
Page 1 of 20 
 

DAVČNE BLAGAJNE  

Obveznosti zavezanca: 

1. Pridobiti namensko digitalno potrdilo za davčne blagajne (elektronske naprave za potrjevanje 

računov). Namensko digitalno potrdilo potrebujejo tudi zavezanci, ki bodo v prehodnem 

obdobju za izdajo računov uporabljali še vezano knjigo za izdajo računov (VKR); To potrdilo se 

pridobi z oddajo preko sistema e-davki ( to uredimo v računovodstvu) 

2. Popisati poslovne prostore in jim določiti oznake (oznaka je lahko denimo PRODAJALNA in je 

sedaj tudi sestavni del številke računa) 

3. Sprejeti interne akte (se ne pošiljajo na FURS, jih pa bo potrebno pokazati v primeru davčnega 

nadzora) in v njih, pred začetkom izdaje računov, navesti: (tudi zavezanci, ki še bodo v 

prehodnem obdobju uporabljali VKR): 

 dodeljene oznake poslovnih prostorov,  

 pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov (številčenje), 

 dodeljene oznake elektronskih naprav za izdajanje računov,  

 dodeljene oznake fizičnih oseb, ki bodo izdajale račune 

Vzorci internih aktov so na koncu tega dopisa. 

4. Prilagoditev vsebine računa izdanega iz elektronske naprave – številka računa (tri delna), 

dodatni podatki na računu (EOR, ZOI, oznaka fizične osebe, ki izdaja račune, ura in minute 

izdaje računa). To področje bo sistemsko rešeno s strani e-računov, glede tega zavezanci 

nimate dodatnih opravil. Tisti, ki za izdane račune uporabljate predloge, boste ne izdane 

račune morali dodati nekatere nove bookmarke. Ta del bo možno urediti šele z novo verzijo 

programa.  

5. Objava obvestila o računu in obveznosti kupca (velja tudi za zavezance, ki bodo v prehodnem 

obdobju uporabljali VKR); določeni sta tako vsebina, kot oblika obvestila.  

 

Vzorec obvestila je na koncu tega dopisa. 

 

6. Pred začetkom izdaje računov, pri gotovinskem poslovanju, sporočiti podatke o vseh 

poslovnih prostorih, v katerih zavezanec izdaja račune, na FURS (velja tudi za zavezance, ki 

bodo v prehodnem obdobju še uporabljali VKR; lahko preko aplikacije mini blagajna na spletni 

strani FURS-a); pri tem je potrebno uporabljati namensko digitalno potrdilo za: 

 namene identifikacije v postopku elektronske izmenjave podatkov s FURS-om in 

 elektronsko podpisovanje podatkov o poslovnih prostorih v katerih izdaja račune; 

 

Namensko digitalno potrdilo se pridobi z oddajo vloge v e-davkih (ta del uredimo v 

računovodstvu), FURS ga izda še isti dan, po oddaji vloge. 

 

7. Izvajati postopek potrjevanja računov (tudi zavezanci, ki bodo v prehodnem obdobju še 

uporabljali VKR), pri izvajanju postopka potrjevanja računov je potrebno uporabljati namensko 

digitalno potrdilo za namene identifikacije v postopku elektronske izmenjave podatkov s FURS-
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om in za elektronsko podpisovanje podatkov o računu v postopku potrjevanja računov oz. 

potrditi račun pri davčnem organu v skladu s ZdavPR 

8. Izdati račune z enkratno identifikacijsko oznako računa EOR oznako (razen, če zakon določa 

drugače) 

9. Pri izdaji računov z uporabo elektronske naprave, mora elektronska naprava omogočiti: 

 elektronsko podpisovanje podatkov o računih in  

 elektronsko povezavo za izmenjavo podatkov z davčnim organom (FURS) 

10. Nemoteno izvajanje postopka potrjevanja računov v primeru izpada elektronske povezave 

(interneta) ali nedelovanje centralnega informacijskega sistame FURS za davčno potrjevanje 

računov,... v tem primeru se izda račun iz naše elektronske naprave za izdajo računov, seveda 

brez EOR oznake (vendar mora vsebovati vse ostale predpisane podatke, tudi ZOI oznako) in 

takšni računi se v roku 2 delovnih dni od dneva prekinitve povezave, naknadno pošljejo v 

potrjevanje na FURS (naknadno pridobljeno EOR oznako je potrebno priložiti).  

