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Izvajanje nadzora 

• Po uradni dolžnosti: 

- 2015: med 35 prioritetami tudi nadzor nad 
organiziranjem turističnih aranžmajev  

- 2016: med 50 prioritetami tudi nadzor nad 
delom društev 

 

• Po prijavah (velika večina vseh primerov 
planinskih društev) 



Statistika 2015 

• Preverjanje gorskega vodništva 
- Na izhodiščih za planinske vzpone (ni bilo 

ugotovljenih kršitev pridobitnega vodenja). 
- Okvirno 10 nadzorov 
 
• Preverjanje turističnih aranžmajev 
- 57 nadzorov (vseh skupaj, ne samo planinskih 

društev). Pri planinskih društvih ni bilo 
ugotovljenih kršitev. 
 

- Skupen obseg vseh nadzorov TIRS v letu 2015: 
16982 
 



Nadzor na terenu 

• TI v okviru svojega dela izvede nadzore na 
določenih lokacijah, kjer preverja spoštovanje 
Zakona o gorskih vodnikih in Zakona o 
spodbujanju razvoja turizma 

 

• NAPOTEK: Vodja izleta se takoj izjavi, da gre za 
društveni planinski izlet, ki ga vodi vodnik PZS 
brezplačno in nepridobitno. 



Administrativni nadzor - ZGV 
• Začetek postopka (najpogosteje prijava) 

• Sestanek ali pisna pojasnila 

• Poziv društvo o izjasnitvi in pošiljanju dokazil 

• Kratki roki (!) 

• Zahteva se: 
- Podatke o vodniku 

- Podatke o udeležencih 

- Dokazila o plačilih udeležencev (računi) 

- Dokazila o izdatkih (računi, potni nalogi…) 



Napotki 

• Primarno se izjavi nepridobitnost. 

• Dosledno vodenje finančne dokumentacije. 

 

• Izjavi se o prostovoljnosti vodnikov 

- Vodniki delujejo na podlagi Zakona o športu 
(strokovni delavci v športu) 

- Imajo opravljene tečaje in licenco PZS za 
ustrezno kategorijo ture 

 

 



Vrvna tehnika 



Administrativni nadzor - ZSRT 

• Začetek postopka (najpogosteje prijava) 

• Poziv na sestanek ali pisno izjasnitev ter 
dokazila 

• Kratki roki (!) 

• Zahteva se: 

- Seznam udeležencev 

- Opis programa 

- Kalkulacijo turističnega aranžmaja 

- Licenco za organizacijo turističnih aranžmajev 

 

 



Nadzor TI 

Odločba o 
prekršku 

Pritožba na 
MGRT 

Uspešna 
pritožba 

Sklep o ustavitvi 
postopka 

Neuspešna 
pritožba 

Odločba o 
prekršku 

Možnost 
sodnega varstva 

Sklep o ustavitvi 
postopka 



Napotki 

• Nepridobitni in prostovoljski program 

• Dosledno finančno poslovanje 

 

• Namen ni turističen, ampak gre za društveno 
planinsko dejavnost 

• Program za člane 



Katere aktivnosti društev izstopajo? 
• Tujina 

• Tabori na izrazito turističnih območjih 
(obala…) 

• Široka promocija izven društva  

• Velik del programa predstavljajo turistični 
ogledi 

 



Prvi neugoden izid nadzora TI (2016) 

• Aktivnost je bila izvedena nepridobitno 

• Pretežni del programa so bili planinski pohodi 

 

• planinarjenje po otoku (HR) 

• Vključenih več ogledov 

• Poimenovanje programa „potovanje“ 

• Promocija programa izven društva 



2 dnevni izlet v Dolomite 
• Društvo organizira prevoz in nočitev 

 



Mladinski planinski tabor 
• Društvo organizira prevoz, nočitve, prehrano, 

program 

 



Večdnevni tabori v tujini 
• Društvo organizira prevoz, nočitve, prehrano, 

program 

 



Vodstvo PZS glede na izkušnje iz dosedanjih inšpekcijskih pregledov po 
Zakonu o spodbujanju razvoja turizma ter po Zakonu o gorskih 
vodnikov priporoča društvom, članom PZS, da: 
• v primeru inšpekcijskega pregleda čim prej obvestijo strokovno 

službo PZS, ki bo društvu posredovala ustrezna priporočila za 
odzivanje in za sodelovanje v postopku (društva se kot samostojne 
pravne osebe samostojno odločajo o načinu odzivanja na 
inšpekcijski pregled),  

• pri večdnevnih planinarjenjih po turistično razvitih območij (npr. 
Dalmaciji), kjer takšne aktivnosti vključujejo več elementov 
turističnih aranžmajev (prevoz, nočitve, ogledi znamenitosti …) 
priporočamo, da tovrstne aktivnosti društvo izvede v sodelovanju s 
turistično agencijo, 

• v primeru izvajanja društvenih aktivnostih za namen pridobivanja 
dobička, je potrebno te aktivnosti izvajati skladno s pristojno 
zakonodajo in pri teh aktivnosti PZS društvom ne more zagotavljati 
pomoči ali podpore. 
 

PZS bo samostojno ali v sodelovanju z drugimi zainteresiranimi 
sorodnimi nevladnimi organizacijami podala uradno pobudo 
pristojnemu ministrstvu za ustrezno spremembo Zakona o 
spodbujanju razvoja turizma. 

 



Hvala za pozornost 

 


