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Text:

V. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI ORGANIZIRANJA IN PRODAJE
TURISTIČNIH ARANŽMAJEV, TURISTIČNEGA VODENJA IN SPREMLJANJA TER
TURISTIČNIH ŠPORTNIH STORITEV KOT PRIDOBITNE DEJAVNOSTI
33. člen
(turistični aranžma)
(1) Turistični aranžma je vnaprej dogovorjena kombinacija dveh ali več naslednjih storitev, ki
se jih nudi v prodajo in prodaja po skupni ceni, če storitev traja nepretrgoma več kot 24 ur ali
vključuje nastanitev preko noči:
– prevoz,
– nastanitev,
– druge turistične storitve, ki predstavljajo pomemben del turističnega aranžmaja
(ponudba jedi, obisk prireditev, ogled naravnih in kulturnih znamenitosti in podobno).
(2) Potovanje, ki traja manj kot 24 ur in ne vsebuje storitev prenočevanja je izlet. Ne glede
na določbo prejšnjega odstavka, se za turistični aranžma šteje izlet, če vključuje vnaprej
dogovorjeno kombinacijo dveh ali več v prvi in tretji alinei prejšnjega odstavka navedenih
storitev, ki se jih nudi v prodajo in prodaja po skupni ceni in zanj veljajo vse določbe tega
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zakona, ki se nanašajo na turistični aranžma.
(3) V turistični aranžma se lahko naknadno ponudi v prodajo in proda tudi druge turistične
storitve, ki niso sestavni del vnaprej dogovorjenega turističnega aranžmaja.
(4) Deljeno zaračunavanje posameznih storitev istega turističnega aranžmaja
organizatorja potovanja ali turističnega agenta ne odvezuje obveznosti po tem zakonu.
34. člen
(dejavnost organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev)
(1) Dejavnost organiziranja turističnih aranžmajev lahko opravljajo pravne osebe in
samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: organizatorji potovanj).
(2) Dejavnost prodaje turističnih aranžmajev lahko opravljajo pravne osebe in samostojni
podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: turistični agenti).
35. člen
(licenca za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev)
(1) Pravica do opravljanja dejavnosti organiziranja ali prodaje turističnih aranžmajev se pridobi na podlagi licence, ki jo podeljuje Gospodarska zbornica Slovenije.
(2) Register izdanih licenc organizatorjem potovanj in turističnim agentom vodi Gospodarska zbornica Slovenije.
(3) Način in postopek pridobitve licence, vodenja registra in vsebine registra iz prejšnjega
odstavka predpiše minister, pristojen za turizem.
36. člen
(pogoji za pridobitev licence za dejavnost organiziranja turističnih aranžmajev)
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki želi pridobiti licenco za dejavnost
organiziranja turističnih aranžmajev iz prvega odstavka prejšnjega člena, mora predložiti
naslednja dokazila:
– da ima opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev vpisano v ustrezni
register oziroma vpisnik,
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi v dejavnosti,
– da ima poslovni prostor,
– da oseba, ki vodi dejavnost, ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja
zoper gospodarstvo, pravni promet, oziroma ji ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi
opravljanja dejavnosti s področja organiziranja turističnih aranžmajev, dokler ta prepoved
traja,
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– da ima oseba, ki vodi dejavnost in zastopa organizatorja potovanj v pravnem prometu
najmanj višjo strokovno izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj v tej dejavnosti,
– o zavarovanju za primer nesolventnosti, ki se nanaša na zavarovanje stroškov vrnitve
oseb na potovanju v kraj njihovega prebivališča oziroma na kraj odhoda, če tega organizator
potovanja ni sposoben sam financirati,
– garancijo ali dokazilo o zavarovanju za povrnitev škode zaradi neizvajanja ali
neustreznega izvajanja pogodbenih obveznosti.
