
Kakšne so obveznosti 
sobodajalcev?
E-priročnik za fizične osebe, ki želijo 
oddajati sobe turistom.



Sobodajalci po Zakonu o gostinstvu – ZGos so lahko:

• fizične osebe, če opravljajo dejavnost le občasno 

(skupno ne več kot pet mesecev v koledarskem 

letu) in gostom nudijo do 15 ležišč ter so vpisane 

v Poslovni register Slovenije. 

• pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje 

gostinske dejavnosti,

• samostojni podjetniki, ki so registrirani za 

opravljanje gostinske dejavnosti,

• društva, ki imajo gostinsko dejavnost določeno v 

svojem temeljnem aktu.

Kdo je lahko sobodajalec?

V tem priročniku 
bomo predstavili, kako 

lahko fizična oseba 
postane sobodajalec. 



Sobodajalec kot fizična oseba 

• Dejavnost nastanitve gostov, ki jo opravljajo kot 

sobodajalci – fizične osebe, je po ZGos opredeljena 

kot gostinska dejavnost, ki obsega pripravo in 

strežbo jedi in pijač ter nastanitev gostov.

• Dohodek fizičnih oseb, sobodajalcev po ZDoh-2, se 

obravnava kot dohodek iz dejavnosti in ne kot 

dohodek iz oddajanja premoženja v najem.

• Če želite postati sobodajalec, morate slediti 19 

zakonom, ki predpisujejo urejanje tega področja. 

Po ocenah tistih, ki so 
proces registracije že 
opravili, potrebujete 

približno 60 do 75 dni, da 
uredite vse potrebno.



Kateri zakoni in pravilniki urejajo to 
področje?
• Zakonu o gostinstvu – ZGos

• Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o 

obsegu storitev za opravljanje gostinske 

dejavnosti

• Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih objektov

• Zakon o dohodnini – ZDoh-2

• Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2

• Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1

• Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano 

vrednost

• Pravilnik o poslovnih knjigah in drugih davčnih 

evidencah za fizične osebe, ki opravljajo 

dejavnost

• Zakon o gospodarskih družbah –ZGD-1

• Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju –

ZPIZ-2

• Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju -ZZVZZ

• Zakon o davčnem potrjevanju računov – ZDavPR

• Zakon o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1)

• Pravilnik o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni 

register Slovenije

• Zakon o graditvi objektov – ZGO-1

• Stanovanjski zakon – SZ-1

• Zakon o prijavi prebivališča – ZPPreb

• Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

• ZSDP-1 – Zakon o urejanju trga dela – ZUTD



Zakon o gostinstvu (ZGos) pravi, da je lahko 

sobodajalec fizična oseba, ki opravlja dejavnost le 

občasno (skupno ne več kot pet mesecev v 

koledarskem letu) in gostom nudi do 15 ležišč ter je 

vpisana v Poslovni register Slovenije (za podjetja in 

društva veljajo drugačne omejitve). 



Katere dokumente potrebujete?

• Dokazilo o lastninski ali razpolagalni pravici; izpisek iz zemljiške knjige ali overjena 

kupoprodajna pogodba, s katero se dokazuje lastninsko pravico – najemna pogodba, ki 

dovoljuje opravljanje dejavnosti 55.203. (izpisek dobite na Geodetski upravi). Če še niste 

vpisani kot lastnik v zemljiški knjigi, morate izkazovati pravico razpolaganja s stanovanjem ali 

počitniško hišo (z najemno ali s podnajemno pogodbo);

• Uporabno dovoljenje; 

• Dovoljenje za stanovanjsko namembnost nepremičnine;

• Soglasja lastnikov, če jih je več;

• Stanovanje je treba urediti skladno s kategorizacijo prostorov;

• Ureditev minimalnih splošnih pogojev: požarni red, varnost inštalacij;

• Vpis v PRS oziroma v Ajpes.



Davčne obveznosti 
sobodajalcev kot fizičnih 

oseb



Na dohodnino

Na obvezne socialne prispevke

Na DDV

Na izdajanje računov

Na kaj morate biti pozorni?