 

11. Nemoteno izvajanje postopka potrjevanja računov v primeru okvare elektronske naprave za 

izdajanje računov, v tem primeru zavezanec izda račun iz VKR (kot že do sedaj) in se naknadno 

potrdijo računi izdani iz VKR in sicer mora zavezanec vzpostaviti delovanje elektronske naprave 

in preko elektronske povezave poslati podatke o izdanih računih iz VKR v roku dveh (2) 

delovnih dneh od dneva prenehanja delovanja elektronske naprave; naknadno pridobljene 

EOR oznake je potrebno priložiti!) – pravočasno je potrebno nabaviti VKR, pred prvo izdajo 

računa je potrebno vezano knjigo računov potrditi na e-davkih portala FURS (za tiste, ki je še 

nimajo in poslujejo z gotovino) 

 

 

12. Na območjih, kjer ni mogoča vzpostavitev elektronske povezave zavezanci izstavljajo račune 

iz VKR; nezmožnost vzpostavitve elektronske povezave za izmenjavo podatkov zavezanec 

dokazuje s potrdilom Agencije za komunikacijska omrežja in storitve  RSLO, ki velja eno leto od 

dneva izdaje. Zavezanec mora FURS-u preko elektronske povezave pošiljati podatke o računih, 

izdanih iz VKR, v desetih (10) delovnih dneh od dneva izdaje računa. Določba začne veljati 1. 1. 

2018. 

 

Kdo je zavezanec za potrjevanje računov? 

Zavezanec, ki mora opraviti postopek potrjevanja računov pri FURS je vsaka oseba (dobavitelj blaga ali 

izvajalec storitev), če so izpolnjeni vsi trije pogoji hkrati: 

- mora voditi poslovne knjige in evidence (po davčnih in nedavčnih predpisih, npr. normiranci, 

fizične osebe, ki opravljajo dejavnost), 

- mora izdajati račune za dobavo blaga ali storitev  

- je plačilo z gotovino 

Od 1. 12. 2015 bo možno račune pošiljati v davčno potrjevanje – poskusno, neobvezno 

Od 2. 1. 2016 do 31. 12. 2017 je obvezna uporaba davčnih blagajn, ampak je še prehodno obdobje in 

bosta možna dva načina izdajanja računov pri gotovinskem poslovanju 



Page 3 of 20 
 

Od 1. 1. 2018 dalje pa je obvezna izdaja in potrjevanje računov pri gotovinskem poslovanju z uporabo 

elektronske naprave za izdajo računov in izpisom EOR kode na računu. 

 

PREHODNO OBDOBJE  

Od 2. 1. 2016 do 31. 12. 2017 je prehodno obdobje in sicer bo še možno izdajati račune na dva 

načina (zavezanec se o tem sam odloči, sestavi interni akt in o tem obvesti FURS): 

- z uporabo elektronske naprave (davčna blagajna) za izdajanje računov ter s potrditvijo računa 

v času njegove izdaje na FURS-u (pridobitev EOR kode) in 

- z uporabo vezane knjige računov (VKR) in naknadnim pošiljanjem podatkov o tako izdanih 

računih v 10 delovnih dneh od dneva izdaje računa peko elektronske naprave (lahko tudi preko 

programa na FURS-u, imenovanega »Mini blagajna«). Pred prvo izdajo računa iz vezane knjige 

računov je treba VKR potrditi preko sistema e-davki. Kopije iz VKR je potrebno hraniti skupaj s 

potrdilom o naknadni pridobitvi EOR oznake. 

Zavezanec ne sme v istem poslovnem prostoru uporabljati elektronske naprave za izdajanje 

računov in VKR. 

Način mora zavezanec določiti z internim aktom in v istem poslovnem prostoru ne bo mogel 

uporabljati obeh načinov hkrati. 

 

ELEKTRONSKA NAPRAVA ZA IZDAJO RAČUNOV (DAVČNA BLAGAJNA) je elektronska naprava z 

nameščeno programsko opremo, ki v skladu z 38. členom ZDavP-2, ne sme omogočati brisanje, 

prilagajanje, popravljanje, razveljavljanje, nadomeščanje, dodajanje, skrivanje ali kakršno koli 

drugačno spreminjanje katerega koli zapisa shranjenega v napravi ali na drugem mediju, brez hrambe 

izvornih podatkov in vseh poznejših sprememb.  

Gre za sistem, v katerem so blagajne zavezancev preko spleta (internetna povezava ali GPRS) povezane 

s centralnim informacijskim sistemom FURS-a, ki potrdi ter shrani podatke o izdanih računih v postopku 

njihove izdaje v realnem času in mora imeti možnost podpisovanja sporočil z namenskim digitalnim 

potrdilom. 

Postopek potrjevanja računa sestavljajo tri faze: 

- pošiljanje podatkov o računu davčnemu organu (zavezanec elektronsko podpiše sporočilo s 

podatki o računu in jih pošlje na FURS preko vzpostavljene elektronske povezave, interneta) 

- obdelava podatkov o računu in dodelitev EOR oznake računa v informacijskem sistemu 

davčnega organa (FURS preveri, ali so poslani vsi podatki o računu in ali so podpisani z 

namenskim digitalnim potrdilom; FURS podatkom o računu  dodeli EOR oznako) 

- pošiljanje EOR oznake zavezancu (FURS posreduje EOR oznako preko vzpostavljene 

elektronske povezave zavezancu, zavezanec pa izda  kupcu račun, ki mora vsebovati EOR 

oznako). 

