
Priloga št. 12 
 
 
 
Karakteristike prenosa podatkov o prijavah hotelskih gostov v elektronski obliki 

 
 
Podatki o prijavah gostov se v elektronski obliki pošiljajo na policijo na način, skladen s 
standardi informacijskega sistema policije (ITSP). 
 
Stanodajalec podatke iz računalniško vodene knjige gostov v centralno podatkovno bazo 
policije prenaša na standardiziran način s pomočjo: 
 
- 31/2 " (1,44 MB ali 720 KB) diskete, ki jo fizično prinese na najbližjo policijsko enoto, ali 
 
- namenske aplikacije "eGost" z uporabo kriptoščitene internetne povezave, ob upoštevanju 

predpisov, ki urejajo elektronsko poslovanje in elektronski podpis. 
 
 
Preneseni podatki morajo ustrezati naslednjim zahtevam: 
 
1. ime datoteke, ki vsebuje podatke o prenočiščih in gostih, je "PRIJAVN.DAT" (v nadaljevanju: 

"datoteka"), je v ASCII formatu PC DOS kodna tabela 852,  
 

2. dolžina vrstice, ki vsebuje vodilni zapis je lahko največ 110 znakov, 
 
3. dolžina vrstice, ki vsebuje podatek o gostu je 110 znakov, 

 
4. prva vrstica datoteke je vodilni zapis, ki vsebuje podatke o prenočišču, v drugi in naslednjih 

vrsticah so zapisi o gostih, 
 
5. stanodajalec, ki ima več prenočišč ali recepcij, ima v datoteki toliko vodilnih zapisov, kolikor 

ima prenočišč ali recepcij, vsakemu vodilnemu zapisu pa sledijo zapisi o gostih, ki so v 
posameznem prenočišču nastanjeni oziroma prijavljeni v posamezni recepciji. 

 
6. v zapisih priimkov in imen gostov se uporabljajo črke angleške abecede in naslednji posebni 

znaki: Ä, Á, É, Í, Ö, Ó, Ő, Ü, Ú, Ű, Č, Ć, Đ, Š in Ž 
 
7. V polja za priimek in ime gostov ni dovoljeno pisati akademskih nazivov, številk in drugih 

interpunkcijskih znakov. 
 
 
Struktura zapisov v datoteki "PRIJAVN.DAT" : 
 
1. vodilni zapis s podatki o prenočišču 
---------------------------------------------------------------- 
Podatek               Dolžina v bytih  Obveznost    Vsebina 
---------------------------------------------------------------- 
1. oznaka vrstice     1                da           H 
2. naziv prenočišča   12               da           velike črke 
3. kraj prenočišča    15               da           velike črke 
4. naslov prenočišča  20               da           velike črke 
5. prazno             62               ne           ' ' 
---------------------------------------------------------------- 



 
2. zapis prijave za posameznega gosta 
---------------------------------------------------------------- 
Podatek               Dolžina v bytih  Obveznost  Vsebina 
---------------------------------------------------------------- 
1. oznaka vrstice       1              da         G 
2. priimek gosta        33             da         velike črke 
3. ime gosta            25             da         velike črke 
4. datum rojstva        8              da         ddmmllll 
5. kraj rojstva         25             da         velike črke 
6. državljanstvo osebe  2              da         šifrant * 
7. datum prijave        8              da         ddmmllll 
8. datum odjave         8              da         ddmmllll 
---------------------------------------------------------------- 
 
* Uporablja se uradni šifrant držav - standard ISO 3166 v obliki dvočrkovne šifre 
 
 
OPISI PODATKOV: 
 
Vodilni zapis s podatki o prenočišču 
1. Oznaka vrstice - z vrednostjo v tem polju navedemo, da sledeči podatki v zapisu pripadajo 
prenočišču (vpisana je velika črka 'H'). Podatek je obvezen v vsakem zapisu. 
 
2. Naziv prenočišča - v polje vpišemo ime lokala ali priimek in ime zasebnika, ki oddaja sobe. 
Kadar 12 znakov ne zadostuje, se določi enotna, enoznačna okrajšava, ki se nato vedno 
uporablja. 
 
3. Kraj prenočišča - vpišemo kraj, kjer se prenočišče nahaja. 
 
4. Naslov prenočišča - vpišemo ulico in hišno številko prenočišča. Če ima podatek več kot 20 
znakov se ga smiselno krajša in se ga nato vedno tako vpisuje. 
 
Zapis prijave za posameznega gosta 
1. Oznaka vrstice - z vrednostjo v tem polju navedemo, da sledeči podatki v zapisu pripadajo 
gostu (vpisana je velika črka 'G'). Podatek je obvezen v vsakem zapisu. 
 
2. Priimek gosta - vpišemo priimek gosta. Če ima oseba več priimkov jih med seboj ločimo s 
poševno črto ('/'), pomišljajem ('-') ali presledkom.  
 
3. Ime gosta - vpišemo ime gosta. Če ima oseba več imen jih med seboj ločimo s poševno črto 
('/'), pomišljajem ('-') ali presledkom. 
 
4. Datum rojstva gosta - vpišemo datum rojstva gosta v obliki ddmmllll. 
 
5. Kraj rojstva gosta - vpišemo mesto rojstva osebe. 
 
6. Državljanstvo gosta - vpišemo dvomestno oznako države po uradnem šifrantu držav *. 
 
7. Datum prijave - vpišemo datum, ko se je gost prijavil v prenočišču. 
 
8. Datum odjave - vpišemo datum, do katerega bo gost predvidoma nastanjen v prebivališču. 
 
 

* * * * * 