(2) Šteje se, da oseba iz prejšnjega odstavka izpolnjuje pogoje iz pete alinee prejšnjega
odstavka tudi, če je oseba, ki vodi dejavnost in zastopa organizatorja potovanj v pravnem
prometu:
– šest zaporednih let opravljala dejavnost organiziranja turističnih aranžmajev kot
samozaposlena oseba ali poslovodni delavec oziroma poslovodna delavka podjetja (v
nadaljnjem besedilu: poslovodni delavec), pri čemer se opravljanje dejavnosti ni smelo
končati več kot deset let pred datumom vložitve vloge za pridobitev licence iz prvega
odstavka prejšnjega člena, ali
– tri zaporedna leta opravljala dejavnost organiziranja turističnih aranžmajev kot
samozaposlena oseba ali poslovodni delavec podjetja, če dokaže, da se je predhodno vsaj
tri leta usposabljala za to dejavnost, kar potrjuje nacionalno priznana listina ali kar pristojni
strokovni organ šteje kot izpolnitev zahtev, ali
– štiri zaporedna leta opravljala dejavnost organiziranja turističnih aranžmajev kot
samozaposlena oseba ali poslovodni delavec podjetja, če dokaže, da se je predhodno vsaj
dve leti usposabljala za to dejavnost, kar potrjuje nacionalno priznana listina ali kar pristojni
strokovni organ šteje kot izpolnitev zahtev, ali
– tri zaporedna leta opravljala dejavnost organiziranja turističnih aranžmajev kot
samozaposlena oseba ali poslovodni delavec podjetja, kadar dokaže, da je to dejavnost
opravljala najmanj pet let kot zaposlena oseba, pri čemer se opravljanje dejavnosti ni smelo
končati več kot deset let pred datumom vložitve vloge za pridobitev licence iz prvega
odstavka prejšnjega člena, ali
– pet zaporednih let opravljala dejavnost organiziranja turističnih aranžmajev kot
samozaposlena oseba, če dokaže, da se je predhodno vsaj tri leta usposabljala za to
dejavnost, kar potrjuje nacionalno priznana listina ali kar pristojni strokovni organ šteje kot
izpolnitev zahtev, ali
– šest zaporednih let opravljala dejavnost organiziranja turističnih aranžmajev kot
zaposlena oseba, če dokaže, da se je predhodno vsaj dve leti usposabljala za to dejavnost,
kar potrjuje nacionalno priznana listina ali kar pristojni strokovni organ šteje kot izpolnitev
zahtev.
(3) Organizator potovanj, ki želi opravljati dejavnost prodaje turističnih aranžmajev, mora
pridobiti licenco iz prvega odstavka 35. člena tudi za to dejavnost.
37. člen
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(pogoji za pridobitev licence za dejavnost prodaje turističnih aranžmajev)
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki želi pridobiti licenco za dejavnost
prodaje turističnih aranžmajev iz prvega odstavka 35. člena tega zakona, mora predložiti
naslednja dokazila:
– da ima opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih aranžmajev vpisano v ustrezni register oziroma vpisnik,
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi v dejavnosti,
– obratovalni čas,
– da ima poslovni prostor, ki ne sme biti v stanovanju in je dostopen strankam v opredeljenem obratovalnem času, ki mora biti izobešen na vidnem mestu,
– da oseba, ki vodi dejavnost, ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja
zoper gospodarstvo, pravni promet, oziroma ji ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti s področja prodaje oziroma posredovanja turističnih aranžmajev, dokler ta
prepoved traja,
– da ima oseba, ki vodi dejavnost in zastopa turističnega agenta v pravnem prometu najmanj višjo strokovno izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj v tej dejavnosti.