Da je račun bil posredovan na FURS in s tem potrjen, bo dokazilo EOR koda, ki bo izpisana na računu 

in sicer je to enkratna, unikatna, identifikacijska oznaka računa, ki se programsko ustvari v 
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informacijskem sistemu FURS na podlagi določenega niza podatkov in je potrdilo, da je bil izdan račun 

prijavljen davčnemu organu. Sestavljena je iz 32 znakov in sicer so številke od 0 do 9 in male črke od a 

do f. Znaki so navedeni v petih skupinah, ki so ločene z vezajem, v obliki zapisa 8-4-4-4-12. EOR oznaka 

ni številka računa! 

ZOI oznaka je zaščitna oznaka izdajatelja računa, je unikatna oznaka, s katero je izdan račun povezan z 

zavezancem za izvajanje postopka potrjevanje računov in je podatek za ugotavljanje pristnosti izvora 

računa. Po posebnem algoritmu je izračunana iz podatkov na računu in namenskega digitalnega 

potrdila za davčne blagajne. Sestavljena je iz 32 znakov in sicer so številke od 0 do 9 in male črke  od a 

do f. Na računu je navedena v tekstovni obliki in v obliki ene od kod: QR kode ali kode PDF 417 ali več 

črtnih kod tipa Code 128. ZOI oznaka ni številka računa. 

Obveza potrjevanja so izdani računi, ki so plačani, v celoti ali delno, z gotovino. Plačilo z gotovino je 

plačilo z bankovci in kovanci (ki so v obtoku kot plačilno sredstvo), s plačilno ali kreditno kartico, čekom, 

po povzetju (pošta, DHL, GLS), s poštno nakaznico, z moneto, z bitcoinom, plačilo v naravi.  

Za gotovinsko poslovanje ne gre, kadar kupec blago ali storitev plača neposredno z UPN nalogom, 

položnico na bančnem ali poštnem okencu, ali iz svoje spletne banke, preko sistema PayPal, 

kompenzacija (pobot).  

Zavezanec lahko pošlje v potrjevanje tudi račune, ki niso plačani z gotovino. 

Če se ob izdaji računa ne ve kako bo plačan, lahko zavezanec izda račun brez EOR oznake, vendar mora 

račun vsebovati vse ostale predpisane podatke: številko računa v predpisani obliki, ZOI oznako,... Če je 

račun naknadno plačan z gotovino, zavezanec pošlje FURS-u podatke o računu v desetih (10) delovnih 

dneh od dneva plačila računa. FURS tem računom dodeli EOR oznako, jo pošlje zavezancu, zavezanec 

pa jo mora priložiti k računu.  

Na EOR kodi, bo tudi označeno kdo, oseba z davčno številko, izdaja račune. To je obvezen podatek! 

Zato je potrebno paziti, če si bodo isto elektronsko napravo za potrjevanje računov delile različne 

osebe, potem moramo imeti možnost, da se vsak delavec (zaposlenec), prijavil sam, po predhodni 

odjavi sodelavca! Tu je potrebno poudariti in opozoriti sodelavce, da se bodo striktno odjavljali in 

prijavljali v program za elektronsko potrjevanje računov, kajti na podlagi njihove davčne številke, ki bo 

posredovana na FURS, bodo lahko na FURS-u preverjali morebitno delo na črno, delo preko polnega 

delovnega časa..  

Zavezanec mora izvesti postopek potrjevanja računov tudi za vse naknadne spremembe podatkov o 

računu, ki so bile sporočene FURS-u (stornacije, dobropisi,...., ki morajo vsebovati podatek o številki 

računa, na katerega se spremembe nanašajo). Ta del bo rešen sistemsko. 

Na zahtevo kupca se lahko izda kopija računa, ki mora biti enaka originalu, vendar mora vsebovati zapis 

»kopija« in zaporedno številko kopije računa. 

 

POSLOVNI PROSTOR je vsak nepremičen ali premičen prostor, v katerem zavezanec stalno, občasno 

ali začasno izdaja račune za dobavljeno blago ali storitve pri gotovinskem poslovanju.  
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- Nepremičen poslovni prostor se lahko šteje del ali več ločenih delov nepremičnega prostora, 

v katerih se opravlja različna dejavnost (na FURS bomo posredovali tudi oznake kot smo jih 

dobili pri vrednotenju nepremičnin iz strani GURS-a); 

- Premičen prostor je vsak premičen objekt (npr. pri ambulantni prodaji: je lahko vsako tovorno 

vozilo svoj poslovni prostor, ali pa vsa tovorna vozila en poslovni prostor; stojnica je premični 

poslovni prostor; če se odločimo, da so vsa tovorna vozila en poslovni prostor, potem moramo 

v vseh tovornih vozilih, v prehodnem obdobju, uporabljati ali program za potrjevanje računov 

ali VKR, vendar na FURS moramo posredovati podatke za vsako tovorno vozilo, čeprav imajo 

skupno oznako) ali elektronska naprava za izdajanje računov (to v primeru, ko se račun ne 

izda v okviru premičnega objekta, npr. v taksiju) 

Poslovni prostor je tudi vsak nepremičen ali premičen prostor, v katerem se izdajajo računi z uporabo 

vezane knjige računov (VKR). 

