ZAKON O GOSTINSTVU (ZGos-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
Ta zakon ureja pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti v gostinskih obratih, v lastnih ali
najetih stanovanjih ali hišah in na kmetijah ter register nastanitvenih obratov.
2. člen
(opredelitev pojmov)
Pomen izrazov, uporabljenih v tem zakonu:
– »gostinstvo« je opravljanje gostinske dejavnosti, ki obsega pripravo in strežbo jedi in pijač
ter nastanitev gostov;
– »gostinski obrat« je funkcionalno povezan in ustrezno urejen prostor, ki omogoča
opravljanje določene vrste gostinske dejavnosti,
– »sobodajalec« je fizična oseba, ki opravlja dejavnost kratkoročnega oddajanja nastanitev
turistom do skupno sto petdeset dni izvedenih nočitev v koledarskem letu. Sobodajalec se
vpiše v Poslovni register Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PRS),
– »turizem na kmetiji« je gostinska dejavnost kmetije, ki se opravlja skladno s predpisi, ki
urejajo dopolnilno dejavnost na kmetiji.
3. člen
(opravljanje gostinske dejavnosti)
(1) Gostinsko dejavnost opravljajo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so
registrirani za opravljanje gostinske dejavnosti, ter društva, ki imajo gostinsko dejavnost
določeno v svojem temeljnim aktu, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom (v nadaljnjem
besedilu: gostinci).
(2) Gostinsko dejavnost lahko v obsegu, ki ga določa ta zakon, opravljajo kot sobodajalci in
kmetje tudi fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom.
(3) Gostinec in kmet lahko brez posebne registracije v svojem gostinskem obratu oz. kmetiji
gostom nudi posamezne izdelke, katerih ponudba je v gostinstvu običajna (tobačni izdelki,
spominki, turistične publikacije, slaščice ipd.) in, ki zaokrožujejo njegovo ponudbo
(suhomesnati izdelki, ustekleničene pijače ipd.).
II. GOSTINSKI OBRATI
4. člen
(vrste gostinskih obratov)
(1) Gostinski obrati se delijo na obrate za nastanitev gostov (v nadaljnjem besedilu:
nastanitveni obrati) in obrate za pripravo in strežbo jedi ter pijač (v nadaljnjem besedilu:
prehrambni obrati).
(2) Podrobneje vrste nastanitvenih in prehrambnih obratov predpiše minister, pristojen za

gostinstvo, skupaj s pogoji iz prve in druge točke 7. člena zakona.
5. člen
(opravljanje gostinske dejavnosti)
(1) Gostinska dejavnost se opravlja v gostinskih obratih ali zunaj njih pod pogoji, določenimi
s tem zakonom in drugimi predpisi.
(2) Gostinska dejavnost se lahko opravlja v poslovnem prostoru, v katerem se opravlja
kakšna druga dejavnost, če so za to izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Gostinska dejavnost, ki jo opravljajo sobodajalci in kmetje, se opravlja v stanovanjskih
prostorih in na kmetijah, če so za to izpolnjeni pogoji, določeni s tem zakonom in drugimi
predpisi.

6. člen
(opravljanje gostinske dejavnosti zunaj prehrambnih obratov)
(1) Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj prehrambnega obrata v premičnih objektih
oziroma z objekti, s sredstvi ali napravami, ki so prirejene v ta namen.
(2) Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj prehrambnega obrata na javnih prireditvah,
sejmih in podobno med njihovim trajanjem, vendar vsakokrat največ 30 dni.
(3) Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj prehrambnega obrata zaradi izboljšanja
gostinske ponudbe, če samoupravna lokalna skupnost sprejme akt, s katerim opredeli
območja, obdobje in tedensko ter dnevno trajanje opravljanja gostinske dejavnost zunaj
gostinskega obrata.
(4) Za opravljanje dejavnosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena morajo biti izpolnjeni
pogoji, določeni s tem zakonom in drugimi predpisi.

