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NAPOTKI GOSTITELJEM PRI PRIJAVI OSEB IZ UKRAJINE V SISTEM eTURIZEM
V nadaljevanju so podani ključni napotki gostiteljem pri prijavi oseb iz Ukrajine v sistem eTurizem AJPES, ki
smo jih pripravili skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve – Policijo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in
tehnologijo, kot pristojnima za pravne podlage, ter se vsebinsko navezujejo na opravljanje nastanitvene
dejavnosti.
OSEBE BREZ IDENTIFIKACIJSKIH DOKUMENTOV
Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1) izjem pri vnosu podatka o številki in vrsti identifikacijskega dokumenta
v knjigo gostov ne določa, kljub temu pa Policija ocenjuje, da je problematiko oseb, ki prihajajo iz Ukrajine
brez uradnega identifikacijskega dokumenta, mogoče reševati v okviru v praksi opredeljene izjeme.
V kolikor želi gostitelj v nastanitveni obrat namestiti osebe, ki so se umaknile iz Ukrajine zaradi agresije in pri
sebi nimajo identifikacijskih dokumentov (osebne izkaznice, potnega lista, vozniškega dovoljenja ipd.), saj so
državo zapustile v naglici, so jim bili dokumenti uničeni oz. so jih izgubili ipd., mora pri njihovi prijavi v sistem
eTurizem AJPES pri postavki »Vrsta identifikacijskega dokumenta« iz šifranta izbrati »Potne listine po
mednarodni pogodbi« in pri postavki »Številka identifikacijskega dokumenta« vnesti besedilo »NN«.
Obenem mora gostitelj v tovrstnih primerih seznaniti krajevno pristojno policijsko postajo, katere policisti
bodo na kraju opravili identifikacijski postopek in takšne osebe preverili po evidencah, ki jih uporablja Policija.
Podatek o identiteti osebe bodo policisti posredovali gostitelju.
Policija pri tem poudarja določbe devetega odstavka 39. člena ZPPreb-1, skladno s katerim je za točnost
podatkov, ki se vpisujejo v knjigo gostov, odgovoren gostitelj oziroma oseba, ki je pooblaščena za
evidentiranje podatkov v knjigo gostov.
ZARAČUNAVANJE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za turizem, glede pravilnega poročanja podatkov
v sistem eTurizem pojasnjuje, da je potrebno osebe iz Ukrajine pri plačevanju turistične in promocijske takse
obravnavati enako kot druge osebe, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu skladno s prvim odstavkom
16. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1).
Dodajajo še, da na ministrstvu proučujejo možnost oprostitve plačila turistične in promocijske takse za osebe
iz Ukrajine, v kolikor bodo bivale v nastanitvenih obratih in ne v nastanitvenih centrih, na podlagi načrtovanih
dopolnitev in sprememb ZSRT-1.
DODATNA POJASNILA
Aktualne objave in dodatne informacije v povezavi z izpostavljeno tematiko oseb iz Ukrajine so vam na voljo
na portalu državne uprave GOV.SI.
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