Pred prvim pošiljanjem podatkov o računih, je potrebno FURS-u posredovati podatke o poslovnih 

prostorih v katerih se izdajajo računi. Najprej popišemo poslovne prostore in določimo oznake 

poslovnim prostorom, vse to definiramo v internem aktu in posredujemo podatke na FURS (ne 

pošiljamo internega akta), seveda jih podpišemo z namenskim digitalnim potrdilom.  

Podjetniki in podjetja, ki bodo izdajali račune z uporabo lastne blagajne, bodo podatke o poslovnih 

prostorih praviloma posredovali preko svoje programske opreme, pravijo na FURS-u. Lahko pa bodo 

zavezanci te podatke posredovali preko spletne aplikacije »mini blagajna«, ki bo od decembra 2015 

dostopna na straneh FURS-a. 

Podatki o poslovnem prostoru vsebujejo naslednje podatke, ki jih je potrebno sporočiti na FURS in 

podpisati z namenskim digitalnim potrdilom: 

- davčno številko zavezanca, 

- oznako poslovnega prostora zavezanca (lahko je PRODAJALNA, TRGOVINA2,.... in je sedaj tudi 

sestavni del številke računa),  

- identifikacijsko oznako stavbe ali dela stavbe, kjer se nahaja poslovni prostor, kakor je 

določena v registru nepremičnin (številka katastrske občine, številka stavbe in številka dela 

stavbe), ko zavezanec izdaja račune v nepremičnem poslovnem prostoru, 

- naslov poslovnega prostora zavezanca, ko zavezanec izdaja račune v nepremičnem poslovnem 

prostoru, 

- vrsto poslovnega prostora zavezanca, ko zavezanec izdaja račune v premičnem poslovnem 

prostoru; predvidene so ti vrste premičnega poslovnega prostora in sicer: 

 pod oznako A spadajo prevozna sredstva, premične stojnice 

 pod oznako B spadajo objekti na stalni lokaciji, kot npr. stojnica na tržnici, kiosk 

 pod oznako C spadajo posamezna elektronska naprava (blagajna) oz. VKR 

- podatek o zaprtju poslovnega prostora, če gre za trajno zaprtje 

- podatek o proizvajalcu ali vzdrževalcu programske opreme za izdajanje računov 

- datum začetka veljavnosti podatkov, ki se sporočajo. 

V enem poslovnem prostoru lahko uporabljamo več različnih elektronskih naprav za potrjevanje 

računov (davčnih blagajn). 
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Zavezanec mora FURS-u sporočiti podatke o vseh spremembah podatkov o poslovnih prostorih (pred 

začetkom uporabe spremenjenih podatkov). 

 

NAMENSKO DIGITALNO POTRDILO ni certifikat, ki ga že sedaj uporabljamo za npr. dostop do 

elektronske banke, e-davkov ipd. Uporablja se za elektronsko podpisovanje podatkov v postopku 

elektronske izmenjave podatkov o računih in podatkov o poslovnih prostorih ter za izračun ZOI oznake. 

Za zavezance je brezplačno in zahtevek za dodelitev namenskega digitalnega potrdila vloži zavezanec 

elektronsko, preko portala e-davkov in sicer od 15. 11. 2015 dalje (vloga ima oznako na e-davkih: 

DPR-PridobitevDP in bo vključena v skupino obrazcev »Davčno potrjevanje računov«; v tem sklopu bo 

tudi vloga za preklic namenskega digitalnega potrdila z oznako: DPR-PreklicDP). Na podlagi vloženega 

zahtevka prejme zavezanec v osebni predal na portalu e-davki avtorizacijsko kodo in referenčno 

številko, s katerima prevzame namensko digitalno potrdilo na portalu za prevzem namenskih digitalnih 

potrdil za davčne blagajne Ministrstva za javno upravo. 

 

Namensko digitalno potrdilo glasi na zavezanca – poslovni objekt in zavezanec samostojno odloča o 

potrebnem številu namenskih digitalnih potrdil, kajti pridobi lahko več potrdil, ali uporablja kopije 

potrdila. Potrdila so lahko nameščena na posamezni elektronski napravi ali centralno (na vseh 

elektronskih napravah lahko uporabljamo eno potrdilo).  

Obdobje veljavnosti namenskega digitalnega potrdila za davčne blagajne je pet (5) let in se lahko 

uporablja izključno za namene izvajanja postopka davčnega potrjevanja računov. 

 

PROGRAMSKA OPREMA ne bo smela omogočiti izdaje nepotrjenih ali nepravilno potrjenih računov; 

na kopiji računa (v kolikor ga bo potrebno ponovno natisniti), bo potrebno ob številki računa izpisati 

»kopija« in navesti zaporedno številko kopije; računalniški program, elektronska naprava ali 

informacijski sistem mora zagotoviti izpis podatkov o vseh izdanih kopijah računov, na katerem je 

razviden čas izdaje posamezne kopije. To je odgovornost proizvajalca/dobavitelja/vzdrževalca 

računalniškega programa, elektronske naprave ali informacijskega sistema za izdajo računov in se 

smatra za hujši prekršek!   

