacijama, ki 
povezujeta občine v Sloveniji.  
Poslali smo jim izhodišča za sestanek, čakamo na 
termin.  
Pri obeh organizacijah je velik interes za ureditev 
tega področja.  
 



MOŽNI UKREPI ZOPER PD, 
ČE NE RAVNAMO  

V SKLADU S PREDPISI 
 

Jože Bobovnik - Bobi 



ZAKAJ POTREBUJEMO PREDPISE? 

 

Vsaka družbena ureditev, oziroma vsaka družba, 
za funkcioniranje potrebuje določena pravila.  
 

Ne glede na to, ali se s predpisi strinjamo, ali so 
nam všeč, ali nam ustrezajo, ali NE, smo se pri 
opravljanju dejavnosti in aktivnosti dolžni 
ravnati v skladu z njihovimi določili! 
 

Če določil predpisov ne spoštujemo, lahko pride 
do sankcij! Nevednost ni opravičilo za 
nespoštovanje predpisov! 



45. člen ZSRT 

(1) Z globo od 4.172,93 do 12.518,78 EUR se 
kaznuje za prekršek pravna oseba, ki sprejema 
turiste na prenočevanje, če ne:  

• pobira turistične takse po prvem in drugem 
odstavku 28. člena tega zakona,  

• nakazuje pobrane turistične takse v skladu z 
določbo 30. člena tega zakona,  

• vodi evidence v skladu z določbo 31. člena tega 
zakona.  

(2) Z globo od 208,65 do 834,59 EUR se kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe.  
 



45. člen ZSRT 
(5) Z globo od 4.172,93 do 12.518,78 EUR se 
kaznuje za prekršek pravna oseba, če opravlja 
dejavnost organiziranja turističnih aranžmajev, 
čeprav nima licence 1. odstavka 35. člena tega 
zakona oziroma ne izpolnjuje pogojev za 
pridobitev licence iz 1. odstavka 36. člena zakona. 
(6) Z globo od 208,65 do 834,59 EUR se kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe.  
  



45. člen ZSRT 
(8) Z globo od 4.172,93 do 12.518,78 EUR se 
kaznuje za prekršek pravna oseba, če opravlja 
dejavnost prodaje turističnih aranžmajev, čeprav 
nima licence iz 1. odstavka 35. člena tega zakona 
oziroma ne izpolnjuje pogojev za pridobitev 
licence iz 1. odstavka 37. člena zakona.  
(9) Z globo od 208,65 do 834,59 EUR se kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe.  
 



45. člen ZSRT 

• (11) Z globo od 417,29 do EUR se kaznujeta za 
prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik 
posameznik, če ne zagotovita turističnega 
spremljevalca ali turističnega vodnika pri vsaki 
izvedbi potovanja doma ali v tujini v skladu z 
določbo 1. odstavka 38. člena zakona.  

• (12) Z globo od 208,65 do 834,59 EUR se 
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.  
 



45. člen ZSRT 

(13) Z globo od 208,65 do 625,94 EUR se za 
prekršek kaznuje fizična oseba, če opravlja 
dejavnost turističnega vodnika ali dejavnost 
turističnega spremljevalca brez ustrezne 
izkaznice iz 3. ali 5. odstavka 39. člena zakona.  
(14) Z globo od 41,73 do 417,29 EUR se za 
prekršek kaznuje fizična oseba, če opravlja 
dejavnost turističnega vodnika za turistično 
območje, ne da bi izpolnjevala pogoje iz 2. 
odstavka 41. člena zakona. 
 



15. člen ZPDZC 

(1) Z globo od 4.172,93 do 20.864,63 EUR se za 
prekršek kaznuje pravna oseba, ki opravlja 
dejavnost, določeno v 1. alineji 3. člena 
zakona.  

(7) Z globo od 417,29 do 2.086,46 EUR se 
kaznuje za prekršek iz 1., 3. in 4. odstavka 
tega člena tudi odgovorna oseba pravne 
osebe. 

 
 

 



15. člen ZPDZC 

5) Z globo od 208,65 do 1.877,82 EUR se za 
prekršek kaznuje posameznik, ki opravlja 
dejavnost oziroma delo, določeno v 5. alineji 
3. člena zakona.  
 

 



52. člen ZDru 
(1) Z globo od 417,29 do 16.691,70 EUR se za prekršek kaznuje 

društvo, ki: 
    1. opravlja dejavnost, ki ni določena s temeljnim aktom (1. 
odstavek 9. člena); 
    2. kot tuje društvo deluje v Republiki Sloveniji preko podružnice, 
ki ni vpisana v register podružnic tujih društev (1. odstavek 23. 
člena); 
    3. premoženje društva deli med člane oziroma presežka 
prihodkov nad odhodki ne porabi za uresničevanje namena ter 
ciljev oziroma opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v 
temeljnem aktu (2. in 3. odstavek 24. člena); 
    4. poslovnih knjig ne vodi skladno z določbami 2., 3., 4. ali 6. 
odstavka 26. člena ali neresnično prikazuje podatke o finančnem 
in materialnem poslovanju (5. odstavek 26. člena). 

