
Na podlagi četrtega odstavka 28. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št.      ) 
izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo 
 
 
 

PRAVILNIK 
o podrobnejših pogojih in načinu pridobitve licence za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje 

turističnih paketov ter o vsebini in načinu upravljanja registra izdanih licenc 
 
 
 
 

1. člen 
(splošna določba) 

 
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino vloge za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti 
organiziranja in opravljanje dejavnosti prodaje turističnih paketov, vsebino odločbe o podelitvi licence 
in vsebino registra izdanih licenc ter način njegovega upravljanja. 
  
 

2. člen 
(podatki o predlagatelju) 

 
V vlogi za podlitev licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih paketov in za  opravljanje 
dejavnost prodaje turističnih paketov predlagatelj navede naslednje podatke : 
− firma in skrajšana firma (pri samostojnem podjetniku posamezniku lahko ime in priimek z označbo 
s.p.),  
− navedba dejavnosti, za katero želi pridobiti licenco, 
− matična številka,  
− poslovni sedež (ulica, hišna številka, kraj, pošta, telefonska številka in elektronski naslov),  
− pri vlogah za pridobitev licence za dejavnost prodaje turističnih aranžmajev podatki o 
poslovalnicah (ulica, hišna številka, kraj, pošta, telefon) in o obratovalnem času.   
 
 

3. člen 
(dokazila) 

 
(1) Vlogi za podlitev licence za dejavnost organiziranja turističnih paketov predlagatelj priloži:   
 
− dokazilo o razpolaganju s poslovnim prostorom (zemljiškoknjižni izpisek,  kupoprodajna ali 
najemna pogodba, sodna odločba oz. sklep ipd.), razen ob izključni spletni prodaji, 
 
dokazilo o zavarovanju v skladu s šestim odstavkom 36. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma 
(Uradni list RS, št. 2/04, 57/12, 17/15, 52/16-ZPPreb-1 in 29/17-ZŠpo-1) 
−  

 
(2) Vlogi za podelitev licence za dejavnost prodaje turističnih paketov predlagatelj priloži:  
 
– dokazilo o razpolaganju s poslovnim prostorom (zemljiškoknjižni izpisek,  kupoprodajna ali najemna 
pogodba, sodna odločba oz. sklep ipd.),  
 
– izjavo, da je poslovni prostor dostopen strankam in se ne nahaja v stanovanju; 
 
– navedbo obratovalnega časa z izjavo predlagatelja, da je obratovalni čas izobešen na vidnem mestu 
pred vhodom v poslovni prostor, 
 

 



(3) Če namerava predlagatelj opravljati dejavnost prodaje turističnih paketov v več poslovalnicah, se v 
vlogi za podelitev licence predloži dokazila iz prejšnjega odstavka za vse poslovalnice. 
 
 

4. člen 
(obličnost dokazil) 

 
Pisna dokazila iz prejšnjega člena lahko predlagatelj priloži: 
− v originalu; 
− v notarsko overjeni kopiji ali 
− v neoverjeni kopiji, pri čemer se originalna listina predloži na vpogled in vrne  predlagatelju. 
 
 

5. člen 
(vsebina odločbe) 

 
Odločbo o dodelitvi licence vsebuje naslednje podatke o predlagatelju: 
- firma in skrajšana firma (pri samostojnem podjetniku posamezniku lahko ime in priimek z označbo 
s.p.) 
- matična številka, 
- poslovni sedež (ulica, hišna številka, kraj, pošta), 
- dejavnost, za katero se izdaja licenca in 
- pri odločbi o dodelitvi licence za dejavnost prodaje turističnih aranžmajev tudi podatek o 
poslovalnicah (ulica, hišna številka, kraj, pošta, telefon) in o obratovalnem času. 
  

 
6. člen 

(certifikat) 
 

(1) Ministrtvo, pristojno za turizem, lahko imetniku licence na podlagi odločbe o dodelitvi licence izda 
certifikat o pridobljeni licenci, ki je reprezentativne narave. Certifikat o pridobljeni licenci za opravljanje 
dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev se izda na obrazcu 1 priloge, ki je sestavni del tega 
pravilnika. 
 
(2) Imetnik licence lahko v pravnem prometu uporabljajo znak (logotip) pridobljene licence, ki ga določi 
izdajatelj licence. Logotip se uporablja vedno skupaj s številko licence. 

 
(3) Imetniku licence za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev, ki ima več poslovalnic, 
lahko izdajatelj licence izda po eno kopijo certifikata o pridobljeni licenci za vsako poslovalnico. 
 
 

7. člen 
(evidenčna številka) 

 
Ob vpisu v register izdanih licenc se vsakemu upravičencu do licence dodeli evidenčna številka. 
 

 
8. člen 

(zbirka listin) 
 

(1) Za vsakega nosilca licence se vodi tudi zbirka listin, ki je označena z evidenčno številko in številko 
odločbe o podelitvi licence. V zbirko listin se doda tudi kopija odločbe o podelitvi licence. 
 
(2) Zbirko listin hrani izdajatelj licenc. 
 
 
 

 
9. člen 

(začetek veljavnosti) 



 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
Št.  
Ljubljana, dne 
EVA 
 
          

                                                                     Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo 



 
    
 
PRILOGA 
 
 
Obrazec 1: Certifikat o pridobljeni licenci za opravljanje dejavnosti 
organiziranja turističnih aranžmajev 
 
                         MINISTRTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 
                Skladno z zakonom o spodbujanju razvoja turizma 
                           (Uradni list RS, št     ) 
                   in na podlagi odločbe o dodelitvi licence 
 
številka: ......................................... 
z dne: ............................................ 
 
                                 je pridobil(a) 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
                                 firma ali ime 
 
                                 L I C E N C O 
 
         za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev 
 
Številka licence: 
 
Ljubljana, dne................... 
 
                       ------------------------------------------- 
                                podpis in žig izdajatelja 
 
 
Obrazec 2: Certifikat o pridobljeni licenci za opravljanje dejavnosti prodaje 
turističnih aranžmajev 
 
                         MINISTRTVO ZA GOSPODARKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO 
                Skladno z zakonom o spodbujanju razvoja turizma 
                           (Uradni list RS, št.     ) 
                   in na podlagi odločbe o dodelitvi licence 
 
številka: ......................................... 
z dne: ............................................ 
 
                                 je pridobil(a) 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
                                 firma ali ime 
 
                                 L I C E N C O 
            za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev 
 
Številka licence: 
 
Ljubljana, dne................... 
 
                       ------------------------------------------- 
                                podpis in žig izdajatelja 