III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI
7. člen
(1) Za opravljanje gostinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni:
1. minimalni tehnični pogoji, ki se nanašajo na:
- vrste nastanitvenih in prehrambnih gostinskih obratov,
- poslovne prostore, opremo in naprave v različnih vrstah gostinskih obratov, pri
sobodajalcih, na kmetijah in v marinah;
- pogoje glede zunanjih površin gostinskih obratov (funkcionalno zemljišče in druge
zunanje površine);
- pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata;
2. pogoji glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri
sobodajalcih, na kmetijah in v marinah;
3. pogoji, ki se nanašajo na vrste nastanitvenih obratov, merila in način kategorizacije
nastanitvenih gostinskih obratov, prostorov za goste pri sobodajalcih ter na kmetijah z
nastanitvijo in marin;

4.

pogoji glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu.

(2) Vsi gostinski obrati, priključeni na javno vodovodno omrežje morajo svojim gostom nuditi
pitno vodo iz vodovodnega omrežja. Za postrežbo vode iz vodovodnega omrežja se ne sme
uporabljati pribor (kozarci, lončki, steklenice) iz plastike za enkratno uporabo.
8. člen
(1) Minimalne tehnične pogoje iz 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena in pogoje glede
minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov iz 2. točke prvega odstavka
prejšnjega člena predpiše minister, pristojen za gostinstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim
za kmetijstvo.
(2) Vrste nastanitvenih obratov, ki se glede na kakovost razvrščajo v kategorije, merila in
način kategorizacije nastanitvenih gostinskih obratov in prostorov za kratkoročno oddajanje
turistom iz 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena predpiše minister, pristojen za
gostinstvo.
(3) Pogoje glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu določajo predpisi,
ki urejajo področje varnosti živil ter varnosti in zdravja pri delu.
(4) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba iz drugega odstavka 3.
člena tega zakona, ki želi opravljati gostinsko dejavnost, mora predhodno izpolniti vse
pogoje, določene s tem zakonom in drugimi predpisi, za ustrezno vrsto in kategorijo
gostinskega obrata.
(5) Gostinski obrati, sobodajalci in kmetje lahko poslujejo s tisto vrsto oziroma oznako
kategorije, za katero izpolnjujejo vse predpisane pogoje.
9. člen
(1) Pogoje za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost, predpiše minister, pristojen za gostinstvo.
(2) Gostinec oziroma kmet določi svoj obratovalni čas v skladu s predpisom iz prejšnjega
odstavka. (3)Samoupravna lokalna skupnost lahko sprejme akt, v katerem glede na potrebe
prebivalcev in gostov, značilnosti ter potrebe kraja v skladu s predpisom iz prvega odstavka
določi podrobnejša merila za določitev obratovalnega časa. (4) Gostinec oziroma kmet mora
poslovati v obratovalnem času, določenem v skladu z drugim oziroma tretjim odstavkom tega
člena.(5) Gostinec oziroma kmet mora obvestilo o razporedu obratovalnega časa objaviti na
vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat oziroma kmetijo.

IV. KRATKOROČNO ODDAJANJE NASTANITEV TURISTOM V LASTNIH ALI NAJETIH
STANOVANJIH ALI HIŠAH
10. člen
(1) Dejavnost kratkoročnega oddajanja nastanitev turistom v lastnih ali najetih stanovanjih ali
počitniških hišah izvaja sobodajalec, samostojni podjetnik posameznik, društvo ali pravna