 

RAČUN, PODATKI NA RAČUNU (tudi za predplačilo) podatki na računu ostanejo isti kot so obvezni že 

sedaj skladno z zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) in zakonom o davčnem postopku 

(ZdavP-2), dodatno pa se skladno po ZDavPR doda še: 

- čas izdaje računa (uro in minute), 

- oznako fizične osebe, ki izdaja račun z uporabo elektronske naprave za izdajo računa (paziti je 

potrebno, za to oznako se bo »skrivala« davčna številka te fizične osebe, ki sicer na samem 

računu ne bo vidna, ampak bo v elektronski obliki posredovana na FURS! Kontrola dela na 

črno!), 

- enkratno identifikacijsko oznako računa (EOR) in 
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- zaščitno oznako izdajatelja računa (ZOI) 

Kopije računov je potrebno hraniti kot do sedaj v papirni ali elektronski obliki, čeravno bodo 

posredovani na FURS in hraniti tudi naknadno pridobljene EOR oznake (v primeru, če kasneje pride do 

gotovinskega plačila). 

Zavezanec mora za opravljeno storitev ali dobavo blaga pri gotovinske poslovanju izdati račun 

najpozneje, ko je dobava ali storitev opravljena in prejeto plačilo z gotovino. 

 

 

 

ŠTEVILČENJE RAČUNOV pred začetkom izdaje računov, z uporabo elektronske naprave za izdajanje 

računov, pri gotovinskem poslovanju, moramo pripraviti interni akt o pravilih za dodeljevanje 

zaporednih številk računov. 

Številka računa je sedaj (mora biti) sestavljena iz treh delov: 

 

 

Primer: TRGOVINA1-BLAG2-4251 

Zaporedna številka računa, to je tretji del številke računa, je lahko le iz številk, brez vezajev, poševnic, 

črk, dovoljene niso niti vodilne ničle, torej zaporedna številka ne more biti 001, ampak 1. 

Zaporedne številke si morajo vsako poslovno leto slediti v neprekinjenem zaporedju po vsakem 

poslovnem prostoru zavezanca ali po elektronski napravi za izdajo računov v poslovnem prostoru 

zavezanca. Vse gre zaporedoma, neglede na to, ali izdajamo račun, dobropis, avansni račun. 

 EOR in ZOI nista oznaki računa, nista številka računa. 

Zakon ne določa, da bi se moralo številčenje vsako poslovno leto začeti znova ali da bi moral začeti s 

številko ena (1). Zavezanec bo sam določil pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov v 

internem aktu, pri čemer se bo zavezanec odločil, ali bo številčil po elektronski napravi ali po 

poslovnem prostoru (če je v poslovnem prostoru več elektronskih naprav za izdajanje računov).  

V celotni predpisani in obvezni številki računa so lahko številke in črke (do 20 znakov), brez šumnikov 

in vodečih nul (0). Na koncu predpisane trimestne številke računa lahko dodamo še svojo oznako, npr. 

DBP1 (vse je potrebno opredeliti v internem aktu). Interne oznake se ne posreduje na FURS. 

Primer: TRGOVINA1-BLAG2-4251-DBP1 

                                OBVEZNO                   INTERNO 
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Za negotovinske račune lahko zavezanec obdrži sedanje številčenje. Vendar je to mogoče le, če ni 

dvoma, da bo račun plačan negotovinsko. Kajti če račun ne bo plačan ob izdaji in obstaja možnost, da 

bo plačan gotovinsko, morate to predvidevati pri številčenju (torej določiti predpisano številko računa!) 

Zato na FURS-u priporočajo, da se za vse račune uporablja nov postopek številčenja. Negotovinske 

račune lahko zavezanec tudi davčno potrdi in ne bo nikoli v dvomu, ali bi račun moral potrditi, ali ne.  

 

 

 

RAČUNI BREZ EOR OZNAKE bodo od izdajateljev računov, ki po ZDavPR niso zavezanci za postopek 

davčnega potrjevanja računov ali računi, ki niso plačani z gotovino. Vendar se lahko zgodi, da tudi 

računi, ki so plačani z gotovino ne bodo imeli EOR oznake in sicer v primerih: 

- ko zaradi prekinitve vzpostavljene elektronske povezave (interneta) zavezanec pred izročitvijo 

računa kupcu ne bo mogel davčno potrditi računa; 

- če bo kupcu izdan račun za plačilo preko poslovnega TRR, a bo kasneje ta račun poravnan 

gotovinsko; 

- pri opravljanju storitev preko avtomatov (npr. parkirni avtomati), računi bodo brez EOR 

oznake, vendar z vsemi ostalimi obveznimi podatki, tudi obvezno številčenje, ZOI oznaka,... (ti 

računi bodo v roku deset (10) delovnih dni od izdaje posredovani na FURS v potrditev in davčni 

organ jim bo dodeli EOR oznako); 

- ko/če ob izdaji računa ne bo znan način plačila, kasneje pa bo plačan z gotovino; 

- ko/če bo račun izstavljen iz VKR. 

