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Matej Verbajs, univ. dipl. prav: 

PRAVNI VIDIK ORGANIZACIJE 
PLANINSKIH IZLETOV  



PROGRAM 

1. Pravni okvirji: 

- organizacije izletov 

- gorskega vodništva 

- finančnega poslovanja 

 

2. Predstavitev praks Tržnega inšpektorata 

 

3. Vprašanja in debata 

 

 



Organizacija izletov 

Zakon o preprečevanju zaposlovanja in dela 
na črno 

Delo na je opravljanje dejavnosti pravna oseba 
opravlja dejavnost, ki je nima določene v 
temeljnem aktu, ali če nima z zakonom 
predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za 
opravljanje dejavnosti 



Organizacija izletov – praksa TI 

- Jasno naj se navede kdo je organizator 
izleta, vodič, kaj cena zajema 

 

- Pazljivo z vodniki, ki izlete organizirajo 
mimo društva (“avtonomno”) 

 

 



Organizacija izletov 

Zakon o spodbujanju razvoja turizma  

 

 Turistični aranžma = vnaprej dogovorjena 
kombinacija dveh ali več naslednjih storitev, ki se 
prodaja po skupni ceni: 

 prevoz, 

 nastanitev, 

 druge turistične storitve, kot ponudba jedi, obisk 
prireditev, ogled naravnih in kulturnih znamenitosti 
in… 

 



Organizacija izletov 

Pravica do opravljanja dejavnosti 
organiziranja ali prodaje turističnih 
aranžmajev se pridobi na podlagi licence, ki 
jo podeljuje Gospodarska zbornica 
Slovenije.   

 

Pogoji za licenco: poslovni prostor, 
izobrazbeni pogoji, zavarovalna polica … 



Organizacija izletov 

Organizator potovanja mora pri izvedbi 
turističnega aranžmaja zagotoviti 
turističnega spremljevalca ali turističnega 
vodnika. 

 

Pogoji za vodnika: preizkus znanja, pridobitev 
naziva 

 

 

 



Organizacija turističnih športnih 
storitev 

Turistične športne storitve, ki se opravljajo 
kot pridobitna dejavnost ter vodenja 
turistov pri organiziranih športnih 
aktivnostih lahko pri PD izvaja samo oseba:  

 

• ki ima licenco ali, 

• ki je vpisana v razvid zasebnih športnih 
delavcev. 

 

 



Organizacija izletov – praksa TI 

Izlet vsebuje 

• polni penzion (nastanitev + prehrana) 

• avtobusni prevoz 

• vstopnine v nacionalne parke 

.. 

 

Licenca se ni zahtevala. 

 

 



Organizacija izletov – praksa TI 

Izlet vsebuje 

• nastanitev v hotelu (nastanitev) 

• polni penzion (prehrana) 

• izlet z ladjo 

.. 

 

Licenca se ni zahtevala. 

 

 



Organizacija izletov – praksa TI 

Ne gre za organizacijo turističnih aranžmajev, če 
“dobička” iz izleta ni. 

 

 

 jasna finančna konstrukcija  izleta (prihodki  in 
odhodki) 

 dokazila o prejemkih 

 dokazila o stroških 

 jasen prikaz usode presežka (sklepi društva, 
dokazila o vrnitvi …) 

 

 

 



Gorsko vodništvo 

Zakon o gorskih vodnikih 
 
Gorsko vodništvo je pridobitno opravljanje sledečih 

dejavnosti: 
- vodenje oseb v gorskem svetu po poteh in v 

brezpotju, 
- vodenje oseb na turnih smukih, 
- vodenje oseb na plezalnih vzponih, 
- vodenje oseb na ledeniških turah, 
- strokovni pouk iz gorništva. 
 



Gorsko vodništvo 

Gorsko vodništvo je dovoljeno opravljati le z 
gorskim vodnikom, razen 

- vodenja oseb v gorskem svetu, kjer ni 
potrebna uporaba vrvne tehnike, 

- vodenja oseb na turnih smukih, kjer ni 
potrebno zavarovanje poti v zimskih 
razmerah.  

 

 



Gorsko vodništvo 

Če ne gre za gorsko vodništvo – gre še vedno 
lahko za športno turistično dejavnost in se 
zahteva licenca ali vpis v razvid športnih 
delavcev. 

 

 



Gorsko vodništvo – praksa TI 

Vrvna tehnika zajema tudi samozavarovanje 
in je torej gorski vodnik v tem primeru 
potreben 

 

 

 



Gorsko vodništvo – praksa TI 

Če PD organizira gorsko turo brezplačno in v 
režiji svojih članov, NE gre za gorsko 
vodništvo. 

 

Planinski vodnik za svoje delo ni plačan, 
lahko pa prejme povračilo materialnih 
stroškov. 

 

 



Finančno poslovanje 

Zakon o varstvu potrošnikov 

 

Podjetje je dolžno za prodano blago oziroma 
opravljeno storitev potrošniku izdati račun.  

 

Podjetje = pravna oseba, ki opravlja 
pridobitno dejavnost, ne glede na njeno 
pravnoorganizacijsko obliko 



Finančno poslovanje 

Zakon o davku na dodano vrednost 

 

Davčni zavezanec izda račun za opravljeno dobavo 
blaga ali storitev na ozemlju Slovenije.  

 

Davčni zavezanec je vsaka oseba, ki opravlja 
ekonomsko dejavnost, ne glede na namen ali 
rezultat opravljanja dejavnosti. 

Ekonomska dejavnost obsega vsako trgovsko in 
storitveno dejavnost. 



Finančno poslovanje – praksa TI  

PD mora imeti potrdila o prejemu 
plačil/akontacij (npr. blagajniški prejemek) 

 

Izdaja računa se ob pregledih ni zahtevala. 

 



Finančno poslovanje – praksa DURS  

 

Ni znana? 

 



Odgovornost v društvu 

Zakon o društvih 

 

Če statut ne določa drugače, za zakonito 
poslovanje društva odgovarjata društvo in 
zastopnik društva. 



Splošni napotki ob inšpekcijskem 
nadzoru 

- ohranite mirno kri  

 

- zapisnika ne podpisujte, dokler ga dobro ne 
preberete 

- podajte svoje pripombe k zapisniku 

 

- dokumente lahko zagotovite naknadno 

 



Splošni napotki ob inšpekcijskem 
nadzoru 

- pravočasno pridobite strokovno pomoč 

- o postopku obvestite PZS 

- lahko imate pooblaščenca 

 

- pred izdajo odločbe se opredelite do dejstev  

- zahtevajte, da se inšpektor na terenu 
identificira 

- vabilo na zaslišanje se odzovite 

 



  



  

 

Vprašanja in debata 