oseba, ki gostom nudi kratkoročno nastanitev z zajtrkom ali brez, v lastnem ali v najetem
stanovanju ali počitniški hiši, s soglasjem pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti
pa lahko, ne glede na določbo tretjega odstavka 5. člena tega zakona, tudi v drugih prostorih
(npr. zidanicah).
(2) Dejavnost iz prejšnjega odstavka tega člena se izvaja za kratkoročne nastanitve gostov ,
ki v nastanitvi bivajo do 90 dni naenkrat.
(3) Dejavnost iz prvega odstavka tega člena se lahko izvaja v nastanitvenih enotah z do 15
ležišči.
(4) Samoupravna lokalna skupnost lahko sprejme akt, v katerem za enostanovanjske,
dvostanovanjske ter tri in večstanovanjske stavbe opredeli časovno in/ali območno dovoljeno
izvajanje dejavnosti in/ali njen obseg.
(5) Za dejavnost kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom v lastnih ali najetih
stanovanjih ali počitniških hišah lahko samoupravna lokalna skupnost z aktom iz prejšnjega
odstavka tega člena določi, da mora izvajalec dejavnosti pridobiti soglasje pristojnega organa
samoupravne lokalne skupnosti, pri čemer opredeli tudi čas trajanja soglasja. Soglasje se
izda, če izvajalec dejavnosti izkaže lastništvo nepremičnine ali soglasje lastnika, če je
izvajanje dejavnosti skladno z aktom iz četrtega odstavka tega člena in z razvojnimi
usmeritvami samoupravne lokalne skupnosti ter če je izvajanje dejavnosti vpliva na dvig
kakovosti razvoja turizma v destinaciji (npr. kakovost nastanitvenih kapacitet in vpliv na dvig
dodane vrednosti, vpliv na desezonalizacijo).
(6) Izvajalec dejavnosti iz prvega odstavka tega člena, ki lastno ali najeto nepremičnino
oddaja v kratkoročni najem turistom v večstanovanjski stavbi letno:
do devetdeset dni skupaj in gostom nudi do pet ležišč, mora imeti ne glede na določbe
drugega odstavka 29. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 –
ZVKSES, 47/06 –
ZEN, 45/08 –
ZVEtL, 57/08, 62/10 –
ZUPJS, 56/11 –
odl.
US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19 in 189/20 – Z F R O , v
nadaljevanju SZ) pridobljeno soglasje solastnikov, ki imajo več kakor tri četrtine
solastniških deležev, vključujoč soglasja etažnih lastnikov vseh posameznih delov,
katerih zidovi ali stropi mejijo z njegovo stanovanjsko enoto;
izvajalec dejavnosti, ki nepremičnino oddaja devetdeset dni ali več oziroma manj kot
devetdeset dni, vendar razpršeno skozi leto oziroma gostom nudi več kot pet ležišč,
mora imeti v skladu s SZ pridobljeno stoodstotno soglasje etažnih lastnikov stanovanjske
stavbe za opravljanje dejavnosti.
11. člen
(1) Sobodajalec iz tretje alineje 2. člena prijavo za vpis v PRS vloži neposredno pri Agenciji
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) ali z
uporabo kvalificiranega potrdila za elektronski podpis, izdanega tudi za namen avtentikacije,
prek informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom. V prijavi navede predlagan
datum vpisa, ki je poznejši od dne vložitve prijave in ni daljši od enega meseca od dne
vložitve prijave za vpis. Prijavo lahko spremeni ali dopolni podatke v vloženi prijavi oziroma
prijavo umakne najpozneje do dneva pred predlaganim datumom vpisa, navedenim v prijavi.
(2) O vpisu sobodajalca fizične osebe v PRS AJPES izda potrdilo o vpisu, ki ga posreduje
sobodajalcu.
(3) AJPES osebne podatke sobodajalca v prijavi preveri v Centralnem registru prebivalstva.

(4) Sobodajalec mora vsako spremembo podatkov v PRS prijaviti v 15 dneh po nastanku
spremembe. O spremembi podatkov v PRS AJPES izda potrdilo. Sobodajalec se iz PRS
izbriše na podlagi prijave ali po uradni dolžnosti. AJPES po uradni dolžnosti izbriše
sobodajalca iz poslovnega registra na podlagi obvestila pristojnega organa, da je s
pravnomočnim aktom ugotovil, da niso izpolnjeni pogoji za opravljanje dejavnosti
sobodajalca in v primeru smrti sobodajalca. AJPES pridobi podatek o smrti iz Centralnega
registra prebivalstva. AJPES po opravljenem izbrisu iz prvega odstavka tega člena izda
potrdilo o izbrisu sobodajalca iz poslovnega registra.
(5) Način vpisa v PRS predpiše AJPES v soglasju z ministrom, pristojnim za gostinstvo.
(6) V postopku vpisa sobodajalca se določbe V. poglavja Zakona o Poslovnem registru
Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06, 33/07 – ZSReg-B, 19/15 in 54/17) ne uporabljajo, se pa
smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, v kolikor ta zakon in
podzakonski akt, sprejet na njegovi podlagi, ne določata drugače.

V. OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH
12. člen
Kmet lahko na svoji kmetiji opravlja gostinsko dejavnost kot svojo dopolnilno dejavnost pod
pogoji, ki jih glede obsega in pogojev opravljanja dejavnosti določajo predpisi, ki urejajo
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
13. člen
(1) Ne glede na določbi drugega odstavka 5. člena in prejšnjega člena lahko kmet, ki opravlja
gostinsko dejavnost kot svojo dopolnilno dejavnost, opravlja gostinsko dejavnost na
prireditvi, povezani s predstavitvijo podeželja ali tradicionalnimi običaji, pri čemer sme nuditi
le jedi in pijače iz domačega okolja in lokalnega trga.
(2) Pri opravljanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjeni pogoji, ki se
nanašajo na opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka 6. člena tega zakona.
VI. REGISTER NASTANITVENIH OBRATOV
14. člen
(1) Register nastanitvenih obratov (v nadaljnjem besedilu: register) je informatizirana zbirka
podatkov o nastanitvenih obratih. Zbirka je javna, z izjemo podatka iz druge alineje tretjega
odstavka tega člena, ki je dostopen zgolj izvajalcu dejavnosti in nadzornim organom.
Register -upravlja AJPES.
(2) V register se vpišejo naslednji podatki o nastanitvenih obratih:
identifikacijska številka nastanitvenega obrata;
rezervacijska številka nastanitvenega obrata za potrebe oglaševanja nepremičnin iz
prvega odstavka 10. člena tega pravilnika, ,
naziv nastanitvenega obrata;
sedež in naslov nastanitvenega obrata;
vpis, ali se nastanitveni obrat nahaja v enostanovanjski, dvostanovanjski, tri ali
večstanovanjski stavbi,

-

podatki o izvajalcu nastanitvene dejavnosti (matična številka, davčna številka, naziv,
sedež in naslov, pravnoorganizacijska oblika, glavna dejavnost po uredbi, ki določa
standardno klasifikacijo dejavnosti in kontaktni podatki iz PRS);
vrsta nastanitvenega obrata, število ležišč in podatki o kategoriji, če je ta za nastanitveni
obrat določena;
datum vpisa v register;
izvajalci dejavnosti iz 10. člena tega zakona, se opredelijo ali izvajajo dejavnost v skladu
s prvo alinejo šestega odstavka 10. člena (do 90 dni v letu, do 5 ležišč),
datum vpisa spremembe podatkov v register;
datum izbrisa iz registra;
podatek o statusu nastanitvenega obrata (aktiven, neaktiven, izbrisan);
podatki o zmogljivosti nastanitvenega obrata;
podatki o dostopnosti nastanitvenega obrata;
kontaktni podatki nastanitvenega obrata;
podatki o ponudbi in drugih storitvah nastanitvenega obrata.

