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Matej Verbajs, univ. dipl. prav: 

PRAVNI VIDIKI ORGANIZACIJE 
PLANINSKIH IZLETOV: 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma, 
Zakon o gorskih vodnikih 



Zakon o spodbujanju razvoja turizma 

Kaj ureja? 

- Načrtovanje in izvajanje politike 
spodbujanja razvoja turizma 

- Turistično takso 

- Pogoje za opravljanje dejavnosti 
organiziranja in prodaje turističnih 
aranžmajev, turističnega vodenja in 
spremljanja ter turističnih športnih storitev 
kot pridobitne dejavnosti 

 



Turistični aranžma 

Dejavnost organiziranja in prodaje turističnih 
aranžmajev se lahko izvaja na podlagi 
licence GZS 

 (pogoji: poslovni prostor, nekaznovanost, 
izobrazba kadra, zavarovanje…). 

 

Organizator potovanja mora za vsako izvedbo 
turističnega aranžmaja zagotoviti 
turističnega vodnika ali spremljevalca 

 (pogoji: preizkus znanja pri GZS, soglasja…) 



Zakon o preprečevanju zaposlovanja 
in dela na črno 

Delo na črno je opravljanje dejavnosti, če 
nimamo z zakon predpisanih listin o 
izpolnjevanju pogojev za opravljanje 
dejavnosti. 

 



Planinski izlet in turistični aranžma 

Turistični aranžma je vnaprej dogovorjena 
kombinacija dveh ali več naslednjih storitev, 
ki se jih nudi v prodajo in prodaja po 
skupni ceni: 

• prevoz 

• nastanitev 

• druge turistične storitve, ki predstavljajo 
pomemben del turističnega aranžmaja (ponudba 
jedi, ogled znamenitosti, ogled muzeja) 



Planinski izlet in turistični aranžma 

↠ ZSRT ureja pogoje za opravljanje 
pridobitne dejavnosti 

↠ Turistični aranžma je prodaja (paketa) 
storitve 

 

Planinski izlet? 



Planinski izlet in turistični aranžma 

Če ni vsaj dveh elementov (prevoz, 
prehrana…) že v osnovi ni turistični 
aranžma. 

 

Če sta vsaj dva elementa (PD „proda“ prevoz& 
prehrano ALI prevoz&ogled znamenitosti) – 
kako je s pogojem pridobitnosti? 



PRIDOBITNOST IZLETA PD 

Zakon o društvih: ne pove kaj je pridobitna 
dejavnost društva 

 

Zakon o gospodarskih družbah: pridobitna 
dejavnost = dejavnost, ki se opravlja na trgu 
zaradi pridobivanja dobička 

 

Pridobiten po SSKJ = tisti, ki pridobiva materialne 
dobrine 

 



PRIDOBITNOST (IZLETA) 

 

 

 
Vrhovno sodišče X Ips 663/2006: 
„prihodki iz nepridobitne dejavnosti so darila, volila, 
prostovoljni prispevki ipd., torej tisti prihodki, ki ne 
predstavljajo plačila za opravljeni promet blaga ali storitev 
davčnega zavezanca.“ 

Vrhovno sodišče II Ips 70/98:  
Nepridobitnost društvenega izleta NI podana, če je bil izlet 
organiziran odplačno, četudi cena ni bila višja od dejanskih 
stroškov. 



Zakon o gorskih vodnikih 

Gorsko vodništvo je pridobitno opravljanje  
• vodenja oseb v gorskem svetu po poteh in v 

brezpotju, 
• vodenja oseb na turnih smukih, 
• vodenje oseb na plezalnih vzponih, 
• vodenje oseb na ledeniških turah, 
• strokovni pouk iz gorništva. 
 
Gorsko vodništvo se lahko opravlja le z gorskim 

vodnikom. 
(pogoji: usposabljanje, strokovni izpit) 
 



  

 

Kako naprej? 


