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Kdo je lahko SOBODAJALEC? 

 

Po Zakonu o gostinstvu (ZGos) je lahko sobodajalec fizična oseba, ki je lastnik ali najemnik 

nepremičnine, opravlja dejavnost le občasno (skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem 

letu), gostom nudi do 15 ležišč ter je vpisana v Poslovni register Slovenije. 

Gostom lahko nudi nastanitev z zajtrkom ali brez, v lastnem ali najetem stanovanju ali 

počitniški hiši, s soglasjem pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti pa lahko tudi v 

drugih prostorih. 

Vpis / izbris sobodajalca v PRS in spremembe sobodajalca 

Sobodajalec se v Poslovni register Slovenije vpiše na podlagi Prijave za vpis podatkov o 

sobodajalcu (PRS-1 sd), ki jo vloži na katerikoli izpostavi AJPES osebno ali jo pošlje po 

pošti. 

Kot sedež opravljanja dejavnosti sobodajalca se skladno s predpisi določi stalno prebivališče 

sobodajalca. Če sobodajalec opravlja storitve na naslovu, ki ni enak njegovemu stalnemu 

prebivališču, se opravljanje dejavnosti na naslovih izven sedeža vpiše v Poslovni register 

Slovenije kot poslovni del pri sobodajalcu.  

Spremembe podatkov mora sobodajalec AJPES-u sporočiti v 15 dneh po nastanku 

spremembe. Spremembe sporoči na obrazcu Prijava za vpis podatkov o sobodajalcu (PRS-1 

sd), ki jo vloži na katerikoli izpostavi AJPES osebno ali jo pošlje po pošti. 

Izbris sobodajalca iz Poslovnega registra Slovenije AJPES izvede na podlagi Prijave za vpis 

podatkov o sobodajalcu (PRS-1 sd), ki jo vloži sobodajalec ali po uradni dolžnosti, če prejme 

obvestilo pristojnega organa, da je s pravnomočnim aktom ugotovil, da sobodajalec ne 

izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti in v primeru smrti sobodajalca. 

 

Izpolnjevanje pogojev 
 

Ta dejavnost ni regulirana s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi, zato jo lahko opravlja 

vsakdo, ki se vpiše v ustrezni register, vendar  pa je potrebno vedeti, da mora sobodajalec 

pred začetkom opravljanja dejavnosti imeti naslednje dokumente, povezane z 

nepremičnino, ter v določenih primerih izpolnjevati tudi v nadaljevanju navedene pogoje: 

- Dokazilo o lastninski ali razpolagalni pravici stanovanja ali počitniške hiše, kjer se 

opravlja gostinska dejavnost (izpisek iz zemljiške knjige ali overjeno kupoprodajno pogodbo, s katero 

dokazuje lastninsko pravico, sklep o dedovanju, darilna pogodba). Če še ni vpisan kot lastnik v 

zemljiški knjigi, mora izkazovati pravico razpolaganja s stanovanjem ali počitniško hišo (z najemno 

pogodbo, s podnajemno pogodbo); 

- Uporabno dovoljenje (za stanovanjske prostore), če stranka namerava opravljati 

gostinsko dejavnost kot sobodajalec v: 

• stanovanjskih prostorih, zgrajenih pred 31. 12. 1967, 

• enostanovanjski stavbi, zgrajeni na podlagi gradbenega dovoljenja (do 1. 1. 2003) 

in evidentirani v zemljiškem katastru ali 

• stanovanju v etažni lastnini, rekonstruiranem na podlagi gradbenega dovoljenja (do 

1. 1. 2003) ali na podlagi priglasitve (pred 9. 11. 1996 uporabno dovoljenja lahko nadomešča 
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potrdilo o obstoju uporabnega dovoljenja po samem zakonu) ali drugo dokazilo, da gre za take 

prostore; 

- Soglasja solastnikov: v primeru večstanovanjske hiše mora nosilec dejavnosti pridobiti 

soglasja vseh solastnikov; 

- Splošne pogoje, npr. požarni red, varnost inštalacij; 

- Posebne pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti, predpisane s Pravilnikom o 

 minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (pogoji se 

nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave, zunanje površine objekta ali nastanitve in storitve), 

kot npr: minimalne tehnične pogoje, pogoje glede storitev, pogoje glede zagotavljanja varnosti živil ter 

varnosti in zdravja pri delu in 

- Ureditev stanovanja v skladu s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov, ki določa minimalne 

vrste in površine nastanitvenih prostorov, standarde opremljenosti in storitev glede na kategorijo. 

 

Vpis sobodajalca v davčni register, obvestilo FURS-u o načinu vodenja 

poslovnih knjig 

Finančni urad Republike Slovenije po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz Poslovnega 

registra Slovenije vpiše sobodajalca v davčni register kot fizično osebo, ki opravlja dejavnost. 

V 8 dneh po vpisu je sobodajalec dolžan obvestiti Finančni urad Republike Slovenije o načinu 

vodenja poslovnih knjig in obračunu davčnih obveznosti. Na podlagi oddanih podatkov 

plačuje akontacijo dohodka iz dejavnosti. 

Prijava sobodajalca v zdravstveno zavarovanje 

V 8 dneh po vpisu je dolžan oddati obrazec M12 na Zavod za zdravstveno zavarovanje 

Republike Slovenije. 

