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ZAVEZANCEM ZA PLAČILO TURISTIČNE TAKSE
V OBČINI SEMIČ

ZADEVA: NOV NAČIN POROČANJA PODATKOV O GOSTIH IN PRENOČITVAH – eTurizem
Spoštovane, spoštovani,
Občina Semič zavezance za plačilo turistične takse v občini Semič obvešča, da bo AJPES s 1.
12. 2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo (spletni servis)
za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (eTurizem).
Register nastanitvenih obratov (RNO)
Izvajalci nastanitvene dejavnosti 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.
Več o RNO na https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov
oz. v spodnji tabeli:
AJPES bo v skladu s 15.b členom Zakona o gostinstvu in 2. členom Pravilnika o registru
nastanitvenih obratov s 1.12.2017 vzpostavil in upravljal Register nastanitvenih obratov (v
nadaljevanju: register), v katerega izvajalci nastanitvene dejavnosti (v nadaljevanju:
zavezanci) vpisujejo nastanitvene obrate.
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 (nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji), ki gostom nudijo nastanitev in
marine.
Zavezanci za vpis nastanitvenega obrata v register so:
 gostinci (pravne osebe in samostojni podjetniki),
 sobodajalci,
 nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in
 upravljavci marin, ki gostom nudijo nastanitev v nastanitvenem obratu.
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Predlog za vpis nastanitvenega obrata, spremembe podatkov nastanitvenega obrata ali
izbris nastanitvenega obrata iz registra posreduje:
 zavezanec oziroma njegov zakoniti zastopnik, če je ta vpisan v Poslovni register
Slovenije, ali
 pooblaščena oseba, ki jo zavezanec oziroma njegov zakoniti zastopnik pooblasti za
posredovanje predloga.
Zavezanec predloži predlog za vpis, spremembo ali izbris nastanitvenega obrata v/iz
registra:
 neposredno prek spletne aplikacije na portalu AJPES, pri čemer se predhodno
identificira v skladu s sistemom pooblastil spletnega portala AJPES ali
 osebno na katerikoli izpostavi AJPES, ki za predlagatelja opravi vpis prek spletne
aplikacije na portalu AJPES.
Pozor!
Zavezanci bodo morali obstoječe nastanitvene obrate vpisati v register v treh mesecih po
vzpostavitvi registra, torej najkasneje do 28. 2. 2018.
Termini poročanj:
Zavezanci pričnejo poročati podatke o gostih, prenočitvah in nastanitvenih obratih 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 prijava gostov možna samo še prek spletne aplikacije »e-Turizem« na
portalu AJPES.
Več o poročanju:
Izvajalci nastanitvene dejavnosti:
 dnevno poročajo podatke o gostih in prenočitvah - najpozneje v 12 urah po prihodu
gosta,
 mesečno poročajo statistične podatke - za pretekli mesec.
Vsebina podatkov, ki se bo poročala prek spletnega portala AJPES, je opredeljena v Zakonu
o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) (39. do 43. člen), način in vsebina posredovanja podatkov
pa v Pravilniku o prijavi in odjavi gostov. (4. člen)
Predpisi:
Zakon o gostinstvu (ZGos) (Register predpisov RS)
Pravilnik o registru nastanitvenih obratov (Register predpisov RS)
Vir: https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno

Poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)
Izvajalci nastanitvene dejavnosti, ki sedaj poročate predpisane podatke (iz knjige gostov)
Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občini, boste po novem slednje
morali poročati preko spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES, in sicer s
prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO (s 1. 1. 2018 oz. 1. 2. 2018 oz. 1. 3. 2018).

Od 1. 3. 2018 dalje poročanje po sedanjem sistemu ne bo več mogoče. Po novem bo dovolj,
da boste predpisane podatke poročali le ENKRAT v aplikacijo eTurizem in ne več posebej
Policiji, SURS in občini, kot slednje izvajate sedaj. Način plačila turistične takse občini ostaja
nespremenjeno. Občina bo po novem podatke o prihodih in prenočitvah turistov za vaš
nastanitveni obrat pridobivala neposredno s strani AJPES (aplikacije eTurizem).
Več o poročanju: https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno
oz. v spodnji tabeli:
Pomembno:
Za namen novega poročana podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) prek
spletnega portala AJPES je na voljo predhodno obdobje, in sicer od 1. 12. 2017 do 28. 2.
2018.
Izvajalci nastanitvene dejavnosti se morajo v Register nastanitvenih obratov (RNO) vpisati
v obdobju od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2017. S prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO
pričnejo poročati podatke o gostih in prenočitvah prek spletne aplikacije eTurizem oz.
spletnega servisa.
Aplikacija eGost bo na spletni strani Policije s 1. 3. 2018 prenehala delovati, kar pomeni, da
bo od tega dne dalje možno posredovanje podatkov samo prek spletnega portala AJPES.

Lep pozdrav,

________________
Polona Kambič, mag.
županja

Poslati:
- Zavezancem za plačilu turistične takse v občini Semič – po elektronski pošti
- V zadevo - tu

