REGISTER NASTANITVENIH OBRATOV
Kdaj je bil vzpostavljen Register nastanitvenih
obratov?
Register nastanitvenih obratov (register) je bil
vzpostavljen 1. decembra 2017.

Ali imate nastanitveni obrat?
www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_
obratov

Kaj je Register nastanitvenih obratov?
Register je informatizirana javna zbirka podatkov o
nastanitvenih obratih, ki ga upravlja AJPES. V registru
se vodijo podatki o zavezancih za vpis nastanitvenega
obrata v register (matična številka, naziv, naslov, itd.)
ter podatki o nastanitvenih obratih (identifikacijska
številka, naziv, naslov, datum vpisa v register, status,
vrsta in kategorija, vrsta in število nedeljivih
nastanitvenih enot, število stalnih ležišč, dodatna
ponudba, druge storitve, itd.).

-

neposredno prek spletne aplikacije na portalu
AJPES, pri čemer se predhodno identificira v
2
skladu s sistemom e-Pooblastil AJPES ali
osebno na katerikoli izpostavi AJPES, ki za
predlagatelja opravi vpis prek spletne aplikacije
na portalu AJPES.
POZOR! Zavezanci morajo »obstoječe« nastanitvene
obrate obvezno vpisati v register v prehodnem
obdobju, in sicer od 1. 12. 2017 do najkasneje
28. 2. 2018.

Javnost podatkov registra
Podatki iz registra bodo javni in brezplačno dostopni
na spletni strani AJPES.

POROČANJE O GOSTIH IN PRENOČITVAH
Ali morate poročati o gostih in prenočitvah?
www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/
Splosno

Kaj so nastanitveni obrati?
Nastanitveni obrati so:
- 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.
Kdo so zavezanci za vpis nastanitvenega obrata v
register?
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Zavezanci za vpis nastanitvenega obrata v register
so:
gostinci (pravne osebe in samostojni podjetniki),
sobodajalci,
kmetje - nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
upravljavci marin,
ki gostom nudijo nastanitev v nastanitvenem obratu.
Kako se predloži predlog za vpis v register?
Zavezanec predloži predlog za vpis, spremembo ali
izbris nastanitvenega obrata v/iz registra:

Kdaj je bil vzpostavljen nov sistem za poročanje
podatkov o gostih in prenočitvah?
Nov sistem za poročanje podatkov o gostih in
prenočitvah »eTurizem« je bil na portalu AJPES
vzpostavljen 1. decembra 2017.
Kdo so zavezanci za poročanje o gostih in
prenočitvah?
Zavezanci za poročanje o gostih in prenočitvah so
gostitelji oziroma od njih pooblaščene osebe, katerih
nastanitveni obrati so vpisani v register.
Kako bodo zavezanci poročali podatke o gostih in
prenočitvah po novem?
Zavezanci bodo po novem poročali podatke samo
AJPES prek spletne aplikacije »eTurizem« oziroma
spletnega servisa, in sicer za namen vodenja
evidence gostov, spremljanja obračuna in plačila
turistične takse ter za statistične namene. Podatki se
ne bodo več poročali ločeno Policiji, Statističnemu
uradu Republike Slovenije (SURS) in občinam.
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Predpogoj je, da je zavezanec vpisan v Poslovni register Slovenije
(PRS).
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Več o pooblastilih:
www.ajpes.si/pooblastila/po_default_izdelava.asp

Način vnosa in oddaje podatkov
Za oddajo podatkov mora zavezanec za poročanje o
gostih in prenočitvah pridobiti ustrezne pravice pri
3
AJPES . Podatke posreduje z neposrednim vnosom v
spletno aplikacijo »eTurizem« ali z uvozom XML
datoteke v aplikacijo oziroma prek spletnega servisa
AJPES.

Vabljeni na izpostave AJPES!
Na izpostavah AJPES vam bomo odgovorili še na
druga vprašanja s področja Registra nastanitvenih
obratov in poročanja o gostih in prenočitvah, kot tudi
na vprašanja z drugih področij, ki jih opravlja AJPES.

Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve

Seznam izpostav AJPES:

Periodika poročanja o gostih in prenočitvah
Zavezanci za poročanje o gostih in prenočitvah:
dnevno poročajo podatke o gostih in prenočitvah
(najpozneje v 12 urah po prihodu gosta) in
mesečno poročajo statistične podatke.
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.
Zavezanci, ki so že poročali Policiji, SURS in
občinam prek starega sistema, morajo v prehodnem
obdobju (od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018) podatke
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). Od 1. 3. 2018
bo poročanje možno samo še prek portala AJPES.

Izpostava Ljubljana,
Cesta v Kleče 12, 1000 Ljubljana
Izpostava Celje,
Gubčeva 2, 3000 Celje
Izpostava Koper,
Pristaniška ulica 10, 6000 Koper
Izpostava Kranj,
Slovenski trg 2, 4000 Kranj
Izpostava Krško,
Cesta 4. julija 42, 8270 Krško
Izpostava Maribor,
Trg Leona Štuklja 10, 2000 Maribor
Izpostava Murska Sobota,
Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota
Izpostava Nova Gorica,
Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
Izpostava Novo mesto,
Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto
Izpostava Postojna,
Ljubljanska cesta 5, 6230 Postojna
Izpostava Trbovlje,
Sallaumines 2, 1420 Trbovlje
Izpostava Velenje,
Rudarska cesta 3, 3320 Velenje

REGISTER NASTANITVENIH OBRATOV
01/583 33 00

in
03/426 73 02
05/612 10 00
04/281 09 40
07/488 29 40

POROČANJE O GOSTIH IN
PRENOČITVAH
(www.ajpes.si)

02/235 25 00
02/530 09 80
05/338 62 00
07/391 34 00
05/700 07 40
03/562 58 00
03/898 75 00

V zvezi z Registrom nastanitvenih obratov in s
poročanjem o gostih in prenočitvah se na nas
lahko obrnete tudi po elektronski pošti na naslova
info@ajpes.si (vsebinska vprašanja)
eTurizem.IT@ajpes.si (tehnična vprašanja)

Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
Tržaška cesta 16,
1000 Ljubljana, SLOVENIJA
Telefon: (01) 477 41 00; telefaks: (01) 425 97 70
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Več o pravicah: www.ajpes.si/Statistike#b303

Ljubljana, december 2017