Zavezanec račun potrdi naknadno, v roku 2 oziroma 10 delovnih dni od izdaje oziroma plačila računa 

glede na vzrok in naknadno pridobljeno EOR kodo priloži k izvirnemu računu! 

 

OBVEZNOSTI KUPCA  

- mora prevzeti račun, 

- zadržati račun neposredno ob odhodu iz poslovnega prostora,  

- predložiti račun na zahtevo pooblaščene osebe FURS-a ali tržnega organa. 

Kupec ima možnost preverjanja, če je račun, ki ga je prejel in plača z gotovino, res bil davčno potrjen. 

V prvem mesecu od izdaje računa lahko to stori preko mobilne aplikacije s QR kodo (ZOI oznaka, ki je 

navedena na računu v obliki QR kode), ali preko portala e-davki z navedbo EOR ali ZOI kode. Možno bo 

preverjanje tudi računov izdanih iz VKR. 

 

OBVESTILO: zavezanec mora v poslovnem prostoru na vsaki elektronski napravi za izdajanje računov, 

ali na drugem, kupcu vidnem mestu, objaviti obvestilo o obveznosti izdaje računa in izročitve računa 

kupcu, ter obveznosti kupca, da prevzame in zadrži izdani račun. Določeni sta tako vsebina, kot oblika 

obvestila (predpisane je visoka globa!). 
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MINI BLAGAJNA to je program na spletni strani FURS-a primeren za zavezance, ki izdajo manjše število 

računov in nimajo posebnih zahtev. Preko te aplikacije bodo lahko ti zavezanci izdajali račune z EOR 

oznako in v potrditev pošiljali podatke o izdanih računih iz VKR ter poslovnih prostorih, v katerih 

izdajajo račune, če ne bodo imeli na razpolago druge programske opreme. 

Za uporabo programa bo zavezanec potreboval računalnik, internetno povezavo, digitalno potrdilo in 

brezplačno namensko digitalno potrdilo za davčne blagajne. 

 

NADZOR, PREKRŠKI nadzorni organ je FURS, delno tudi TIRS 

FUSR bo: 

- hranil prejete podatke o računih in dodeljenih EOR oznakah v njihovih informacijskih sistemih 

pet (5) let 

- podatke obdeloval samo za namene preverjanja zakonitosti zaposlitve in dela in nadzor 

pravilnosti obračuna davkov in prispevkov 

PREKRŠKI: 

- globa tudi v znesku, ki je višja od najnižje predpisane globe 

- različna višina glob glede na kršitelja in težo kršitve 
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OBVESTILO  
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EOR oznaka, ZOI oznaka, oznaka fizične osebe in številka računa 
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PRIMERI INTERNIH AKTOV: 

PRIMER 1: En poslovni prostor, ena elektronska naprava za izdajo računov  
 

V skladu s šestim odstavkom 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR  (Uradni list RS, 

št. 57/15) odgovorna oseba družbe Podjetje d.o.o., Nova ulica 12, 1000 Ljubljana,  davčna številka 

12345678, direktor Franci Novak, sprejema  

INTERNI AKT 

o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje 

zaporednih številk računov 

1. člen 

S tem internim aktom se ureja popis poslovnih prostorov in dodelitev oznak poslovnim prostorom ter 

predpisujejo pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov v družbi Podjetje d.o.o., Nova ulica 12, 

1000 Ljubljana, davčna številka 12345678. 

2. člen 

Popis poslovnih prostorov z dodeljenimi oznakami, pripadajočimi naslovi in identifikacijskimi oznakami 

iz registra nepremičnin:  

 

 

 

 

 

3. člen 

Oznake elektronskih naprav, preko katerih se v posameznem poslovnem prostoru izdajajo računi:  

 

 

 

 

Kot elektronska naprava za izdajo računov je označen računalnik (blagajna), preko katerega se v 

poslovnem prostoru izdajajo računi. 

 

 

Oznaka 
poslovnega 
prostora 

Naslov poslovnega 
prostora 

Številka 
katastrske 

občine 

Številka 
stavbe 

Številka 
dela 

stavbe 

TRG1 Krpanova ulica 10, 1000 
Ljubljana 

2103 

 

245 1 

Oznaka 
poslovnega 
prostora 

Oznaka 
elektronske 
naprave 

TRG1 BLAG1 
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4. člen 

V poslovnem prostoru se nahaja ena elektronska naprava preko katere se izdajajo računi. Zaporedne 

številke računov si vsako koledarsko leto, od 1. januarja do 31. decembra, sledijo v neprekinjenem 

zaporedju, od zaporedne številke 1 do »n«.  Zaporedje številk računov je razvidno iz tabele: 

TRG1-BLAG1-1 

TRG1- BLAG1-2 

TRG1- BLAG1-3 

TRG1- BLAG1-4 

itd… 

 

5. člen 

 

Ta akt začne veljati 2. januarja 2016. 