(2) Šteje se, da oseba iz prejšnjega odstavka izpolnjuje pogoje iz šeste alinee prejšnjega
odstavka tudi, če je oseba, ki vodi dejavnost in zastopa turističnega agenta v pravnem prometu:
– šest zaporednih let opravljala dejavnost prodaje oziroma posredovanja turističnih aranžmajev kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec podjetja, pri čemer se opravljanje
dejavnosti ni smelo končati več kot deset let pred datumom vložitve vloge za pridobitev licence iz prvega odstavka prejšnjega člena, ali
– tri zaporedna leta opravljala dejavnost prodaje oziroma posredovanja turističnih aranžmajev kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec podjetja, če dokaže, da se je predhodno vsaj tri leta usposabljala za to dejavnost, kar potrjuje nacionalno priznana listina ali
kar pristojni strokovni organ šteje kot izpolnitev zahtev, ali
– štiri zaporedna leta opravljala dejavnost prodaje oziroma posredovanja turističnih aranžmajev kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec podjetja, če dokaže, da se je
predhodno vsaj dve leti usposabljala za to dejavnost, kar potrjuje nacionalno priznana listina
ali kar pristojni strokovni organ šteje kot izpolnitev zahtev, ali
– tri zaporedna leta opravljala dejavnost prodaje oziroma posredovanja turističnih aranžmajev kot samozaposlena oseba ali poslovodni delavec podjetja, kadar dokaže, da je to dejavnost opravljala najmanj pet let kot zaposlena oseba, pri čemer se opravljanje dejavnosti
ni smelo končati več kot deset let pred datumom vložitve vloge za pridobitev licence iz prvega odstavka prejšnjega člena, ali
– pet zaporednih let opravljala dejavnost prodaje oziroma posredovanja turističnih araTemplate © IPR Verlag GmbH Munich 2005

4

EU Consumer Law Acquis Compendium
Legislation
Slovenia (SI) Nr. 5
____________________________________________________________
nžmajev kot samozaposlena oseba, če dokaže, da se je predhodno vsaj tri leta usposabljala
za to dejavnost, kar potrjuje nacionalno priznana listina ali kar pristojni strokovni organ šteje
kot izpolnitev zahtev, ali
– šest zaporednih let opravljala dejavnost prodaje oziroma posredovanja turističnih aranžmajev kot zaposlena oseba, če dokaže, da se je predhodno vsaj dve leti usposabljala za
to dejavnost, kar potrjuje nacionalno priznana listina ali kar pristojni strokovni organ šteje kot
izpolnitev zahtev.
(3) Turistični agent, ki prodaja turistični aranžma, ki ga je sestavil organizator potovanja,
ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, se šteje za organizatorja potovanj.
38. člen
(obveznost zagotavljanja turističnega vodenja in spremljanja)
(1) Organizator potovanja mora pri vsaki izvedbi turističnega aranžmaja doma in v tujini za
vsako organizirano skupino posebej zagotoviti turističnega spremljevalca oziroma turistično
spremljevalko (v nadaljnjem besedilu: turistični spremljevalec) ali turističnega vodnika oziroma turistično vodnico (v nadaljnjem besedilu: turistični vodnik), ki izpolnjuje pogoje iz 39.
člena tega zakona.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka organizatorju potovanja ni treba zagotoviti
turističnega spremljevalca ali turističnega vodnika med prevozom, če je ta organiziran v okviru javnega potniškega prometa.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena organizatorju potovanja ni treba zagotoviti turističnega spremljevalca ali turističnega vodnika z licenco med prevozom do izhodiščnega kraja letovanja ali potovanja in nazaj.
39. člen
(pogoji za opravljanje dejavnosti turističnih vodnikov in turističnih spremljevalcev)
(1) Dejavnost turističnega vodnika je strokovno vodenje obiskovalcev po vnaprej določenem
programu.
(2) Dejavnost turističnega spremljevalca je opravljanje organizacijskih in tehničnih storitev
za udeležence turističnih aranžmajev od začetka potovanja do cilja in vrnitve.
(3) Dejavnost iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko opravljajo osebe, ki opravijo preizkus znanja iz programa strokovne usposobljenosti, ki ga določi Gospodarska zbornica Slovenije v soglasju z ministrom, pristojnim za delo, družino in socialne zadeve, ministrom, pristojnim za kulturo in ministrom, pristojnim za turizem. Dokazilo opravljenega preizkusa je ustrezna izkaznica Gospodarske zbornice Slovenije.
(4) K preizkusu znanja se lahko prijavijo osebe, ki imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo in znanje enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne izobrazbe.
(5) Dejavnost turističnega spremljanja iz drugega odstavka tega člena lahko opravlja tudi
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oseba, ki ji Gospodarska zbornica Slovenije izda ustrezno izkaznico na osnovi predloženih
dokazil o najmanj dveletnih delovnih izkušnjah s področja dejavnosti organizatorja potovanj.
(6) Določbe tega člena ne veljajo za opravljanje dejavnosti turističnega vodnika in turističnega spremljevalca:
– kadar tuj državljan spremlja organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije,
– če so za vodenje z zakonom določena posebna znanja (vodenje v muzejih, galerijah,
spomenikih, gorsko vodenje, ipd.),
– kadar je za vodenje možno pridobiti licenco (dovoljenje, soglasje, ipd.) na podlagi posebnega programa usposabljanja, ki ga potrdi pristojni strokovni organ in h kateremu je dalo
soglasje ministrstvo, pristojno za turizem.
