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Dodatna pojasnila v zvezi z XML strukturo za poročanje 
 

AJPES se je dogovoril s Policijo za spremembe v strukturi in vsebini podatkov za poročanje, kot izhaja 

iz označenih opisov v spodnji tabeli. Dodatnih sprememb na podatkih ne pričakujemo. 

Spremembe še niso implementirane v testnem okolju, informacijo zaenkrat posredujemo le v 

vednost. Sprememba bo predvidoma implementirana v zadnjem tednu julija, o čemer bodo izvajalci  

obveščeni po e-pošti. 

 XML tag Oznaka polja Opomba 

idNO ID nastanitvenega 
obrata 

Identifikacijska številka nastanitvenega obrata iz Registra 
nastanitvenih obratov 

zst Zaporedna številka 
v knjigi gostov 

Uporablja se v kombinaciji z letom v datumu prihoda gosta in mora 
biti enoznačna 

ime Ime Ime gosta (v primeru več imen so imena ločena s presledki) 

pri Priimek Priimek gosta (v primeru več priimkov so priimki ločeni s presledki) 

sp Spol M / F (male / female) 

dtRoj Datum rojstva (format: YYYY-MM-DD) 

drzava Država Država državljanstva gosta iz šifranta »sifDrzave« 

vrstaDok Vrsta dokumenta vrsta gostovega identifikacijskega dokumenta iz šifranta »sifDokId« 

idStDok Oznaka dokumenta identifikacijska številka/oznaka dokumenta 

casPrihoda Datum in ura 
prihoda gosta 

Vpiše se dejanski datum in ura prihoda gosta tudi, če se npr. vpis v IS 
gostitelja zaradi gneče ali načina dela izvede kasneje. 
 
(format: YYYY-MM-DDThh:mm:ss primer: 2017-05-16T07:21:42) 

casOdhoda Datum in ura 
odhoda gosta 

Prvo poročanje: 
- Vpiše se predviden datum odhoda gosta, če je znan ob času 

prihoda in registracije gosta na recepciji, sicer je polje lahko 
prazno. 

- Vpis ure odhoda gosta ni obvezen, če ni znan (lahko se 
vpiše uro do katere mora gost zapustiti sobo). 

 
Zadnje poročanje (je potrebno v primeru, če so se od prvega 
poročanja podatki spremenili oziroma ni bil vpisan datum odhoda 
gosta): 

- Vpiše se dejanski datum odhoda gosta (če se razlikuje od 
datuma odhoda gosta v prvem poročanju) 

- Vpis ure dejanskega odhoda gosta ni obvezen1, izvede 
se, če je ura znana in se evidentira v IS gostitelja, predvsem 
v primeru kratkotrajnega obiska - »dnevnega počitka«.  

 
(format: yyyy-MM-DDThh:mm:ss primer: 2017-05-16T07:21:42) 

dtPrijave Datum prijave gosta Opuščeno 

dtOdjave Datum odjave gosta Opuščeno 

ttObracun Razlog oprostitve Razlog oprostitve ali delnega plačila turistične takse iz šifranta 
»sifTT« 

ttVisina Višina takse Višina polne turistične takse v EUR s centi 

 

                                                           
1 Samo zaradi vpisa ure dejanskega odhoda gosta se ponovno poročanje o nočitvi gosta ne zahteva! 


