
Register nastanitvenih obratov ter 
poročanje o gostih in prenočitvah 

Novosti pri poročanju v turizmu: 

Zdenka Kajdiž,
Vodja strokovne skupine za vzpostavitev 
Registra nastanitvenih obratov in poročanja v turizmu
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Analiza ocene administrativnih stroškov sedanje ureditve poročanja v turizmu: 
na podlagi Enotne  metodologije za merjenje administrativnih stroškov 
(poročevalcem 400.000 evrov, javnemu sektorju 100.000 evrov stroškov)

Poenostavitev turističnega poročanja - analiza mnenja uporabnikov

Predlog delovne skupine - poročanje preko sistema eGost pri Policiji, ki bi 
postala enotna vstopna točka (Policija ne more upravljati administrativnega 
vira podatkov

V juliju 2016 sta sprejeta:

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu (ZGos-D) in

- Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1)

Zagotovljena pravna podlaga za vzpostavitev Registra nastanitvenih obratov 
in spletne aplikacije za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige 
gostov) na AJPES

Izhodišča za poenostavitev poročanja v turizmu



• Z vzpostavitvijo novega registra AJPES sledi viziji postati osrednji
registrski organ v državi ter pomemben vir zanesljivih, ažurnih in
verodostojnih podatkov o vseh vrstah poslovnih subjektov.

• Poenostavitev poročanja v turizmu je skladna s strateško
usmeritvijo sodelovanja AJPES pri odpravi administrativnih ovir,
zbiranja podatkov na uporabniku prijazen način ter čim bolj učinkovitega
zagotavljanja podatkov zainteresiranim uporabnikom in javnosti.

• S tem pa AJPES uresničuje svoj temeljni cilj - zagotavljanje
transparentnosti poslovnega okolja ob nenehni skrbi za družbeno
odgovorno ravnanje in povečevanje zadovoljstva uporabnikov.

Že 15 let uspešno izvajamo poslanstvo »AJPES smo ljudje za ljudi«. 
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Register nastanitvenih obratov in poenostavitev 
poročanja v turizmu – vzpostavitev na AJPES



Register 
nastanitvenih 

obratov:

E-poročanje v 
turizmu:

• Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o 
gostinstvu (Uradni list RS, 
št. 52/16)

• Pravilnik o registru 
nastanitvenih obratov 
(Uradni list RS, št. 70/16)

• Zakon o prijavi prebivališča  
(Uradni list RS, št. 52/16)

• Pravilnik o prijavi in odjavi 
gostov (Uradni list RS, št. 
75/16)

Register nastanitvenih obratov in poenostavitev 
poročanja v turizmu – pravne podlage
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Obstoječi sistem turističnega poročanja



Odprava 
administrativnih 

ovir:  

Namesto 
poročanja 

podobnih ali 
istovrstnih 
podatkov 
različnim 

inštitucijam se 
uporabnikom 

zagotovi 
možnost 

enkratnega 
poročanja

Zagotovitev 
popolnosti 

zajema 
podatkov o 

gostih: 

Vzpostavitev 
enotne uradne 

evidence 
nastanitvenih 
obratov, ki bo 

na enem mestu 
zajela podatke 

o vseh 
nastanitvenih 

obratih v državi

Zagotavljanje 
podatkov 

uporabnikom 
podatkov na 
enem mestu:

Inštitucije bodo 
podatke 

zajemale z 
enega mesta

Razbremenitev 
poročevalcev in 

prejemnikov 
podatkov: 

Časovni in 
stroškovni vidik

Javnost 
podatkov o 

nastanitvenih 
obratih: 

Podatki iz 
Registra 

nastanitvenih 
obratov bodo 
brezplačno 
dostopni na 

spletni strani 
AJPES

Večja 
kakovost in 

ažurnost 
podatkov o 

nastanitvenih 
obratih in 

gostih: 

Pomembno za 
razvoj in 
stategijo 
politike v 
turizmu in 
namene 

pobiranja 
turistične takse
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Namen in cilji poenostavitve poročanja v turizmu



• AJPES bo register vzpostavil v enem letu po uveljavitvi 
podzakonskega predpisa iz ZGos – s 1. 12. 2017,

• vpis obstoječih NO v register v treh mesecih po 
vzpostavitvi registra oziroma vpis novih NO pred 
pričetkom opravljanja nastanitvene dejavnosti,

• podatki iz registra bodo javni in brezplačno dostopni na 
spletni strani AJPES.

