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wsETurizemPorocanje V1.0 
Pomembno: Zadnja verzija opisa spletnega servisa na testnem strežniku bo vedno na voljo na 

naslovu: https://wwwt.ajpes.si/rno/rnoApi/doc_eTurizem/eporocanje.aspx  
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1. Uvod 
Dokument opisuje spletni servis, ki oddaljeni aplikaciji omogoča oddajo podatkov o 

nastanitvah gostov.  

Ta dokumentacija opisuje prototip servisa.  

2. Spletni servis 
Spletni servis wsETurizemPorocanje je dosegljiv po SOAP protokolu. 

 

Vzorčna koda (c#), testni certifikat in vzorci podatkov, ki se 
posredujejo zadevnemu servisu se nahajajo tukaj 

 

Za dostop do WSDL in servisa potrebujete KDP (kvalificirano digitalno potrdilo / certifikat /) 

WSDL z opisom strukture servisa  

Servis ima naslednje metode: 

2.1 Metoda: oddajPorocilo 

Metoda je namenjena: 

• oddaji podatkov iz knjige gostov, 

• oddaji mesečnega poročila o nočitvah, 

• posredovanju šifrantov, ki so vsebinski del oddaje podatkov, 

• posredovanju XSD validacijskih shem, ki se nanašajo na oddajo podatkov. 

 

2.1.1 Predpogoji za rabo servisa 

Uporabnik: 

• Ima uporabnik uporabniški račun kreiran pri AJPES, 

• Registrirano kvalificirano digitalno potrdilo (ali za testne namene uporablja testno KDP 

(certifikat)), 

• Pooblastilo za oddajo podatkov, ki je vezano na matično številko upravljalca nastanitvenega 

obrata ali za testne namene posreduje podatke za nastanitveni obrat z identifikacijsko 

številko 0 (idNo=0);  

javascript:void(0)
https://wwwt.ajpes.si/rno/rnoApi/eTurizem/wsETurizemPorocanje.asmx?WSDL
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2.1.2 Parametri metode 

Metoda zahteva naslednje parametre: 

• uName (string: uporabniško ime – enako kot za AJPES portal), 

• pwd string: (uporabniško geslo – enako kot za AJPES portal), 

• data (XML: XML s podatki knjige gostov ali s podatki mesečnega poročanja, oz. zahtevek 

za posredovanje šifranta ali XSD sheme), 

• format: (int: 1 = odgovor formatiran kot XML, 2 = odgovor formatiran kot JSON), 

 

Metoda vrne XML ali JSON formatiran niz znakov (string).  

2.1.2.1 Oddaja podatkov iz knjige gostov 

XML struktura parametra data: 

Korenski element (knjigaGostov) vsebuje zapise (row) z atributi: 

• idNO: identifikacijska številka nastanitvenega obrata, 

• zst: zaporedna številka gosta v knjigi gostov, 

• ime: Ime gosta, 

• pri: priimek gosta, 

• sp: spol 

• dtRoj: rojstni datum gosta, 

• drzava: koda države (glej tudi Šifranti: <sifDrzave />) 

• vrstaDok: vrsta gostovega identifikacijskega dokumenta (glej tudi Šifranti <sifDokId />) 

• idStDok: identifikacijska številka dokumenta 

• casPrihoda: čas prihoda gosta  

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

• casOdhoda: čas odhoda gosta , 

• dtPrijave: datum prijave gosta (format: yyyy-MM-DD primer: 2017-05-16), 

• dtOdjave: datum oz. predviden datum odjave gosta 

• ttObracun: razlog oprostitve ali delnega plačila turistične takse (glej tudi Šifrant <sifTT />) 

• ttVisina: višina polne turistične takse (EUR)  

Glej tudi: 

• XSD validacijsko shemo (glej tudi Šifranti <knjigaGostovSchema />), 

 

2.1.2.2 Oddaja mesečnega poročila 

XML struktura parametra data: 

Korenski element (knjigaGostovMesecnoPorocilo) vsebuje zapise (row) z atributi: 

• idNO: identifikacijska številka nastanitvenega obrata, 

• leto: leto poročila, 

• mesec: mesec poročila (numerično 1 do 12), 

• statusPor: status poročila (glej tudi Šifrant <statusPor />), 

• stDodatnihlezisc: število dodatnih (pomožnih ležišč), ki ni zajeto v število stalnih ležišč, ki so 

navedena v registru, 
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• stProdanihNE: število prodanih nastanitvenih enot, 

• odprtDni: število dni v mesecu, ko je bil nastanitveni obrat odprt.  