(3) Minister, pristojen za gostinstvo, podrobneje predpiše upravljanje registra nastanitvenih
obratov, podatke, ki se vodijo v registru, način, vsebino in obliko prijave vpisa in spremembe
podatkov ter izbrisa iz registra in podatkov o nastanitvenih obratih ter način dostopa do
podatkov iz registra.
15. člen
(1) Izvajalci nastanitvene dejavnosti po tem zakonu so gostinci, sobodajalci, kmetje in
upravljavci marin, ki nudijo gostom nastanitev v nastanitvenih obratih, opredeljenih v aktu iz
druge točke 4. člena zakona, in so vpisani v PRS.
(2) Izvajalec nastanitvene dejavnosti mora pred pričetkom opravljanja nastanitvene
dejavnosti predlagati vpis nastanitvenega obrata v register prek portala AJPES ali osebno na
izpostavi AJPES, ki za izvajalca opravi vpis prek portala AJPES, na način, določen s
predpisom iz četrtega odstavka prejšnjega člena tega zakona.
(3) Izvajalci dejavnosti iz 10. člena tega zakona v register lahko vpišejo le nastanitvene
obrate, navedene v prvem odstavku 10. člena zakona, za katere predložijo dokazila o
izpolnjenih pogojih pridobljenega soglasja samoupravne lokalne skupnosti iz pete točke 10.
člena tega zakona, v kolikor izvajalec dejavnosti le-to izvaja na območju, za katerega je
sprejet takšen akt, in pridobljenega soglasja solastnikov etažne lastnine iz šeste točke 10.
člena tega zakona, v kolikor izvajalec dejavnosti le-to opravlja v večstanovanjski stavbi.
(4) Soglasja solastnikov etažne lastnine iz šeste točke 10. člena zakona, ki jih izvajalec
dejavnosti iz 10. člena tega zakona priloži ob vpisu v register, vsebujejo imena, priimke in
naslove solastnikov etažne lastnine, ki predstavljajo osebne podatke. Zbirko soglasij
solastnikov etažne lastnine upravlja AJPES. Vpogled v zbirko osebnih podatkov imajo zgolj
nadzorni organi z namenom preverjanja izpolnjevanja pogoja iz šeste točke 10. člena
zakona. AJPES hrani soglasja solastnikov etažne lastnine še tri leta po izbrisu nastanitvenih
obratov iz registra, potem se izbrišejo.
(5) Izvajalec nastanitvene dejavnosti mora v roku 15 dni od nastanka spremembe predlagati
vpis spremembe podatkov nastanitvenega obrata v register prek portala AJPES ali osebno
na izpostavi AJPES, ki za izvajalca opravi vpis prek portala AJPES, na način, določen s
predpisom iz četrtega odstavka prejšnjega člena.

(6) AJPES izvede izbris nastanitvenega obrata iz registra po uradni dolžnosti na predlog
lastnika nepremičnine ali na podlagi obvestila pristojnega inšpekcijskega organa iz 18. člena
ZGos-1.
Lastnik nepremičnine predlog za izbris, skupaj z dokazilom o lastništvu, vloži na Izpostavi
AJPES. AJPES o izbrisu po uradni dolžnosti odloči s sklepom, na katerega je mogoče
vložiti pritožbo v 15 dneh. O pritožbi zoper sklep odloča pristojno ministrstvo. AJPES izvede
izbris neaktivnega nastanitvenega obrata iz RNO po uradni dolžnosti v primeru, da ima le-ta
status neaktivnega nastanitvenega obrata neprekinjeno tri leta. Izbris se izvede avtomatično,
pritožba zoper tovrstni izbris ni mogoča.
(7) Predlog za vpis iz drugega oziroma tretjega odstavka ter izbris iz četrtega odstavka tega
člena vsebuje za izbrani namen potrebne podatke, določene v tretjem odstavku prejšnjega
člena, ki so podrobneje opredeljeni v podzakonskem predpisu iz četrtega odstavka
prejšnjega člena.
(8) AJPES izvede postopek vpisa, vpisa spremembe podatkov ali izbrisa nastanitvenega
obrata iz registra na podlagi popolnega predloga. AJPES nastanitvenemu obratu pri prvem
vpisu v register določi enolično identifikacijsko številko. Po izbrisu nastanitvenega obrata iz
registra se njegove enolične identifikacijske številke ne sme ponovno uporabiti.
(9) Pri nepopolnem predlogu za vpis AJPES izvajalca nastanitvene dejavnosti pozove, da v
osmih dneh po prejemu zahteve za dopolnitev predlog dopolni. Po prejemu popolnega
predloga za vpis AJPES ravna v skladu s prejšnjim odstavkom.
(10) AJPES izvajalcu nastanitvene dejavnosti izda obvestilo o vpisu nastanitvenega obrata v
register, o vpisu sprememb podatkov nastanitvenega obrata v register in o izbrisu
nastanitvenega obrata iz registra.
(11) Podatki o nastanitvenem obratu se ob izbrisu nastanitvenega obrata iz registra
prenesejo v arhiv registra pri AJPES. Podatki arhiva so javni še pet let po izbrisu
nastanitvenega obrata iz registra, nato pa se zbrišejo. Podatki iz prvega odstavka 17. člena
zakona ter predložena soglasja iz pete in šeste alineje 10. člena zakona, ki niso javna, se
hranijo še tri leta po izbrisu nastanitvenega obrata iz registra, nato pa se zbrišejo.
16. člen
(1) AJPES za upravljanje registra brezplačno in avtomatično pridobiva, uporablja in obdeluje
podatke iz PRS in drugih uradnih evidenc, če so potrebne za vodenje registra.
(2) AJPES za zagotavljanje točnosti in ažurnosti podatkov iz drugega odstavka 14. člena
tega zakona v register iz PRS in drugih evidenc iz prejšnjega odstavka samodejno prevzema
tudi spremembe teh podatkov.
(3) Podatki v registru, ki so javni, so brezplačno dostopni na spletni strani AJPES. Podatki iz
druge alineje drugega odstavka 14. člena so dostopni zgolj izvajalcu dejavnosti in nadzornim
organom.
(4) AJPES zagotavlja podatke iz registra na način, določen s predpisom iz tretjega odstavka
14. člena tega zakona.