Dohodnina 
Dohodek sobodajalcev je obdavčen z dohodnino. 

Fizične osebe, ki se prijavijo kot sobodajalci, so obdavčene z 

dohodkom iz dejavnosti. To pomeni, da davčno osnovo lahko 

ugotavljajo ali z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih 

odhodkov ali z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih 

odhodkov. Pri normirani obdavčitvi ni treba voditi vseh odhodkov, 

ampak so ti ocenjeni v deležu od prihodkov. Za prvo leto nosilec 

dejavnosti promet oceni in FURS mu glede na oceno izračuna mesečne 

obroke akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Sobodajalec se ob vpisu (oziroma najkasneje v roku 8 dni)  v PRS in 

posredno v davčni register odloči in davčnemu organu priglasi, ali bo 

ugotavljal davčno osnovo z upoštevanjem normiranih stroškov. Če 

priglasitve ne opravi v roku, se šteje, da bo dejavnost opravljal na 

podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov.

V priročniku smo 
pojasnili, kakšna je 
razlika med navadnim in 
normiranim s. p.-jem.

Prenesi priročnik

http://www.minimax.si/ebook-navadni-ali-normirani-sp/?utm_source=book&utm_medium=book_obveznosti_sobodajalecev&utm_campaign=ebook_normiranec_ali_sp&utm_content=gumb


Višina prispevkov za socialno varstvo

Sobodajalci so obvezno zavarovani za invalidnost in smrt, ki 
je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Iz tega 
naslova plačujejo prispevke za posebne primere zavarovanja 
v pavšalnih zneskih. 

Znesek prispevka skupaj tako znaša (podatki od 1. 1. 2019 -
31. 12.  2019)  14,81 € na mesec ali 177,7 € na leto. 

Obveznost plačevanja prispevkov je vezana na obdobje 
evidentiranega vpisa v register.

Mesečni in letni 
prispevki za posamezno 

obračunsko leto so 
objavljeni na spletni 

strani FURS.



Ali se je treba registrirati za DDV?

Če davčni zavezanec (pravna ali fizična oseba) 

pričakuje, da bo v obdobju 12 mesecev 

presegel 50.000 EUR obdavčljivega prometa, 

mora že pred tem po elektronski poti (eDavki) 

poslati izpolnjen obrazec DDV-P2, na podlagi 

katerega ga davčni organ identificira za 

namene DDV. 

Davčna stopnja za DDV 
pri nudenju nočitev 

(oddajanju nepremičnin 
v turistični najem) se 
obračuna po nižji, 9,5 

odstotni stopnji.



Kako izdajati račune
• Izdajanje računov gostom: Davčni zavezanec, fizična oseba, ki opravlja storitev 

sobodajalstva, mora za storitev izdati račun, in to ne glede na to, ali je identificiran za 

namene DDV ali ne. 

• Izdajanje gotovinskih računov: Če gostje plačajo strošek bivanja v gotovini, mora 

sobodajalec izdati davčno potrjeni račun.

• Izdajanje negotovinskih računov: Če sobodajalec sprejema turiste, ki nočitve pri 

sobodajalcu plačajo agenciji, sobodajalec pa na podlagi nočitev (voucher-jev) svoje 

storitve zaračuna agenciji, ki mu račun plača na transakcijski račun (negotovinsko 

plačilo), tako izdani in plačani računi niso predmet davčnega potrjevanja računov. 

VENDAR: Če sobodajalec sam oddaja stanovanje ali sobo preko Booking-a, Airbnb-ja 

ali katerega drugega portala pa mora davčno potrditi vse izdane račune, ne glede na 

to kako so plačani. 

• Računi za turistično takso: Predmet davčnega potrjevanja tudi niso računi, ki jih 

sobodajalec izda turistom za turistično takso, tudi če jo le ti plačajo v gotovini, glede 

na to, da sobodajalec takso »pobira« v imenu in za račun občine.

Z izdajo gotovinskih 
računov predlagam 
uporabo preverjene 

davčne blagajne.  



Kaj je še dobro vedeti?



Komu in kdaj je treba prijaviti goste?

