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KDO JE LAHKO SOBODAJALEC

Kako ZAČETI

Obveze sobodajalca

ZAKLJUČEK

KAZALO

Ta priročnik je namenjen
fizičnim osebam, ki se
nameravajo ukvarjati s
sobodajalstvom, a ne
vedo kje in kako začeti.
V priročniku so, na
enostaven način,
predstavljeni vsi
potrebni koraki za
začetek.



sobodajalec? 

pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje gostinske dejavnosti,

samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, 

društva, ki imajo gostnisko dejavnost določeno v svojem temeljnem aktu

Fizična oseba, ki opravlja dejavnost le občasno (skupno
ne več kot 5 mesecev v koledarskem letu) in gostom
nudi do 15 ležišč.

 lahko kdo je 



Vsak začetek je težak.
Vam bo pa s tem
priročnikom,  v kolikor
ste fizična oseba, ki se
namerava s
sobodajalstvom
ukvarjati le občasno* ,
dosti lažje.

KAKO ZAČETI?

*Skupno ne več kot pet mesecev v
koledarskem letu.



 korak1.

FIZIČNA OSEBA - sobodajalec se (nekaj dni preden svojo
nastanitev začne oddajati*) vpiše v Poslovni register
Slovenije (PRS) - prijavo za vpis pa vloži osebno ali po pošti
Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Prijavo za vpis v poslovni register Slovenije najdete TUKAJ.

*svetujemo, da s prijavo ne prehitevate in s tem privarčujete nekaj denarja, a bodite
pozorni, saj dejavnosti ne smete opravljati preden ste vpisani v PRS.

https://www.ajpes.si/O_AJPES/Uradne_ure
https://www.ajpes.si/doc/spot/03_Prijava_za_vpis_v_PRS_za_DPS.pdf


2. korak

Ob/po vpisu v poslovni register Slovenije, je potrebno objekt
(svoj počitniški dom) vpisati v register nastanitvenih obratov
(RNO). 
To je mogoče urediti na AJPESU - osebno ali preko spletne
aplikacije. 

Sledi Kategorizacija nastanitvenega obrata, ki jo lahko
naredite preko elektronskega sistema kategorizacije na
portalu SPOT. 

https://spot.gov.si/sl/e-postopki-in-storitve/


3. korak

Prijava v eTurizem -
Zakon o prijavi prebivališča določa, da mora gostitelj vpisati
vsakega gosta, ki mu nudi nastanitev najkasneje v 12.urah
po prihodu, ne glede na trajanje nastanitve.

https://www.ajpes.si/Doc/Statistike/Druge_statistike/GostiInPrenocitve/eTurizem-kljucna_vsebinska_pojasnila.pdf


4. korak

Prijava za poslovanje na podlagi normiranih odhodkov na
FURS.*

*Ko ni visokih stroškov poslovanja, je
oblika normiranec-sobodajalec
najugodnejša.



*atipični
davčni
zavezanec

Sobodajalci, ki se odločijo, da bodo sobe oddajali preko posrednikov oziroma

ponudnikov oglaševanja na spletnih straneh (AIRBNB, BOOKING.COM, ITD.), KI

IMAJO SEDEŽ IZVEN SLOVENIJE, so DOLŽNI OD PREJETE STORITVE PLAČATI

DDV V SLOVENIJI, PO SPLOŠNI STOPNJI 22%. 

Zato je pomembno, da se sobodajalec na FURSU indetificira kot atipični
davčni zavezanec in s tem pridobi ID za DDV.



V KOLIKOR STE ATIPIČNI DAVČNI ZAVEZANEC, JE POTREBNA

TUDI ODDAJA MESEČNIH POROČIL ZA DDV.*

plačevanje pavšalnih prispevkov za pokojninsko in
invalidsko ter zdravstveno zavarovanje
plačevanje davka od dohodka iz dejavnosti
izdaja in davčno potrjevanje računov
prijava gostov (najkasneje v 12. urah po prihodu gosta)
in plačevanje turistične takse
oddaja mesečnih poročil knjige gostov (do 10. dne v
mesecu za pretekli mesec)

Obveze sobodajalca

*tem koraku se izognete 
v kolikor se odločite za sodelovanje 
s slovenskimi podjetji, ki se ukvarjajo
s prodajo 
nastanitvenih obratov na spletnih
kanalih
(primer podjetja: AlpeAdriaBooker).



ZA
K
LJU

ČEK

Po vpisu sobodajalca - fizične osebe v poslovni register slovenije, mora

sobodajalec plačevati turistično takso, voditi knjigo gostov, plačevati davek od

dohodka iz dejavnosti, pavšalne prispevke za pokojninsko in invalidsko ter

zdravstveno zavarovanje.

Sobodajalec, ki v obdobju 12. mesecev ni presegel (oziroma ni verjetno,
da bo presegel) znesek 50.000 eurov obdavčljivega prometa, se ni dolžan
indetificirati za namene DDV, a se mora, v kolikor svojo nastanitev oddaja
na Airbnb, Booking.com in podobnih spletnih kanalih, prijaviti kot atipični
davčni zavezanec, saj s tem pridobi ID za DDV.   

ZA VEČ INFORMACIJ IN POMOČ pri oddajanju namestitve, NAS

KONTAKTIRAJTE.



KONTAKTIRAJTE NAS
DIGITALNI TURIZEM D.O.O.
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