Register 
nastanitvenih 

obratov

• AJPES bo spletno aplikacijo za poročanje vzpostavil v 
enem letu po uveljavitvi podzakonskega predpisa iz 
ZPPreb-1 – s 1. 12. 2017,

• spletna aplikacija eTurizem bo omogočala neposreden 
vnos podatkov o gostih v aplikacijo ali uvoz podatkov iz 
elektronskih knjig gostov v obliki XML datoteke,

• poročanje podatkov o gostih bo možno tudi preko 
spletnega servisa neposredno iz IS gostitelja.

Spletna 
aplikacija za 

enotno 
poročanje v 

turizmu 
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Informacijske rešitve za vzpostavitev Registra 
nastanitvenih obratov in e-poročanja v turizmu



• Zavezanci morajo »obstoječe« nastanitvene obrate obvezno
vpisati v Register nastanitvenih obratov v prehodnem
obdobju, in sicer od 1. 12. 2017 do najkasneje 28. 2. 2018.

• Zavezanci, ki so že poročali Policiji, SURS in občinam prek
starega sistema, morajo v prehodnem obdobju podatke o
gostih in prenočitvah začeti poročati prek spletne aplikacije
eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES s prvim dnem
naslednjega meseca po vpisu v register (torej s 1. 1. 2018,
s 1. 2. 2018 ali s 1. 3. 2018).

• Zavezanci, ki še nikoli niso poročali Policiji, SURS in
občinam (t.i. »novi zavezanci«) s poročanjem pričnejo z
dnem, ko je nastanitveni obrat vpisan v register.
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Roki za vpis NO v register in roki za e-poročanje



Register nastanitvenih 
obratov (RNO)

Spletni javni vpogled v 
podatke registra

Seznam nastanitvenih 
obratov na določen dan 

Poslovni register 
Slovenije (PRS)

Gostitelj – NOVI
(vpis v PRS)

Gostitelj – OBSTOJEČI 
(že vpisan v PRS):

• vpis NO v register prek 
spletne aplikacije 

• vpis NO v register na 
izpostavi AJPES

Prijava

Obvestilo

Podatki o 
gostiteljih 
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Nastanitveni obrat (NO) ob vpisu v 
register dobi enolično

identifikacijsko številko. 

Vpis v register je pogoj 
za poročanje v spletno 
aplikacijo eTurizem

Register nastanitvenih obratov
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• gostinski obrati, ki gostom nudijo nastanitev (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, 
gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi ter kampi),

• prostori za goste pri sobodajalcih,
• kmetije, ki gostom nudijo nastanitev, 
• marine.

Nastanitveni obrati:

• gostinci (pravne osebe in samostojni podjetniki),
• sobodajalci,
• kmetje - nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
• upravljavci marin.

Zavezanci za vpis (gostitelji oz. izvajalci

nastanitvene dejavnosti):

Register je informatizirana javna zbirka podatkov o nastanitvenih 
obratih, ki ga bo upravljal AJPES.

Register nastanitvenih obratov



• identifikacijska številka nastanitvenega obrata (NO),

• naziv NO,

• naslov NO,

• podatki o izvajalcu NO: MŠ, DŠ, naziv, sedež in poslovni naslov,
pravnoorganizacijska oblika, glavna dejavnost po SKD, kontaktni podatki
(prenos iz PRS),

• vrsta NO in podatki o kategoriji, če je za NO določena,

• datum vpisa v register,

• datum vpisa spremembe podatkov v register,

• datum izbrisa iz registra,

• podatki o statusu NO (aktiven, neaktiven, izbrisan),

• podatki o zmogljivosti NO: število nedeljivih enot (npr. soba, apartma, ipd.),

• število stalnih ležišč,

• podatki o dostopnosti NO: ali NO razpolaga vsaj z eno sobo, ki je dostopna
gibalno oviranim osebam,