VII. OGLAŠEVANJE V OKVIRU JAVNO DOSTOPNIH REZERVACIJSKIH
SISTEMOV

17. člen
(1) Oglaševanje nepremičnin izvajalcev nastanitvene dejavnosti iz 10. člena tega zakona v
okviru javno dostopnega nadnacionalnega rezervacijskega sistema brez javno vidne
rezervacijske številke nastanitvenega obrata iz registra nastanitvenih obratov iz druge alineje
drugega odstavka 14. člena tega zakona ni dovoljeno. Zagotovitev objave rezervacijske
številke ob oglaševanju vsake nepremičnine na nadnacionalnih javno dostopnih
rezervacijskih sistemih je obveza izvajalca nastanitvene dejavnosti.
(2) Spletni rezervacijski sistem iz prve točke tega člena zakona mora omogočiti prikaz
rezervacijske številke nastanitvenega obrata iz registra nastanitvenih obratov pri vsaki
ponudbi ali oglaševanju na spletnem rezervacijskem sistemu ali kakršnem koli drugem
načinu trženja nastanitvenega obrata.

VIII. NADZORSTVO IN UPRAVNI UKREPI
18. člen
(1) Uresničevanje določb tega zakona nadzoruje pristojni tržni inšpekcijski organ.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena uresničevanje določb 3. točke 8.
člena tega zakona, ki se nanašajo na pogoje glede zagotavljanja varnosti živil ter varnosti in
zdravja pri delu, nadzoruje pristojni zdravstveni inšpekcijski organ.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena uresničevanje določb tretjega odstavka
6. člena, ki se nanaša na določbe akta samoupravne lokalne skupnosti o izvajanju dejavnosti
zunaj gostinskih obratov, tretjega odstavka 9. člena, ki se nanaša na določbe akta
samoupravne lokalne skupnosti o obratovalnem času, in določb petega odstavka 10. člena,
ki se nanaša na akt samoupravne lokalne skupnosti, v katerem lahko le-ta podrobneje
opredeli opravljanje kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom, nadzoruje občinsko
redarstvo in občinski inšpektorat.
(4) Pri opravljanju nalog nadzora po tem zakonu, ima inšpektor ali redar pri fizični ali pravni
osebi, pri kateri opravlja nadzor, v okviru nadzora oziroma zaradi dokazovanja in ugotavljanja
okoliščin prekrška pravico:
-

vstopiti na parcele in zemljišča fizičnih in pravnih oseb,
fotografirati ali posneti na drug nosilec vizualnih podatkov osebe, prostore in objekte,
ugotavljati identiteto prič in kršiteljev oz. zavezancev z vpogledom v ustrezno
identifikacijsko listino,
zbirati obvestila od oseb, ki bi lahko dale koristne podatke za uspešno dokazovanje in
ugotavljanje okoliščin prekrška,
vpogleda v listine in druge dokumente.
19. člen