(2) Z globo od 41,73 do 1.043,23 EUR se za prekršek iz prejšnjega 
odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba društva. 



53. člen ZDru 
(1) Z globo 417,36 EUR se za prekršek kaznuje društvo, ki: 

    1. v pravnem prometu ne uporablja le svojega registriranega imena (5. 
odstavek 10. člena); 
    2. spremeni ime, sedež ali druge določbe temeljnega akta, zastopnika 
ali naslov sedeža društva in v roku 30 dni od nastale spremembe ne vloži 
zahteve za registracijo spremembe (1. odstavek 20. člena); 
    3. v roku 30 dni po sprejetih statusnih spremembah pri registrskem 
organu ne vloži zahteve za registracijo društva, ki je nastalo s spojitvijo, 
oziroma registracijo pripojitve društva (1. odstavek 21. člena); 
    4. je v temeljnem aktu določilo, da bo način zagotavljanja podatkov o 
svojem finančno-materialnem poslovanju uredilo v posebnem aktu, pa 
tega ne uredi (1. odstavek 26. člena); 
    5. letnega poročila ne predloži v roku AJPES-u oziroma letnemu 
poročilu ne priloži revizorjevega poročila, kadar je to potrebno (1. in 2. 
odstavek 29. člena). 

(2) Z globo 125,19 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi 
odgovorna oseba društva. 



ZA KONEC 

OGLAS V OBUPU: 
Pod nujno kupujem: boksarske rokavice, 
kij, floret, hokejsko palico in komplet 
pakov. Lahko je tudi malo rabljeno, a 
oprema mora vzdržati vsaj do konca 
inšpekcijskega pregleda. Ponudbe 
pošljite pod šifro: "borili se bomo do 
konca". 
 

 



ZA KONEC 

Državi je potrebno plačati le toliko, 
kolikor ji pripada in niti centa več, 
toda tudi nit centa premalo … 
 

Na tem svetu so zanesljivi  
le smrt in davki ! 



KAKO PRAVILNO IZVAJATI NAŠO 
DEJAVNOST 

 
Franc Gričar in Veronika Susman 



NEPRIDOBITNA DEJAVNOST 

• Bistvena razlika med turizmom in planinstvom. 
  
• Prihodek (prispevek udeležencev izleta) se 

namenja izključno kritju stroškov izleta.  
 
• V primeru presežka se mora ta nameniti za kritje 

osnovne dejavnosti društva.  
 
• Organizacijski stroški oz. marža ne sme biti del 

stroškov izleta, saj bi to že lahko pomenilo, da gre 
za opravljanje pridobitne dejavnosti . 
 



NA KAJ MORAMO BITI POZORNI 

VSEBINA PROGRAMA 
Iz vsebine mora biti jasno razvidno, da gre za planinsko in ne turistično 
dejavnost. 
V program planinskih izletov in taborov lahko vključimo tudi dodatne 
aktivnosti (oglede, nočitve, prehrano). V kolikor ne gre za pridobitno 
dejavnost, se ne šteje za turistični aranžma.  
 
RAZPIS IZLETA 
Priporočamo, da na razpis namesto cena napišemo stroški in 
navedemo, kaj vse vsebujejo. 
 
Primer1: Strošek izleta je 30 €, ki zajema strošek prevoza in kosila v koči 
Primer2: Cena izleta je 30 € . 



UREJENE FINANCE 
POVRAČILO STROŠKOV VODNIKOM  
Vodniki PZS so upravičeni do zakonskih povračil stroškov 
(potni stroški, dnevnice za prehrano). Ne smejo pa prejeti 
plačila za svoje delo. 
 
FINANČNO POROČILO 
PD mora pripraviti  finančno poročilo izleta, iz katerega  je 
razvidna specifikacija prihodkov in odhodkov.  
 
DOKAZILA 
V dokumentaciji morajo imeti shranjena dokazila odhodkih 
(računi) in prihodkih (blagajniški prejemek/potrdilo o 
vplačilu, ki ga mora prejeti vsak udeleženec!) 
 
 



Načrtovani ukrepi PZS 

• sestanek z ministrom, pristojnim za turizem, na temo 
spremembe Zakona o pospeševanju turizma  

• status delovanja v javnem interesu na področju turizma  
• občine, ki že imajo tovrstne odloke: predlog spremembe 
• občine, ki še tovrstnih odlokov nimajo:  obvestilo in 

sodelovanje pri pripravi odlokov 
• trajno sodelovanje s SOS in ZOS 
• vključitev kratke predstavitve te problematike v kopna 

vodniška izpopolnjevanja že v letu 2012 
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