Zakaj policija potrebuje ažurne podatke?
Pravilnik o prijavi in odjavi gostov
(4) Gostitelj ali od njega pooblaščena oseba sama prek spletne
aplikacije AJPES iz knjige gostov najpozneje v 12 urah po prihodu gosta
posreduje naslednje podatke:
1.
zaporedno številko prijave gosta,
2.
ime in priimek,
3.
datum rojstva,
4.
spol,
5.
državljanstvo,
6.
številko in vrsto identifikacijskega dokumenta,
7.
datum prihoda in odhoda gosta,
8.
uro prihoda in odhoda gosta,
9.
datum prijave in odjave gosta,
10. podatke za namen obračuna in plačila turistične takse, če je gostitelj
zavezan za plačilo turistične takse skladno z zakonom, ki ureja
spodbujanje razvoja turizma, in sicer:
- znesek polne turistične takse, ki je predpisana v občini, v kateri se
nahaja nastanitveni obrat,
- število posameznih turističnih taks,
- razlog oprostitve ali delnega plačila turistične takse.
Kaj z gostom ki nima dokumentov (brez dokumentov pri sebi, sum na
ponarejene dokumente, tatvina dokumentov ipd.)

NAPAKE:
-

Prijave gostov dela stara mama
Čas beležen 00:00
Zamik časa 03:00
Prijava rezervacije, gost pride naslednji
dan
- Neodjava gosta – turistična taksa

VODENJE PODATKOV:
(10) Podatke o gostu gostitelj vodi za koledarsko leto. Po preteku enega
leta po zaključku koledarskega leta gostitelj podatke izbriše iz elektronske
knjige gostov oziroma jih uniči, če vodi knjigo gostov v fizični obliki.
Pravilnik
Gostitelj o izbrisu podatkov iz elektronske knjige gostov oziroma o uničenju
podatkov iz fizične knjige gostov napiše zapisnik, ki ga hrani pet let.

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)
(oprostitev plačila turistične takse)
osebe, ki so na začasnem delu in prebivajo v nastanitvenem obratu
neprekinjeno več kot 30 dni,
Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT)
(2) Tujec lahko sezonsko delo, ki ne presega 90 dni v koledarskem letu,
opravlja na podlagi dovoljenja za sezonsko delo, sezonsko delo, daljše od
90 dni v koledarskem letu, pa lahko opravlja na podlagi enotnega
dovoljenja, izdanega na podlagi soglasja za sezonsko delo.