40. člen
(turistični vodnik, turistični spremljevalec)
(1) Oseba ki opravi preizkus znanja za turističnega vodnika iz tretjega odstavka 39. člena
tega zakona, pridobi naziv »turistični vodnik«.
(2) Oseba ki opravi preizkus znanja za turističnega spremljevalca iz tretjega odstavka 39.
člena tega zakona, pridobi naziv »turistični spremljevalec«.
(3) Register turističnih vodnikov in turističnih spremljevalcev vodi Gospodarska zbornica
Slovenije in vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek,
– prebivališče,
– podatke o številu dni vodenja za preteklo leto,
– podatke o relacijah vodenja za preteklo leto,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
(4) Turistični vodniki oziroma spremljevalci morajo najkasneje do 31. januarja tekočega
leta Gospodarski zbornici Slovenije posredovati podatke za preteklo leto o številu dni vodenja in o relacijah vodenja.
(5) Turistične vodnike oziroma spremljevalce, ki so kršili zakonska določila z delovnega
področja ali so bili deležni več upravičenih kritik in pritožb ali več kot tri leta ne izvajajo dejavnosti, Gospodarska zbornica Slovenije po uradni dolžnosti z odločbo izbriše iz registra. Zoper odločbo je dopustna pritožba na ministrstvo, pristojno za turizem. Po pravnomočnosti
odločbe se turistični vodnik oziroma spremljevalec izbriše iz registra. O upravičenosti kritik
in pritožb odloča častno razsodišče Gospodarske zbornice Slovenije.
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41. člen
(turistično vodenje na ravni turističnega območja)
(1) Občine na določenem turističnem območju lahko predpišejo program turističnega vodenja na turističnem območju, ki obsega specifična znanja.
(2) Turistični vodnik za turistično območje lahko začne z opravljanjem dejavnosti turističnega vodenja na turističnem območju, ko izpolni pogoje, ki jih predpišejo občine na turističnem območju. V tem primeru pridobi naziv: »turistični vodnik turističnega območja (ime območja)«.
(3) Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati turistični vodniki turističnega območja, ne smejo biti
povezani s stalnim bivališčem turističnega vodnika.
(4) S predpisom iz prvega odstavka tega člena ni dopustno omejevati ali izključevati turističnega vodenja, organiziranega v skladu z 38. in 39. členom tega zakona.
42. člen
(register turističnih vodnikov turističnega območja)
(1) Register turističnih vodnikov turističnega območja vodi v skladu z dogovorom med občinami turističnega območja ena od občin v turističnem območju. Vodenje registra lahko občina v skladu s svojimi akti prenese na pravno osebo javnega ali zasebnega prava.
(2) Register iz prvega odstavka tega člena vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek,
– prebivališče,
– podatke o številu dni vodenja za preteklo leto,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
(3) Turistični vodniki turističnega območja morajo najkasneje do 31. januarja tekočega leta občini ali pravni osebi javnega ali zasebnega prava iz prvega odstavka tega člena, ki vodi
register turističnih vodnikov, posredovati podatke o številu dni vodenja za preteklo leto.
43. člen
(pogoji za opravljanje dejavnosti turističnih športnih storitev kot pridobitne dejavnosti)
(1) Dejavnosti turističnih športnih storitev, ki se opravljajo kot pridobitna dejavnost (kot na
primer šole ali tečaji smučanja, jadranja, tenisa, jahanja in podobno) ter vodenja turistov pri
organiziranih športnih aktivnostih, lahko opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki
posamezniki pod pogojem, da usposabljanje in strokovno vodenje izvaja oseba, ki ima v
skladu s predpisi s področja šolstva, licenco za opravljanje strokovnega dela, ali oseba, ki je
vpisana v razvid zasebnih športnih delavcev pri ministrstvu, pristojnem za šport.
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(2) Minister, pristojen za turizem, lahko predpiše dodatne pogoje za opravljanje dejavnosti
iz prejšnjega odstavka.
44. člen
(inšpekcijski nadzor)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb od 33. do 43. člena tega zakona opravlja organ,
pristojen za tržno inšpekcijo.
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