(1) Če pristojni inšpekcijski organ pri nadzorstvu ugotovi, da prostori, v katerih se opravlja
gostinska dejavnost, ne izpolnjujejo pogojev oziroma da niso izpolnjeni pogoji glede storitev,
ki jih določajo predpisi iz prve, druge in tretje točke prvega odstavka 7. člena tega zakona,
pogoji iz drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka 10. člena tega zakona ter

pogoja iz prvega in drugega odstavka 17. člena tega zakona, izda odločbo, s katero odredi,
da je treba ugotovljene pomanjkljivosti in nepravilnosti odpraviti in določi rok za njihovo
odpravo.
(2) Če pomanjkljivosti in nepravilnosti iz prejšnjega odstavka niso odpravljene v določenem
roku, izda pristojni inšpektor odločbo, s katero prepove uporabljati prostore, naprave ali
opremo za gostinsko dejavnost.
(3) Pritožba zoper odločbo iz prvega in prejšnjega odstavka tega člena ne zadrži njene
izvršitve.
20. člen
(1) Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik, društvo ali fizična oseba iz drugega odstavka 3. člena tega zakona ponavlja
prekrške iz 22. in 23. člena tega zakona, ji lahko začasno ali trajno prepove opravljanje
gostinske dejavnosti ali določi skrajšani obratovalni čas. (2) Pritožba zoper odločbo ne zadrži
njene izvršitve.
(3) Inšpektor po izvršljivosti inšpekcijske odločbe, s katero se začasno ali trajno prepove
opravljanje gostinske dejavnosti obrat označi s zaščitnim trakom inšpekcije in kopijo izvršljive
inšpekcijske odločbe, ne glede na to, ali je inšpekcijski zavezanec oziroma lastnik navzoč.

IX. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Z globo od 1.200 do 40.000 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik za prekršek:
če opravlja gostinsko dejavnost v nasprotju s pogoji, določenimi s tem zakonom in
drugimi predpisi (prvi in drugi odstavek 6. člena), ali v nasprotju z aktom iz tretjega
odstavka 6. člena;
če poslovni prostori, v katerih opravlja gostinsko dejavnost, ne ustrezajo predpisanim
minimalnim tehničnim pogojem oziroma gostinski obrat ne izpolnjuje pogojev
kategorizacije ali ne nudi najmanj minimalnih predpisanih gostinskih storitev (1., 2., in 3.
točka prvega odstavka 7. člena);
če ne določi obratovalnega časa, če posluje izven določenega obratovalnega časa ali če
ne objavi obvestila o razporedu obratovalnega časa na vidnem mestu ob vhodu v
gostinski obrat (2.,4. in 5. točka 9. člena);
če oglašuje nepremičnine v okviru javno dostopnih rezervacijskih sistemov brez javno
vidne identifikacijske številke nastanitvenega obrata iz registra nastanitvenih obratov iz
14. člena tega zakona (17. člen).
Z globo od 400 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.
22. člen
Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek:

-

posameznik (sobodajalec fizična oseba), ki stori dejanje iz druge ali četrte alinee prvega
odstavka prejšnjega člena;
posameznik (kmet), ki stori dejanje iz druge, tretje ali četrte alinee prvega odstavka
prejšnjega člena, ali če opravlja gostinsko dejavnost v nasprotju z določbami 12. člena
tega zakona;
posameznik (kmet), če na prireditvi iz prvega odstavka 13 člena tega zakona opravlja
gostinsko dejavnost v nasprotju z določbami 13. člena tega zakona ali v nasprotju s
pogoji, določenimi s tem zakonom in drugimi predpisi,
izvajalec dejavnosti iz prvega odstavka 10. člena zakona, ki v roku iz 29.. člena zakona
ne izpolnijo določb tretjega odstavka 15. člena, ki se nanaša na predložitev dokazil o
izpolnjenih pogojih iz četrte in šeste alineje 10. člena tega zakona.

