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V vednost kontaktnim osebam na GPU in SURS 

 

Spoštovana gospa Kajdiž, 

Skladno z dogovorom na sestanku, ki je bil 7. 3. 2018 v Ljubljani, vam pošiljamo pisni predlog za 

sistemsko omejitev vnosa podatkov zavezancem v sistem eTurizem za preteklo obdobje. Sistemsko 

omejitev za vnos in spremembe podatkov predlagamo na 10. koledarski dan (ob 23:59:59) tekočega 

meseca za pretekli mesec, in sicer za zapise gostov, ki imajo vnesen datum in uro prijave ter datum in 

uro odjave gosta, pri čemer mora biti odjava gosta v preteklem mesecu. 

Menimo, da je deset dnevni rok dovolj dolgo obdobje (od zakonsko določenih 12 ur), da ponudniki v 

primeru kakršnihkoli nepredvidenih dogodkov, kot so izpadi elektrike ali interneta, da sporočijo vse 

potrebne podatke. 40. člen Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 52/16) v celoti in zelo 

podrobno določa poročanje in posredovanje podatkov iz knjige gostov. 3. odstavek določa, da gostitelj 

podatke iz prejšnjega odstavka posreduje prek spletne aplikacije AJPES najpozneje v 12 urah po prihodu 

gosta. Če datum in ura odhoda gosta nista znana že ob njegovem prihodu ali se pozneje spremenita, 

gostitelj najpozneje v 12 urah po odhodu gosta posreduje podatek o datumu in uri odhoda. Pravilnik o 

prijavi in odjavi gostov določa tudi način posredovanja podatkov iz knjige gostov prek spletne aplikacije 

AJPES in v 4. odstavku 4. člena določa, da gostitelj ali od njega pooblaščena oseba sama prek spletne 

aplikacije AJPES iz knjige gostov najpozneje v 12 urah po prihodu gosta posreduje podatke, ki so našteti 

v nadaljevanju istega odstavka. 

S predlagano omejitvijo bi bile občinske evidence o gostih in prenočitvah ter pobrani in odvedeni 

turistični taksi usklajene s knjigami gostov posameznih ponudnikov, kar je bistveno za izvajanje 

nadzora nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse. Predlagani datum omejitve omogoča tudi 

pravočasno informacijo občinam in zavezancem o realiziranih nočitvah in posledičnem znesku 

turistične in bodoče promocijske takse, ki jo morajo zavezanci odvajati do 25. dne v mescu za prenočitve 

v preteklem mescu. Omenjene evidence so namreč tudi podlaga za nadzor nad pobiranjem in 

odvajanjem turistične takse.  

Na sestanku smo se dogovorili, da bo AJPES, kot tehnični izvajalec to zagotovil, v kolikor se Policija in 

SURS s predlogom strinjata.  

Obveščamo vas, da smo naposled predlog uskladili s predstavniki SURS in GPU. S slednjimi smo se 

sestali na sestanku 13. 3. 2019  ob 14.00 uri v prostorih GPU na Litostrojski cesti 54 v Ljubljani.  

S spoštovanjem, 

 

Pripravila:        Jasmina Vidmar, l.r. 

Saša Kek        Generalna sekretarka 
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