• kontaktni podatki NO,

• podatki o ponudbi in drugih storitvah NO: dodatna ponudba in storitve, ki jih
izvajalec nudi gostom.
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Podatki v Registru nastanitvenih obratov



• vpis izvajalca nastanitvene dejavnosti v PRS (v kolikor še ni
vpisan)

• prijava na portal AJPES - pridobljeno uporabniško ime in
geslo ter dodajanje kvalificiranega digitalnega potrdila (KDP)
v uporabniški profil

• pridobljeno pooblastilo za storitev „RNO - vpisi v Register
nastanitvenih obratov“ (generalno pooblastilo ne zadostuje)

� vnos zahtevanih podatkov za vpis v register prek spletne
aplikacije na portalu AJPES (od 1. 12. 2017 dalje)

https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov

� možnost vpisa v RNO osebno na izpostavah AJPES
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Pogoji za vpis nastanitvenega obrata v RNO



https://www.ajpes.si/
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Prijava na portal AJPES



https://www.ajpes.si/pooblastila/po_cert.asp
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Dodajanje KDP v uporabniški profil



www.ajpes.si/pooblastila/po_default_izdelava.asp
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Priprava pooblastil za storitev RNO in eTurizem



1. korak:

vnos kontaktnih 
podatkov 

predlagatelja

2. korak: 

vnos podatkov 
o nastanitvenem 

obratu

3. korak: 

pregled in 
oddaja e-vloge

4. korak: 

vpis v RNO

5. korak: 

AJPES 
posreduje 

predlagatelju na 
njegov 

elektronski 
naslov obvestilo 

o vpisu NO v 
RNO
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Zavezanec za vpis v RNO Referent AJPES

Postopek vpisa NO v RNO prek 
spletne aplikacije AJPES



1. korak: vnos kontaktnih podatkov predlagatelja
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Postopek vpisa NO v RNO prek spletne aplikacije



2. korak: vnos podatkov o nastanitvenem obratu – nov NO
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Postopek vpisa NO v RNO prek spletne aplikacije



2. korak: vnos podatkov o NO – podatki o nedeljivih enotah
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Postopek vpisa NO v RNO prek spletne aplikacije



2. korak: vnos podatkov o NO – drugi podatki
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Postopek vpisa NO v RNO prek spletne aplikacije



3. korak: pregled in oddaja

e-vloge

21

Postopek vpisa NO v RNO prek spletne aplikacije



Iskanje po kriterijih za 
NO: ID številka, naziv, 

občina, vrsta in 
kategorija 

Iskanje po kriterijih za 
izvajalca: MŠ, naziv, 
pravnoorganizacijska 

oblika

Vpogled v zadnje 
stanje podatkov v 

registru

Dnevna objava 
vseh podatkov v 

XML datoteki

Vpogled v 
podatke po stanju 
na določen dan v 

preteklosti 

Vsi podatki bodo javni in 
brezplačno dostopni na 

portalu AJPES

www.ajpes.si
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Dostop do podatkov Registra nastanitvenih obratov
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Nov sistem poročanja o gostih in prenočitvah
(eTurizem)
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• Zakon o prijavi prebivališča  (Uradni list RS, št. 52/16),
• Pravilnik o prijavi in odjavi gostov (Uradni list RS, št. 75/16).

Pravni podlagi:

• so gostitelji (izvajalci nastanitvene dejavnosti) oziroma od njih pooblaščene osebe, 
katerih nastanitveni obrati so vpisani v Register nastanitvenih obratov.

Zavezanci za poročanje:

• dnevno poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (najpozneje v 12 urah po 
prihodu gosta) in

• mesečno poročanje statističnih podatkov.