 

 

 

Ljubljana, dne 31. 10. 2015          Direktor družbe: 

Franci Novak 
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PRIMER 2: Več poslovnih prostorov, več elektronskih naprav za izdajo 
računov, zaporedne številke računov si sledijo v zaporedju po posamezni 
elektronski napravi za izdajo računov v poslovnem prostoru 
 

V skladu s šestim odstavkom 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR  (Uradni list RS, 

št. 57/15) odgovorna oseba družbe Podjetje d.o.o., Nova ulica 12, 1000 Ljubljana,  davčna številka 

12345678, direktor Franci Novak, sprejema  

INTERNI AKT 

o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje 

zaporednih številk računov 

1. člen 

S tem internim aktom se ureja popis poslovnih prostorov in dodelitev oznak poslovnim prostorom ter 

predpisujejo pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov v družbi Podjetje d.o.o., Nova ulica 12, 

1000 Ljubljana, davčna številka 12345678. 

2. člen 

Popis poslovnih prostorov z dodeljenimi oznakami, pripadajočimi naslovi in identifikacijskimi oznakami 

iz registra nepremičnin ter vrste premičnih poslovnih prostorov:  

 

V okviru premičnega poslovnega prostora z oznako CE se opravlja prodaja blaga na terenu. 

 

 

3. člen 

Oznaka 
poslovnega 
prostora 

Naslov poslovnega 
prostora 

Številka 
katastrske 
občine 

Številka 
stavbe 

Številka 
dela 
stavbe 

Vrsta poslovnega 
prostora (v 
primeru 
premičnega 
poslovnega 
prostora) 

LJ Nova ulica 12, 1000 
Ljubljana 

6798 

 

145 1 - 

MB Ob reki 34, 

2000 Maribor 

4786 

 

566 67 - 

CE - - 

 

- - »C« – posamezna 
elektronska 

naprava za izdajo 
računov 
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Oznake elektronskih naprav, preko katerih se v posameznem poslovnem prostoru izdajajo računi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kot elektronske naprave so označeni posamezni računalniki (blagajne), preko katerih se v poslovnih 

prostorih izdajajo računi. 

4. člen 

Zaporedne številke računov si vsako koledarsko leto, od 1. januarja do 31. decembra, sledijo v 

neprekinjenem zaporedju, od zaporedne številke 1 do »n«, po posamezni elektronski napravi za izdajo 

računov v poslovnem prostoru.  Zaporedje številk računov je razvidno iz tabele: 

LJ MB CE 

BL1 BL2 BL1 BL2 BL3 BL1 

LJ-BL1-1 LJ-BL2-1 MB-BL1-1 MB-BL2-1 MB-BL3-1 CE-BL1-1 

LJ-BL1-2 LJ-BL2-2 MB-BL1-2 MB-BL2-2 MB-BL3-2 CE-BL1-2 

LJ-BL1-3 LJ-BL2-3 MB-BL1-3 MB-BL2-3 MB-BL3-3 CE-BL1-3 

LJ-BL1-4 LJ-BL2-4 MB-BL1-4 MB-BL2-4 MB-BL3-4 CE-BL1-4 

itd… itd… itd… itd… itd… itd… 

 

5. člen 

Ta akt začne veljati 2. januarja 2016. 

Ljubljana, dne 31. 10. 2015         Direktor družbe: 

Franci Novak 

Oznaka 
poslovnega 
prostora 

Oznaka 
elektronske 
naprave 

LJ BL1 

BL2 

MB BL1 

BL2 

BL3 

CE BL1 
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PRIMER 3: Več poslovnih prostorov, več elektronskih naprav za izdajo 
računov, zaporedne številke računov si sledijo v zaporedju po vsakem 
poslovnem prostoru: 
 
V skladu s šestim odstavkom 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR  (Uradni list RS, 

št. 57/15) odgovorna oseba družbe Podjetje d.o.o., Nova ulica 12, 1000 Ljubljana,  davčna številka 

12345678, direktor Franci Novak, sprejema  

INTERNI AKT 

o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje 

zaporednih številk računov 

1. člen 

S tem internim aktom se ureja popis poslovnih prostorov in dodelitev oznak poslovnim prostorom ter 

predpisujejo pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov v družbi Podjetje d.o.o., Nova ulica 12, 

1000 Ljubljana, davčna številka 12345678. 

2. člen 

Popis poslovnih prostorov z dodeljenimi oznakami, pripadajočimi naslovi in identifikacijskimi oznakami 

iz registra nepremičnin:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. člen 

Oznake elektronskih naprav, preko katerih se v posameznem poslovnem prostoru izdajajo računi:  

