
KRATKOROČNO ODDAJANJE 
NEPREMIČNIN TURISTOM





Turizem v 
Sloveniji



POMEN TURIZMA: globalno vs. Slovenija

Viri: 
SURS, BS, WTTC, WEF, 
Global Peace Index
2013, 2013 Country
Brand Index.

37% izvoza storitev
7% skupnega izvoza

2,06 mia EUR priliva 
iz naslova izvoza 

potovanj

48.500 zaposlenih 
(5,2%)

(povezanih 
delovnih mest: 

čez 100.000) 
(11%)

4,9 % neposrednega 
turističnega BDP

63,5% nočitev s 
strani tujih turistov



Turizem v Sloveniji

V letu 2015 je število turističnih prenočitev prvič preseglo 10 MIO

Vir: SURS, podatki za leto 2015 upoštevajo nastanitvene objekte, ki imajo 10 ali več stalnih ležišč



Turizem v Sloveniji

Leto
Povpr. doba 

bivanja (št. dni)
Rast prenočitev 

(%)

2006 3,1 2,0

2007 3,1 7,0

2008 3,0 12,7

2009 3,0 -3,2

2010 3,0 -1,2

2011 2,9 5,4

2012 2,9 1,3

2013 2,8 0,7

2014 2,7 0,1

2015 2,6 7,2

Povprečna doba bivanja je v 10 letih 
postopoma padala, skupno za 0,5 dneva.

Rast števila prenočitev je bila v letu 2015 
najvišja v zadnjih sedmih letih.

Vir: SURS, podatki za leto 2015 upoštevajo nastanit. objekte, ki imajo 10 ali več stalnih ležišč, Top rasti in padci v za trge z več kot 10.000 prenočitvami letno.



Tuji turisti v Sloveniji 2015

Država
Top 5 v 2015

Rast prenočitev 
2015/2006 (%)

Italija 15,7

Avstrija 14,4

Nemčija 15,8

Hrvaška 10,7
Nizozemska 65,1

Država
Top rasti  prenočitev

2015/2006
(%)

Koreja 1.732,0

Kitajska 1000,0

Malta 677,3

Druge azijske države 632,2

Brazilija 389,4

Delež korejskih 
gostov v strukturi 
PRIHODOV v letu 
2015 je 3,5% - 5. 
mesto med tujimi 
prihodi (za I, A, D in 
HR). 



Izvoz potovanj in zasedenost ležišč

Leto Vrednost Rast (%)
2006 1.555.492 7,2
2007 1.665.435 7,1
2008 1.826.644 9,7
2009 1.803.863 -1,2
2010 1.924.966 6,7
2011 1.974.807 2,6
2012 2.008.368 1,7
2013 2.039.452 1,5
2014 2.056.683 0,8
2015 2.236.858 8,8

Absolutni rekord

Rast prilivov iz naslova izvoza potovanj 2015
glede na uspešno turistično leto 2008

22,5%

Prilivi iz naslova izvoza potovanj

Leto Zasedenost (%)

2006 27
2012 22
2014 22

Zasedenost ležišč

Vir: SURS, BS



Napovedi UNWTO

VARNOST

Slovenija 4 %           3-4 % 4%

Mednarodni 
turistični prihodi

2016 (%)  
Popravek  IPK (World Travel
Monitor) 13.8.2016

2017 (%)

Svet 3,9 %        3 % 4,7

Evropa 3,2 %        2 % 4,4



Vpliv terorizma na potovalne namere

GLOBAL PEACE 
INDEX 2015:
SLO odlično 15. 
mesto

WEF 2015: 
SLO 8. mesto na 
področju kriterija 
nevarnost terorizma

Vir: ETC Long-Haul Travle Barometer 2016 



Trendi



Digitalizacija

Število in delež uporabnikov 
interneta

Število in delež aktivnih 
uporabnikov socialnih omrežij

Svet 3,4 mrd
(46%)

2,3 mrd
(31%)

Evropa 616 mio
(73%)

