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Opis strukture datoteke elektronske dobavnice dobavitelja za uvoz ob 

potrditvi dobave po e-naročilnici v OZG Kranj 
 

 

Dobavitelj svojemu običajnemu dokumentu ob dobavi (dobavnica),  izpisanemu  na papirju, 

priloži tudi ustrezno datoteko tipa CSV, v kateri naj bodo za vsako pozicijo dokumenta 

naslednji podatki:     

 

 
Oznaka  
Polja 

Ime polja Tip Dolžina Decimalna  
Mesta 

Opis  

P1 ID_DOB AN 15  ID (davčna številka) za DDV dobavitelja 

P2 NAZIV_DOB AN 50  Naziv dobavitelja  

P3 SM AN 10  Šifra stroškovnega mesta naročnika 
(navedena na naročilnici) 

P4 ST_NAR  AN 15  Številka naročilnice  

P5 ST_DOB AN 15  Številka dobavnice dobavitelja 

P6 DATUM_DOB D 10  Datum dobavnice 

P7 NAR_SIFRA  AN 13  Naročnikova šifra artikla, kakršna je 
navedena na naročilnici  

P8 DOB_SIFRA AN 13  Dobaviteljeva šifra artikla 

P9 NAZIV AN 60  Naziv artikla 

P10 EM  AN 5  Enota mere 

P11 KOLICINA N 15 3 Količina 

P12 CENA N 15 4 Cena za enoto mere brez DDV 

P13 POPUST N 6 2 Popust, rabat (v odstotkih) 

P14 NETO_CENA  N 15 4 Cena za enoto mere brez DDV z 
upoštevanim popustom, 
pri tem velja P14 = P12 * (1 - P13 / 100) 

P15 NETO_ZNESEK  N 15 4 Znesek brez DDV za celotno količino  
pri tem velja P15  = P11  *  P14 

P16 DDV_ST  N 6 2 Stopnja DDV (v odstotkih),  npr. 20 ali 8,5 

P17 DDV_ZNESEK N 15 4 Znesek DDV,   
pri tem velja P17 = P15 * P16 / 100 

P18 SKUPAJ N 15 4 Znesek pozicije z DDV,  
pri tem velja P18 = P15 +P17 

 

 

Tipi  polj:  

 
Oznaka tipa Tip polja Opis tipa 

AN ALPHA-NUMERIC  Priporočena kodna tabela je Win 1250, dovoljene pa so tudi kodne tabele 852 ali 437 

(SLOSCII). 

N NUMERIC Numerična polja imajo poleg celotne dolžine podano tudi število decimalnih mest, tako 

npr. N (15,2) pomeni naslednjo obliko:  

 

123456789012,45  

 

Negativna števila imajo predznak minus (-) levo pred številko. Vodilne ničle niso 

obvezne, vsebina je lahko levo ali desno poravnana. Decimalna vejica je lahko vejica ali 

pika. Vsako numerično polje ima lahko največ eno piko ali vejico in en predznak minus. 

Oblika 12.345.678,90 je za numerično polje napačna, ker ne sme vsebovati vmesnih pik.  

D DATE Datumsko polje v formatu DD.MM.LLLL 
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Vsaka datoteka lahko vsebuje le eno dobavnico.  

 

Datoteka je načeloma lahko poljubno poimenovana;  priporoča se, da ime nedvoumno izraža 

njeno vsebino, npr. ime  vsebuje prefiks »DOB«, ki mu sledi davčna številka dobavitelja in 

številka dobavnice, ki jo vsebuje datoteka (npr. datoteko z dobavnico št. 9876 dobavitelja z 

davčno številko 12345678 poimenujemo   DOB_12345678_9876.csv ). 

 

CSV datoteka ima polja ločena s podpičjem (t.i. »delimiterjem«),  vsaka pozicija (vrstica) pa 

se zaključi s kontrolnima znakoma CR in LF. Prva vrstica datoteke vedno vsebuje imena polj, 

kakršna so navedena v zgornji tabeli (v stolpcu Ime polja). 
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Primer vsebine datoteke DOB_62340735_32471.csv 

 

 

ID_DOB;NAZIV_DOB;SM;ST_NAR;ST_DOB;DATUM_DOB;NAR_SIFRA;DOB_SIFRA;NAZIV;EM;KOLICINA;CENA;POPUST;NETO_CENA;NETO_ZNESEK;DDV_ST;DDV_ZNESEK;SKUPAJ 

62340735;SANOLABOR d.d.;10125;81000975;32471;10.5.2010;M130366;112706517;SISTEM INF. Z DVOK. PL IGLO BRAUN 003438;KOS;30;0,4988;0;0,4988;14,964;8,5;1,2719;16,2359 

62340735;SANOLABOR d.d.;10125;81000975;32471;10.5.2010;M130668;111219370;VIVAPORE 5X7 STER.OBL.A 100   TSM;SC;2;9,3195;0;9,3195;18,639;8,5;1,5843;20,2233 

 