Osebe, ki po predpisih za področje gostinstva občasno, vendar največ do pet mesecev v 

koledarskem letu, kot fizične osebe opravljajo dejavnost sobodajalcev, so obvezno 

zavarovane za invalidnost in smrt, ki sta posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni 

(pokojninsko in invalidsko zavarovanje), ter za poškodbo pri delu in poklicno bolezen 

(zdravstveno zavarovanje). Te prispevke za posebne primere zavarovanja plačujejo v 

pavšalnih zneskih. Za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost kot sobodajalci (občasno, vendar 

skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem letu), to pomeni, da je obveznost plačevanja 

prispevkov vezana na obdobje evidentiranega vpisa v predpisan register, in ne na dejansko 

opravljanje registrirane dejavnosti. 

 

Vpis v register nastanitvenih obratov 

Sobodajalec je zavezan za vpis nastanitvenega obrata (nastanitveni obrati so med drugim tudi 

prostori za goste pri sobodajalcih), v Register nastanitvenih obratov, ki ga vodi AJPES. 

Poročanje v e-turizem 

Prav tako je sobodajalec zavezan za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige 

gostov) v sistem eTurizem. Poročanje se izvaja za namen vodenja evidence gostov, 

spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične namene. Poročanje v 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11714
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11714
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8742
https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov/Splosno#b558
https://www.ajpes.si/eTurizem
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eTurizem od 1.12.2017 dalje nadomešča poročanje Policiji, Statističnemu uradu Republike 

Slovenije in občinam. 

Davek na dodano vrednost 

Če sobodajalec v zadnjih 12 mesecih preseže limit 50.000 eurov obdavčljivega prometa, se 

mora obvezno identificirati za namene DDV in za opravljene dobave (blaga ali storitev) na 

računu obračunati in plačati DDV. DDV mora obračunati na računu za opravljeno dobavo 

tudi v primeru, če se prostovoljno identificira za namene DDV. 

DDV se obračuna po nižji stopnji 9,5 %. 

Oddaja sobe preko spletnih portalov prinaša tudi DDV obveznosti 

Tisti sobodajalci, ki oddajajo svoje proste kapacitete s pomočjo raznih portalov, kot sta 

Booking ali Airbnb, so dolžni pridobiti tudi posebno DDV številko. Od prejetih storitev 

posredovanja, ki jih zaračuna portal, so dolžni obračunati in plačati DDV. DDV pravila 

določajo, da morajo vsi zavezanci (tudi sobodajalci) pridobiti posebno DDV številko, če 

prejemajo ali dobavljajo storitve v EU.  

Davčno potrjevanje izdanih računov 

Sobodajalci so dolžni vse gotovinske račune davčno potrditi. To lahko storijo s pomočjo 

programov, ki omogočajo davčno potrjevanje računov. Tudi tisti sobodajalci, ki oddajajo 

svoje proste kapacitete izključno preko portala (npr. Booking ali Airbnb), so dolžni turistom 

izdajati račune in jih ustrezno davčno potrditi. Oddaja sob preko portalov je v zadnjih nekaj 

letih izjemno popularna tudi v Sloveniji. Fizične osebe, ki razpolagajo s prosto kapaciteto, 

lahko brez težav pridobijo gosta in si tako zagotovijo dodaten zaslužek. Vendar opozarjamo, 

da je opravljanje te dejavnosti z vidika skladnosti z zakonodajo dokaj zahtevno. Sobodajalcem 

svetujemo, da še pred prvo oddajo namestitve preverijo, kaj vse je potrebno postoriti za 

začetek opravljanja te dejavnosti. 

 

Vpis v register živilskih obratov 
 

Če sobodajalec nudi nastanitev z zajtrkom, je dolžan svoj obrat vpisati v register živilskih 

obratov pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 
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Obvezni prispevki sobodajalcev 
 

Registrirani sobodajalci plačujejo le pavšalne prispevke v višini 30,62 EUR na mesec (višine 

se spreminjajo 1 x letno) 

 Zavarovanci iz 10.točke 

17. člena ZZVZZ 

Osebe, ki opravljajo dejavnost 

kot postranski poklic 

(sobodajalci) 

 

0,53 % od 

PP*5/12 

in 

6,36 % od 25 

% PP*5/12 

 

3,85 

EUR 

46,20 

EUR 

 

11,54 

EUR 

138,48 

EUR 
 

mesečno 

ali 

enkrat 

letno 

 

mesečno 

ali 

enkrat 

letno 

- za zavarovance iz osme alinee tretjega odstavka 20. člena 

ZPIZ-2 (sobodajalci, ki občasno oz. največ 5 mesecev 

opravljajo dejavnost kot sobodajalci in niso zavarovani po 

15. členu ZPIZ-2)  

182,80 EUR letno 

ali 

15,23 EUR mesečno 

 

- Izpostavljeni predpisi, ki urejajo prenočevanje gostov (turistov) v stanovanju: 

 

Zakonu o gostinstvu 

 

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske 

dejavnosti 

 

Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih objektov 

 

Pravilnik o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije 

 

Stanovanjski zakon 

 

Zakon o prijavi prebivališča 

 

Pravilnik o prijavi in odjavi gostov 

 

Zakon o dohodnini 

 

Zakon o gospodarskih družbah 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11714
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11714
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO393
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO393
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11714
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11714
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8742
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8742
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8582
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8582
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2008
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1596
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12718
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12718
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12718
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12718
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4291
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4291
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Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

 

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

 

Zakon o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR   

 

 

Za SPOT svetovanje Zasavje 

Saša Pegan, podjetniška svetovalka 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6280
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO213
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7195