23. člen
Z globo od 4.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik (sobodajalec fizična oseba), če za izvajanje dejavnosti
ne pridobi soglasja pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti v skladu s četrto
točko 10. člena in soglasja solastnikov v skladu s šesto točko 10. člena tega zakona ali
opravlja gostinsko dejavnost v nasprotju z določbami prve, druge in tretje točke 10. člena
tega zakona oziroma če v nasprotju z določbo 20. člena opravlja dejavnost v času začasne
ali trajne prepovedi opravljanja gostinske dejavnosti ali če odstrani zaščitni trak oziroma
inšpekcijsko odločbo.
24. člen
Z globo od 500 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki izvaja nastanitveno
dejavnost in ne predlaga vpisa nastanitvenega obrata v register v skladu z drugim
odstavkom 15. člena tega zakona ali ne predlaga spremembe podatkov v register v skladu s
tretjim odstavkom 15. člena tega zakona.
Z globo od 300 do 2.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo od 150 do 300 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika
oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

25. člen
Z globo od 40.000 do 100.000 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik javno dostopnega spletnega rezervacijskega sistema, ki nastanitvenim obratom
iz 10. člena tega zakona ne omogoči jasnega in transparentnega prikaza identifikacijske
številke nastanitvenega obrata iz registra nastanitvenih obratov v skladu z drugim odstavkom
17. člena tega zakona.
Z globo od 4.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika
oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

»X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE«

26. člen
(1) Podzakonske akte iz drugega odstavka 4. člena, prvega in drugega odstavka 8. člena,
prvega odstavka 9. člena in tretjega odstavka 14. člena in petega odstavka 11. člena tega
zakona predpišeta pristojna ministra in AJPES v treh mesecih od dneva uveljavitve tega
zakona.
(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
- Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske
dejavnosti (Uradni list RS, št. 35/17),
- Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 22/18, 5/19 in
182/20),
- Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07
in 16/21) in
- Pravilnik o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije (Uradni list RS, št.
112/07),
se pa še uporabljajo do sprejetja predpisov iz prejšnjega odstavka..
27. člen
Spremenjene določbe 11. člena zakona se pričnejo uporabljati v roku treh mesecev po
zagotovitvi tehničnih zmožnosti za oddajo prijav za sobodajalce preko sistema za podporo
poslovnim subjektom. Do tedaj se uporabljajo določbe 14. a člena Zakona o gostinstvu
(Uradni list RS, št. 93/07 - uradno prečiščeno besedilo, 26/14 - ZKme-1B, 52/16) in Pravilnik
o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07).
28. člen
Spremenjene določbe 14. člena zakona se pričnejo uporabljati v roku šestih mesecev od
dneva uveljavitve zakona. Do tedaj se uporabljajo določbe 15. b, 15. c in 15. č člena Zakona
o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 - uradno prečiščeno besedilo, 26/14 - ZKme-1B, 52/16)
in Pravilnika o registru nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 70/16).
29. člen
Izvajalci dejavnosti iz 10. člena tega zakona za nastanitvene obrate, ki so že vpisani v
register nastanitvenih obratov, dodatno predpisane pogoje iz tretjega odstavka 15. člena, ki
se nanaša na predložitev dokazil o izpolnjenih pogojih iz pete in šeste alineje 10. člena tega
zakona, uskladijo v registru v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.

30. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07
– uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16), ki pa se še uporablja v delu, kot
določa ta zakon.«
31. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 21. maj 2021
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