Podatke o gostih je treba posredovati na A JPES, in 

sicer preko portala eTurizem. Poročanje je 

namenjeno vodenju evidence gostov in 

spremljanju obračuna in plačil turistične takse za 

statistične namene. 

Poročanje:

• dnevno je treba poročati podatke o gostih in 

prenočitvah - najpozneje v 12 urah po prihodu 

gosta,

• mesečno je treba poročati statistične podatke 

- za pretekli mesec.

• Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s 

katero so zavezancem za plačilo v turističnem 

območju na voljo določene storitve in ugodnosti, ki 

se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo 

posebej. 

• Promocijska taksa pa je pristojbina, ki je namenjena 

za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo 

celovite turistične ponudbe Slovenije. 

• Kot je zapisano v Zakonu o spodbujanju turizma 

(ZSRT-1), takso določi občina v znesku do 2,5 €, 

medtem ko se promocijska taksa obračuna poleg 

turistične in znaša 25 % zneska obračunane 

turistične takse.  



Sobodajalci in varovanje osebnih podatkov

Ne glede na to, ali gre za hotel, kamp ali pa sobe, mora vsak, ki 

se ukvarja z oddajanjem prenočitvenih zmogljivosti, prek 

spletnih strani A JPES in aplikacije eTurizem oddati podatke o 

gostih.

Osebnih dokumentov po slovenski zakonodaji ne smete 

skenirati, saj Zakon o osebni izkaznici pravi: »Kopijo osebne 

izkaznice je prepovedano hraniti v elektronski obliki.«

Osebne izkaznice ne smete niti kopirati, saj v 4. členu zakona 

piše: »Osebno izkaznico lahko poleg njenega imetnika kopirajo 

notarji in finančne družbe, ki opravljajo finančne storitve, če jo 

potrebujejo za dokazovanje istovetnosti državljana.« Podobno 

o potnih listih določa tudi Zakon o potnih listinah.

Kopiranje in 
skeniranje osebnih 

dokumentov ni 
dovoljeno.



Viri
• Ministrstvo za finance je objavilo brošuro za sobodajalce kot fizične 

osebe, kjer so popisani vsi zakoni in pravilniki – brošura je na voljo tukaj. 

• Obrazec za registracijo na Ajpes,

• Uporabno dovoljenje za stanovanjsko namembnost nepremičnine,

• Kategorizacija prostorov, 

• Minimalni splošni pogoji,

• Prijava gosta na portal eTurizem, 

• Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1) – Zakon,  

• Pavšalni prispevki za socialno varnost za leto 2109.

Priporočam, da 
preverite vse te 

dokumente.

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Dohodek_iz_dejavnosti/Opis/Brosura_za_sobodajalce_-_fizicne_osebe.doc
https://www.ajpes.si/Registracija/Vpis_sobodajalca/Splosno#b431
https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/nepremicnine-in-okolje/nepremicnine-stavbe/uporabno-dovoljenje
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8742
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11714
https://www.ajpes.si/eTurizem
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6452
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Prispevki_za_socialno_varnost/Opis/Pavsalni_prispevki_2019.docx


Za brezplačne priročnike in posnetke kliknite

www.minimax.si/baza-znanja

http://www.minimax.si/baza-znanja/?utm_source=ebook&utm_medium=book_obveznosti_sobodajalecev&utm_campaign=baza_znanja&utm_content=link


Saop d.o.o.

Cesta Goriške fronte 46

5290 Šempeter pri Gorici

080 14 50

info@minimax.si 

www.minimax.si

PIŠITE NAM 

http://www.minimax.si/kontakt?utm_source=book&utm_medium=book_obveznosti_sobodajalecev&utm_campaign=kontakt&utm_content=gumb


Izjava o omejitvi odgovornosti 
Saop d.o.o. je ta dokument pripravil le kot vodilo pri razumevanju vsebine in ne kot glavni vir 

informacij, namenjenih kreiranju končnih poslovnih odločitev ali tolmačenju obstoječe 

vsebine. Za ostale napotke in podrobnejši vpogled v obravnavano problematiko vam 

svetujemo posvet s strokovnjaki.


