
 

 

Za: Vzdrževalci turističnih informacijskih sistemov 

Tema:  Sporočilo #100: Obvestilo in vabilo 

 

Obveščamo vas, da razvoj informacijskega sistema projekta eTurizem na AJPES intenzivno poteka, 

tako na Registru nastanitvenih obratov (RNO), kot tudi na poročanju o nočitvah gostov in statistiki. 

Splošne informacije o eTurizmu lahko najdete na portalu AJPES (Register nastanitvenih obratov in 

Poročanju o nočitvah gostov), informacije v zvezi z informacijskimi rešitvami pa na področju Za 

razvijalce programske opreme (točka 9). AJPES informacije na portalu postopno dopolnjuje. 

Poleg vnosa podatkov o nastanitvah gostov v spletno aplikacijo za poročanje je za zahtevnejše 

poročevalce omogočeno tudi neposredno poročanje (integracija) v XML obliki prek SOAP spletnega 

servisa (wsETurizemPorocanje). Uporabniki tega servisa se bodo morali ob uporabi ustrezno 

identificirati z uporabniškim imenom in kvalificiranim digitalnim potrdilom, imeti pa bodo morali tudi 

ustrezno e-pooblastilo za poročanje v imenu zavezancev. Poročanje bo lahko posamično (za 

posameznega gosta in posamezen nastanitveni obrat - NO) ali paketno (za več gostov in/ali več NO). 

Vsi posredovani zapisi v paketih podatkov se bodo obravnavali na tak način, da bodo ustrezni zapisi 

prevzeti, neustrezni pa zavrnjeni z obrazložitvijo. Zavrnjene zapise bo poročevalec, po odpravi napak 

v podatkih, lahko ponovno posredoval v naslednjih prenosih (paketih). Morebitne spremembe 

podatkov o nočitvi gosta po izvedenem poročanju bo mogoče izvesti s ponovnim poročanjem 

podatkov za istega gosta, z navedbo šifre NO, leta in zaporedne številke gosta v knjigi gostov 

gostitelja (ključ). Podobno bo mogoče ponovno tudi mesečno poročanje za statistiko z navedbo 

obdobja poročanja (leto in mesec). 

Trenutno je že pripravljena prva verzija spletnega servisa za oddajo podatkov o nočitvah gostov, ki ga 

bodo lahko uporabljali poročevalci v svojih turističnih IS. Opis servisa, URL WSDL, testni podatki in 

primer izvorne kode je dostopen na testnem strežniku AJPES na: 

https://wwwt.ajpes.si/rno/rnoApi/doc_eTurizem/eporocanje.aspx).  

V zvezi z navedenimi rešitvami vas vabimo, da se dne 6. 6. 2017 udeležite sestanka na Centrali 

AJPES, Tržaška cesta 16, ob 9. uri. Na sestanku bi po kratki predstavitvi aktivnosti pri izdelavi 

informacijskih rešitev za poročevalce in predstavitvi delovanja spletnega servisa za poročanje o 

nočitvah gostov in statistiki, sledila diskusija o izvedbi. Obravnavani bodo morebitni dodatni predlogi 

in posredovani odgovori na vprašanja.  

Sestanka se zaradi prostorskih omejitev lahko udeleži po en predstavnik posameznega izvajalca po 

predhodni najavi in potrditvi. Prosimo, da nam sporočite ime in firmo udeleženca. V kolikor boste 

menili, da so za vaše potrebe informacije o WS za poročanje v eTurizmu na portalu AJPES zadostne in 

udeležba na sestanku ni potrebna, nas o tem obvestite na e-naslov  eTurizem.it@ajpes.si. Na isti 

naslov lahko v bodoče posredujete tudi kakršnakoli vprašanja povezana z IT rešitvami za poročanje 

podatkov o nočitvah in RNO. 

Ljubljana, 31. 5. 2017 
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