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Projekt eTurizem – izvedba 
 

Ta dokument je namenjen izvajalcem informacijskih rešitev za poročanje na AJPES, kot to opredeljujeta 

Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1 - Uradni list RS, št. 52/16 z dne 29. 7. 2016) in Pravilnik o prijavi 

in odjavi gostov (Uradni list RS, št. 75/16 z dne 30. 11. 2016). 

Dokument vsebuje informacije o funkcionalnostih in možnostih za neposredno posredovanje podatkov 

v informacijski sistem (IS) eTurizem – integracijo prek spletnega servisa (WS) ter o način prevzema 

podatkov iz Registra nastanitvenih obratov (RNO). 

Dokument bo periodično posodabljan z novimi različicami, ko bodo podrobnejše informacije o izvedbi 

na razpolago. 

 

1. Spletni servis za poročanje  

IS eTurizem na portalu AJPES bo, poleg neposrednega vnosa podatkov v spletno aplikacijo na portalu 

AJPES, omogočal tudi neposredno integracijo informacijskih rešitev poročevalcev prek namenskega 

spletnega servisa. 

1.1. Opis 

1. WS bo omogočal prevzem podatkov neposredno iz IS poročevalcev v obliki SOAP sporočil 
in XML struktur podatkov. 

2. IS poročevalca se bo avtentificiral z uporabniškim imenom in geslom portala AJPES, 
kvalificiranim digitalnim potrdilom, za oddajo podatkov pa bo moral imeti tudi e-
pooblastilo zavezanca za poročanje (enako kot velja za druge e-storitve AJPES). 

3. Oddaja podatkov se bo izvajala tako, da bo IS poročevalca klical ustrezno metodo spletnega 
servisa (npr. »oddaj«), ta pa mu bo vrnila ustrezen status in podatke o morebitnih napakah 
v posredovanih podatkih. 

4. V primeru napak bo IS poročevalca ustrezno popravljene/dopolnjene zapise z napako 
ponovno poslal v novem paketu. 

5. Prenos podatkov se bo izvajal po HTTPS protokolu. 
6. Prek istega WS bo mogoče poročanje za mesečno statistiko in poročanje o nočitvah gostov. 
7. Poročanje o nočitvah gostov bo mogoče posamično, za posamezen nastanitveni obrat (NO) 

in posameznega gosta ali paketno, za več NO in več gostov. 
8. Poročanje za statistko bo mogoče za posamezen NO ali za več NO hkrati. 

A. Vhodni podatki 

1. IS poročevalca posreduje  
o potrebne podatke za identifikacijo poročevalca 
o podatke v XML strukturi (vključno z referenčno številko paketa poročevalca in 

ostalimi atributi paketa, številko NO, letom prihoda in zaporedno številko gosta v 
knjigi gostov, idr.) 

B. Procesiranje 

1. Spletni servis bo prevzel posredovane zapise podatkov za posamezne goste v bazo. Nad 
prevzetimi zapisi bo izvedel vse predpisane kontrole. Zapise, ki bodo ustrezali kontroli bo 
sprejel, zapise z napakami pa ustrezno označil in jih v obliki seznama vrnil klicatelju WS. 

C. Izhodni podatki 

1. Spletni servis bo klicatelju vrnil ustrezen status zahteve. 
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2. Vse zapise brez napak bo WS vpisal v bazo in jim dodelil status »oddano«. 
3. Vse zapise z napakami bo WS vpisal v bazo in jim dodelil status »napaka«. 
4. V primeru obstoja zapisov z ugotovljenimi napakami bo servis hkrati s statusom vrnil 

klicatelju tudi seznam zapisov z napakami z ustrezno obrazložitvijo in referenčnimi podatki 
(referenčno številko paketa poročevalca, referenčno številko paketa AJPES, idr.). 

 

 