Glej tudi: 

• XSD validacijsko shemo (glej tudi Šifranti <knjigaGostovMesecnoPorociloSchema />) 

 

2.1.2.3 Šifranti 

XML struktura parametra data: 

za pridobitev spodaj navedenih šifrantov in validacijskih shem se posreduje le korenski 

elementi XML, in sicer: 

< sifTT /> Razlogi oprostitve ali delnega plačila turistične takse. 

< sifDrzave /> Seznam držav. 

< sifDokId /> Vrste identifikacijskih dokumentov. 

< sifNapake /> Kode in vsebine sporočil pri napakah. 

< statusPor /> Status mesečnega poročila. 

< knjigaGostovSchema /> XSD shema za validacijo pri oddaja podatkov iz knjige gostov. 

< knjigaGostovMesecnoPorociloSchema /> XSD shema za validacijo pri oddaja mesečnega 

poročila. 

 

2.1.2.4 Poročilo o predhodno oddanem paketu 

Korenski element (packageGuid) vsebuje identifikacijsko vrednost paketa. Primer: 

<packageGuid>3d6b1ea7-509a-4fad-aca9-74c189666859<packageGuid> 

 

2.1.3 Odgovori metode 

Metoda vrača XML ali JSON formatiran črkovni niz (string): 

- s poročilom o prejemu oz. uvozu podatkov 

ali 

- s podatki zahtevanega šifranta 

ali 

- XSD validacijsko shemo (slednja le v XML formatu).  
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2.1.3.1 Pozitivni scenarij (oddaja podatkov iz knjige gostov in mesečnega 

poročila) 

Pri oddaji podatkov servis vrne poročilo o prejemu podatkov, in sicer: 

Korenski element (data) vsebuje naslednje atribute: 

1. packageGuid: identifikator paketa, ki ga določi proces servisa, 

2. time: UTC čas prejema paketa (ISO format), 

3. success: število pravilnih zapisov, 

4. failure: število nepravilnih zapisov ( = 0), 

5. source: proces, ki je izvedel validacijo. 

 

2.1.3.1.1 Primer odgovora metode v pozitivnem scenariju 

<data packageGuid="FE40C417-4702-490B-96B3-A20F7070DB45" time="2017-05-

09T14:53:58.467" success="8" failure="0" source="ui.guestBookInsertSerial" />  

2.1.3.2 Odgovori metode v negativnem scenariju (napake) 

V primeru napak je v korenskem element (data) v atributu »failure« navedeno število 

ugotovljenih napak. Podatki o napakah se nahajajo v atributih row elementov, in sicer: 

• id: identiteta zapisa v podatkovni bazi AJPES, 

• msg: koda napake (Glej tudi: Šifranti <sifNapake /> ), 

• msgTxt: opis napake, 

• rowPackageId: zaporedna številka XML elementa (row) v katerem je bila ugotovljena 

napaka. 

 

2.1.3.2.1 Primer odgovora metode v negativnem scenariju 

<data packageGuid="2EDF8130-DF7E-438A-AF38-65F52986BDEB" time="2017-05-

15T14:14:12.120"  

  success="0" failure="6" source="ui.guestBookInsertSerial"> 

  <row id="32170" msg="4131" msgTxt="Nastanitveni obrat ne obstaja(NO: 4003991)" 

rowPackageId="1" /> 

  <row id="32175" msg="41392" msgTxt="Odhod pred prihodom? (Prihod Nov 17 2018 

7:40AM : Odhod Nov 18 201610:51AM)" rowPackageId="5" /> 

<data>  
 


