
1. HOTELIR 

1.1. Potrebne nastavitve za pošiljanje na AJPES 

Pri pošiljanju podatkov o gostih na portal e-Turizem, je potrebno zaradi zahtev posodobiti Vrste 

osebnih dokumentov 

Po nadgradnji programa Birokrat ali ko vstopite v prodajno mesto Hotelir se odpre obvestilo: 

  

potrdite izbiro, v oknu, ki se prikaže izberete obstoječi naziv za osebni document, kliknete na gumb 

Briši.   

 

 

Potrdite vprašanje in iz ponujenega seznama izberete pripadajočo vrsto osebnega dokumenta. 

Za potrebe poročanja na e-Turizem je v program Birokrat potrebno dopolnit oziroma posodobiti 

seznam Znižanje takse. 

Znižanje takse lahko posodobite v meniju Recepcija – Nastavitve – Znižanje. Vsakemu znižanju takse 

je potrebno določiti pravilno Klasifikacijo razloga oprostitve plačila takse. 



 

Po novem bo potrebno prijaviti goste tudi za Dnevni počitek, kar pomeni, da je potrebno  v paket 

Dnevni počitek dodati artikel Turistična taksa, dodati je potrebno tudi novo Znižanje Takse (npr.: 

Dnevni počitek) kjer označimo Bivanje manj kot dan, določimo procent: 100 in pod klasifikacijo 

izberemo: Ni plačila – ni storitve prenočevanja (dnevni počitek, ipd.). 

 

V meniju Recepcija – Nastavitve – Grupe grup (območja) izberite objekt iz seznama in vnesite 

potrebne podatke vašega objekta, na koncu kiln na gumb Popravi. 

 

V okencu Pot do datoteke za policijo vpišemo ciljno mapo na našem računalniku, kamor se bodo 

shranjevale datoteke za uvoz na AJPES (npr: C:\eTurizem) 



V okence Ajpes ident. št. nastanitvenega obrata (RNO) pa številko, ki jo dobimo pri vpisu 

nastanitvenega obrata v Ajpes (označena z rdečo): 

 

 

KREIRANJE DATOTEKE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Izberemo današnji datum v okencu Na dan 

2. Pritisnemo gumb Prikaži. Program kreira številčni seznam gostov.  

3. Kliknemo gumb POŠLJI. Program kreira datoteko s podatki in jo shrani na, v nastavitvah, izbrano 

mesto (npr: C/eTurizem) 

Ta trenutek program pripravi datoteko, katero morate potem uvoziti v e-Turizem. V izdelavi pa je tudi 

avtomatsko pošiljanje na e-Turizem.  

UVOZ  XML DATOTEKE NA AJPES 

Preko portala ajpes se prijavimo v eTurizem. Tam kliknemo Uvoz XML datoteke. Izberemo ciljno 

mapo in jo uvozimo.  

 