Periodika poročanja:

Poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)



DNEVNO:

• Zaporedna številka prijave gosta
• Ime
• Priimek
• Datum rojstva
• Spol
• Državljanstvo
• Vrsta identifikacijskega dokumenta
• Številka identifikacijskega dokumenta
• Datum prihoda
• Ura prihoda
• Datum odhoda
• Ura odhoda
• Datum prijave gosta *
• Datum odjave gosta *
• Razlog oprostitve ali delnega plačila 

turistične takse
• Vrednost polne turistične takse/dan

• * vnos ni potreben (sistemsko določen 
podatek)

MESEČNO:

• Status poročanja
• Število nedeljivih nastanitvenih enot 

NO (ločeno po vrstah) *
• Število ležišč skupaj **
• Število stalnih ležišč *
• Število pomožnih ležišč
• Število prodanih nedeljivih 

nastanitvenih enot NO
• Število dni, ko je bil NO odprt

• * podatek se prenese iz RNO
• ** samodejni izračun
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Podatki o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) -
poročanje v sistem eTurizem



• vpis nastanitvenega obrata v Register nastanitvenih obratov

• prijava na portal AJPES (brezplačna) – pridobljeno
uporabniško ime in geslo

• pridobljeno pooblastilo za storitev „eTurizem - poročanje o
nočitvah gostov v nastanitvenih obratih in statistiki“
(generalno pooblastilo ne zadostuje)

� vnos dnevnih in mesečnih podatkov za poročanje prek
spletne aplikacije eTurizem na portalu AJPES (neposreden
vnos v aplikacijo ali uvoz XML datoteke)
https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno

� možnost poročanja neposredno iz IS gostitelja v spletni
servis AJPES (praviloma za „večje“ gostitelje)
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Pogoji za poročanje prek aplikacije eTurizem



https://www.ajpes.si/
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Prijava na portal AJPES in dostop do aplikacije



1. korak: upravljanje s pravicami
Glede na pridobljeno pooblastilo za storitev eTurizem - dodeljevanje pravic za
poročanje za posamezni NO (vnos uporabniškega imena portala AJPES) in vnos e-
naslovov za obveščanje.
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Postopek poročanja v aplikaciji eTurizem



2. korak: vnos in oddaja dnevnih podatkov
Če datum in ura odhoda gosta nista znana ob njegovem prihodu ali se pozneje
spremenita, se ti podatki posredujejo v spletno aplikacijo najpozneje v 12 urah po
odhodu gosta kot nov vnos.
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Postopek poročanja v aplikaciji eTurizem



3. korak: vnos in oddaja mesečnih statističnih podatkov
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Postopek poročanja v aplikaciji eTurizem



4. korak: pregledovanje in tiskanje oddanih podatkov glede

na izbor kriterijev
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Postopek poročanja v aplikaciji eTurizem



Policija
(osebni podatki) 

Podatki za 
namen vodenja 

evidence gostov

Občine
(brez osebnih 

podatkov)

Podatki za namen 
spremljanja 

obračuna in plačila 
turistične takse

SURS
(brez osebnih 

podatkov)

Podatki za 
statistične namene 

Podatki o gostih

Podatki o 
gostitelju

Podatki o 
nastanitvenem 

obratu

Podatki za 
obračun 

turistične takse

Podatki za 
statistične 
namene

Zagotavljanje podatkov je določeno z ZPPreb-1 in 
Pravilnikom o prijavi in odjavi gostov;

način zagotavljanja podatkov je podrobneje opredeljen 
v dogovorih med AJPES in prejemniki podatkov
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Zagotavljanje podatkov uporabnikom



• Nadzor nad uresničevanjem določb po ZGos nadzoruje
pristojni tržni inšpekcijski organ.

• Nadzor nad izvrševanjem določb po ZPPreb-1, katerih
kršitve so določene kot prekrški, izvajajo upravne enote,
policija in občinski inšpektorji.
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Nadzor – ni v pristojnosti AJPES



• Register nastanitvenih obratov:
https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov

• Poročanje o gostih in prenočitvah:
https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno

• Za razvijalce programske opreme:
https://www.ajpes.si/Za_razvijalce_programske_opreme

• Koledar dogodkov eTurizem:
https://skupnostobcin.si/novica/koledar-dogodkov-eturizem-porocanje/

• Publikacije AJPES:
https://www.ajpes.si/O_AJPES/Publikacije
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Uporabne povezave na portalu AJPES
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Hvala za pozornost!

Obiščite nas:
www.ajpes.si

Vprašajte nas:
• info@ajpes.si

(vsebinska vprašanja)

• eTurizem.it@ajpes.si
(tehnična vprašanja)

Želimo vam uspešno 
poslovno pot!


