
 

 

VABILO NA BREZPLAČNO DELAVNICO  

 

»PREDSTAVITEV NOVOSTI NA PODROČJU REGISTRACIJE 

NASTANITVENIH OBRATOV IN POROČANJA V TURIZMU« 
 

 

v četrtek, dne 23.11.2017 ob 10:00 uri 
v sejni sobi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice 

 
 

Novosti bodo predstavili:  
Zdenka Kajdiž iz AJPES-a, mag. Apolonija Flander Oblak iz SURS-a,  

Sanja Potušek iz Policije in  Gregor Jarkovič iz Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 
Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica 

 
 

Prijave pošljite po elektronski pošti hermina.biscevic@ragor.si  z nazivom podjetja, imenom in 
priimkom udeleženca ter elektronsko pošto ali pokličite po telefonu na 04/581-34-13.  
 
 

 

NOVOSTI ZA IZVAJALCE NASTANITVENIH DEJAVNOSTI: 

 

AJPES bo s 1.12.2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo 
oziroma spletni servis za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (eTurizem).  
 

• Register nastanitvenih obratov (RNO) 

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom 
nudijo nastanitev, vpisati v RNO v zakonsko določenem trimesečnem roku za vpis (prehodnem 
obdobju), torej od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018. 
 

• Poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem) 

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo v prehodnem obdobju podatke o gostih in prenočitvah (iz 
knjige gostov), začeli poročati prek spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES s 
prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO, torej od 1. 1. 2018 dalje. Od 1. 3. 2018 dalje 
poročanje v starem sistemu ne bo več mogoče. Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo s poročanjem 
o gostih in prenočitvah prek spletnega portala AJPES pričeli z dnem vpisa v RNO. 

 

 
 
 

 
___________________________________________________________________________    
Delavnica je financirana s strani občin Zgornje Gorenjske v sklopu projekta Lokalni podjetniški center.  
 

 

NOVOSTI V TURIZMU: 

 

AJPES bo s 1.12.2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo 
oziroma spletni servis za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (eTurizem).  
 

� Register nastanitvenih obratov (RNO) 

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo morali obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom 
nudijo nastanitev, vpisati v RNO v zakonsko določenem trimesečnem roku za vpis (prehodnem 
obdobju), torej od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018. 
 

� Poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem) 

Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo v prehodnem obdobju podatke o gostih in prenočitvah (iz 
knjige gostov), začeli poročati prek spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES s 
prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO, torej od 1. 1. 2018 dalje. Od 1. 3. 2018 dalje 
poročanje v starem sistemu ne bo več mogoče. Izvajalci nastanitvene dejavnosti bodo s 
poročanjem o gostih in prenočitvah prek spletnega portala AJPES pričeli z dnem vpisa v RNO. 

 