393 mio
(47%)

SLO 1,5 mio
(73%) /

Vir: Svet, Evropa-We are social, 2016
Slovenija-internetworldstats2015, World Bank, 2014
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Digitalizacija

Število in delež uporabnikov 
interneta

Število in delež aktivnih 
uporabnikov socialnih omrežij

Svet 3,4 mrd
(46%)

2,3 mrd
(31%)

Evropa 616 mio
(73%)

393 mio
(47%)

SLO 1,5 mio
(73%) /

Vir: Svet, Evropa-We are social, 2016, IPK, 2016
Slovenija-internetworldstats2015, World Bank, 2014

80% turistov išče informacije pred 
potovanju na internetu!

65% jih opravi rezervacijo na internetu!



Charles 
Darwin: 

Preživijo samo 
tisti, ki so se 

sposobni 
najhitreje in 
učinkovito 
odzvati na 

spremembe!



Področje kratkoročnega oddajanja nepremični turistom sodi v pristojnost 
več resorjev, in sicer:

– Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v nadaljevanju MGRT 
(minimalni tehnični pogoji in kategorizacija),

– Ministrstva za okolje in prostor, v nadaljevanju MOP (stanovanjska in 
gradbena zakonodaja),

– Ministrstva za finance, v nadaljevanju MF (davčna zakonodaja),

– Ministrstva za zdravje, v nadaljevanju MZ (prispevki za zdravstveno 
zavarovanje),

– Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v 
nadaljevanju MDDSZ (prispevki za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje),

– Ministrstva za notranje zadeve, v nadaljevanju MNZ (obveznost prijave 
gosta na Policijo),

– Občin (obveznost pobiranja in odvajanja turistične takse).

Predpisi



– Zakon o gostinstvu – ZGos,

– Zakon o spodbujanju razvoja turizma – ZSRT,

– 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,

– Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov,

– 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.



Izhodišča
• V turizmu je pomembno hitro prilagajanje trendom 

(nič ni tako, kot je bilo…)

• Turisti imajo drugačne želje in potrebe

• 2 tipa turistov:
– nastanjeni v hotelih, apartmajih ipd.

– bivanje na način kot živijo domačini

– praviloma za dalj časa kot ostali turisti  (2x dlje)

• Airbnb in podobni:
– Samo eden izmed ponudnikov kratkoročnega oddajanja, pokazatelj 

trenda, ki ga ni moč zanemariti



Krovna zgodba slovenskega turizma

Turizem je razvojna priložnost Slovenije in 
je spodbujevalec na 3 stebrih trajnostnega 
razvoja: 

 Ekonomskem (multiplikativni učinki 
turizma na ostale gosp. Dejavnosti, je 
generator delovnih mest, pomembna 
izvozna dejavnost, idr.)

 Okoljskem (spodbuja ohranjanje 
narave in kulturne dediščine, je promotor 
trajnostnega razvoja države)

 Družbenem (pozitiven vpliv na 
uravnotežen regionalni razvoj in blaginjo  
prebivalstva, povečanje prepoznavnosti in 
ugleda Slovenije v mednarodnem 
prostoru)



Trendov ne moremo zanikati, 
temveč jim moramo omogočiti pogoje za delovanje



Trendov ne moremo zanikati, 
temveč jim moramo omogočiti pogoje za delovanje
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Sodelovanje, vpletenost, personifikacija, 
zgodba, doživetje,…



Kratkoročno oddajanje 
nepremičnin/“domov“ danes

Kdo?

Odpiranje svojih domov za krajši čas…

Posledice:

- Neurejeno stanje

- Izogibanje plačilu davkov, prispevkov in turistične takse

- Nelojalna konkurenca tistim, ki izpolnjujejo predpise

- Nimamo podatkov o dejanskem turističnem prometu



Možnosti za poenostavitve 
v Sloveniji



Hvala za vašo pozornost!

Mateja.vuckovic@gov.si

mailto:Mateja.vuckovic@gov.si

