
 
Maribor, 20. oktober 2017 

Prejemnikom: 

- Cadis d.o.o, info@cadis.si  

- Arctur d.o.o., info@arctur.si  

- družba Grad d.d., info@grad.si  

- SAOP d.o.o., info@saop.si  

- Pronet d.o.o., info@pronet-kr.si  
- Ljubljanski urbanistični zavod d.d., 

info@luz.si  

 

Zadeva: Poziv k izrazu interesa - eTurizem 

 

Spoštovane, spoštovani, 

na vas se obračamo na podlagi zbranih informacij iz občin, o ponudnikih programske opreme, ki 

podpirajo procese v zvezi z nočitvami gostov, obračunom turistične takse in drugih s tem povezanih 

nalog občin. Predvidevamo, da ste seznanjeni z novostjo, da bo v Sloveniji kmalu zaživel projekt 

eTurizem, ki predstavlja poenostavitev postopkov poročanja namestitvenih obratov o nočitvah 

gostov. Namestitveni obrati (NO) so hoteli, moteli, sobodajalci, turistične kmetije idr., kot to določa 

Zakon o gostinstvu. AJPES bo s 1. 12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno 

aplikacijo oziroma spletni servis za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (eTurizem). 

NO bodo morali obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom nudijo nastanitev, vpisati v RNO v 

zakonsko določenem trimesečnem roku za vpis (prehodnem obdobju), torej od 1. 12. 2017 do 28. 2. 

2018. 

NO bodo v prehodnem obdobju podatke o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) začeli poročati 

prek spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES s prvim dnem naslednjega meseca 

po vpisu v RNO, torej od 1. 1. 2018 dalje. 

Od 1. 3. 2018 dalje poročanje v starem sistemu ne bo več mogoče. Izvajalci nastanitvene dejavnosti 

bodo s poročanjem o gostih in prenočitvah prek spletnega portala AJPES pričeli z dnem vpisa v RNO. 

Pravilnik o prijavi in odjavi gostov v 5. členu določa, da način zagotavljanja podatkov občinam AJPES 

dogovori v sodelovanju z reprezentativnimi združenji občin. Zato je Skupnost občin Slovenije (SOS) 

občinam poslala prošnjo, da nam odgovorijo ali imajo informacijsko podprte procese povezane z 

nočitvami in turistično takso in kdo jim to podporo zagotavlja. Doslej smo se seznanili s stanjem v 117 

občinah, ki imajo skupaj 97.025 ležišč (82,5 % vseh ležišč v Sloveniji). Večina občin nima informacijske 

podpore, med tistimi, ki jo imajo, pa je največ uporabnic storitev Cadis d.o.o. (identificirano že pred 

pozivom občinam), ena občina uporablja storitve Arctur d.o.o. in ena občina uporablja svojo lastno 

rešitev. Nekaj občin je sporočilo, da jim delno storitev zagotavljata družba Grad d.d. in SAOP d.o.o., 

za nadzor nad pobiranjem turistične takse pa je bil v eni občini omenjen tudi ponudnik Pronet d.o.o.  

AJPES je vzpostavil spletno aplikacijo za poročanje podatkov iz knjige gostov, na strežnik pa bodo 

dnevno odložili skupno XML datoteko s podatki za vse občine z enodnevnimi spremembami. 

Mesečno bodo pripravili XML datoteke s statističnimi podatki na nivoju transakcij brez osebnih 

podatkov in mesečnih zbirov. 

Podatki, ki jih prejmejo občine določa Zakon o prijavi prebivališča v 40. členu, osmi odstavek, so: 
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 Podatek Vir podatka 

Frekvenca posr. 

podatkov  

  Podatki o nastanitvenem obratu (NO)     

 ID številka NO RNO dnevno/mesečno 

  Naziv NO RNO dnevno/mesečno 

  Naslov NO RNO dnevno/mesečno 

   Podatki o gostih in prenočitvah     

 Leto rojstva poročanje dnevno  

 Spol poročanje dnevno 

  Državljanstvo poročanje dnevno 

  Datum prihoda poročanje dnevno 

  Datum odhoda poročanje dnevno 

  Razlog oprostitve ali delnega plačila turistične takse poročanje dnevno 

  Vrednost polne TT poročanje dnevno 

   Podatki o NO     

 Status poročanja poročanje mesečno 

  Število ležišč skupaj poročanje mesečno 

  Število stalnih ležišč RNO mesečno 

  Število pomožnih ležišč poročanje mesečno 

  Število prodanih kapacitet poročanje mesečno 

  Število dni, ko je bil NO odprt poročanje mesečno 

  

Občine potrebujejo podatke za različne namene: 

- obračun turistične takse (podatki vezani na nočitve v posamezni občini) 

- izvajanje nadzora (ponekod potrebni podatki za več občin skupaj – SOU) 

- načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja turizma na ravni 

turističnega območja, kar je v pristojnosti občin. (ponekod potrebni podatki za več občin 

skupaj – turistična območja - destinacije) 

Dnevni podatki v XML obliki za vse občine skupaj zahtevajo vmesno obdelavo do oblike, ki bi bila 

uporabna za prej opisane namene. Ta obdelava je lahko del informacijskega sistema občine, ki 

podpira procese poslovanja občine in verjamemo, da jo lahko zagotovite ponudniki informacijskih 

storitev. AJPES je pripravil informacije za razvijalce programske opreme, ki so dostopne na tej 

povezavi: https://www.ajpes.si/Za_razvijalce_programske_opreme#b556.  

Prosimo vas, da nam sporočite, ali ste v vašem podjetju zainteresirani za nadgradnjo vaših 

programov, ki podpirajo procese vezane na nočitve gostov in turistične takse, tako, da bodo občine do 

podatkov dostopale v okviru vaših sistemov. V kolikor z vaše strani tak interes obstaja, vas bomo 

povabili, da nam na sestanku, ki bo v sredo 25. oktobra v Ljubljani, predstavite, kakšni so vaši načrti v 

zvezi s tem in predvidene funkcionalnosti za občine. Pri tem pričakujemo odgovore tudi, ali boste 

nove funkcionalnosti občinam dodatno zaračunali, ali jim boste storitev ponudili v okviru že 

obstoječih pogodbenih razmerij in cen. 

Vaše odgovore pričakujemo do torka, 24. 10. 2017, do 10.00 ure na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.  

Lep pozdrav, 

Saša Kek 

Sekretariat SOS 
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