Oznaka 
poslovnega 
prostora 

Naslov poslovnega 
prostora 

Številka 
katastrske 
občine 

Številka 
stavbe 

Številka 
dela 
stavbe 

LJ1 Nova ulica 12, 1000 
Ljubljana 

6798 

 

145 1 

MB1 Ob reki 34, 

2000 Maribor 

4786 

 

566 67 

MB2 Hrib 4, 

2000 Maribor 

2108 25 34 

Oznaka 
poslovnega 
prostora 

Oznaka 
elektronske 
naprave 

LJ1 1 
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Kot elektronske naprave so označeni posamezni računalniki (delovne postaje), preko katerih se v 

poslovnih prostorih izdajajo računi. Delovne postaje so povezane s strežnikom. Programska oprema za 

izdajanje računov je nameščena centralno na strežniku. 

4. člen 

Zaporedne številke računov si vsako koledarsko leto, od 1. januarja do 31. decembra, sledijo v 

neprekinjenem zaporedju po posameznem poslovnem prostoru, in sicer: 

 v poslovnem prostoru LJ1 od zaporedne številke 55000000001 do »n«,  

 v poslovnem prostoru MB1 od zaporedne številke 76000000001 do »n«, 

 v poslovnem prostoru MB2 od zaporedne številke 45000000001 do »n«.  

 

Zaporedje številk računov je razvidno iz tabele: 

LJ1 MB1 MB2 

LJ1-1-55000000001 MB1-1-76000000001 MB2-1-45000000001 

LJ1-2-55000000002 MB1-3-76000000002 MB2-1-45000000002 

LJ1-2-55000000003 MB1-2-76000000003 MB2-1-45000000003 

LJ1-1-55000000004 MB1-2-76000000004 MB2-1-45000000004 

itd… itd… itd… 

 

5. člen 

Ta akt začne veljati 2. januarja 2016. 

 

Ljubljana, dne 31. 10. 2015         Direktor družbe: 

Franci Novak 

 

 

2 

MB1 1 

2 

3 

MB2 1 
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PRIMER 4: Več poslovnih prostorov, zaporedne številke računov si sledijo v 
zaporedju po centralni elektronski napravi (strežniku) v poslovnem prostoru 
zavezanca 
 
V skladu s šestim odstavkom 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR  (Uradni list RS, 

št. 57/15) odgovorna oseba družbe Podjetje d.o.o., Nova ulica 12, 1000 Ljubljana,  davčna številka 

12345678, direktor Franci Novak, sprejema  

INTERNI AKT 

o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje 

zaporednih številk računov 

1. člen 

S tem internim aktom se ureja popis poslovnih prostorov in dodelitev oznak poslovnim prostorom ter 

predpisujejo pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov v družbi Podjetje d.o.o., Nova ulica 12, 

1000 Ljubljana, davčna številka 12345678. 

2. člen 

Popis poslovnih prostorov z dodeljenimi oznakami, pripadajočimi naslovi in identifikacijskimi oznakami 

iz registra nepremičnin: 

3. člen 

Oznake elektronskih naprav, preko katerih se v posameznem poslovnem prostoru izdajajo računi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kot elektronske naprave so označene posamezne centralne elektronske naprave (strežniki) v poslovnih 

prostorih. Programska oprema za izdajanje računov je nameščena centralno na strežnikih. Na strežnike 

so povezani računalniki - blagajne preko katerih se v poslovnem prostoru izdajajo računi.  

 

Oznaka 
poslovnega 
prostora 

Naslov poslovnega 
prostora 

Številka 
katastrske 
občine 

Številka 
stavbe 

Številka 
dela 
stavbe 

LJ Nova ulica 12, 1000 
Ljubljana 

6798 

 

145 1 

MB Ob reki 34, 

2000 Maribor 

4786 

 

566 67 

CE Gosposka ulica 4, 

3000 Celje 

2108 25 34 
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4. člen 

Zaporedne številke računov si vsako koledarsko leto, od 1. januarja do 31. decembra, sledijo v 

neprekinjenem zaporedju, od zaporedne številke 1 do »n«, po elektronski napravi (strežniku)  za izdajo 

računov v poslovnem prostoru. 

Zaporedje številk računov je razvidno iz tabele: 

LJ MB CE 

LJ-S1-1 MB-S1-1 CE-S1-1 

LJ-S1-2 MB-S1-2 CE-S1-2 

LJ-S1-3 MB-S1-3 CE-S1-3 

LJ-S1-4 MB-S1-4 CE-S1-4 

itd… itd… itd… 

 

5. člen 

Ta akt začne veljati 2. januarja 2016. 

Ljubljana, dne 31. 10. 2015         Direktor družbe: 

Franci Novak 

 

 

 

 

Viri: 

FURS http://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/davcne_blagajne_in_vezane_knjige_racunov_vkr/ 

Oznaka 
poslovnega 
prostora 

Oznaka 
elektronske 
naprave 

LJ S1   

MB S1   

CE S1   

http://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/davcne_blagajne_in_vezane_knjige_racunov_vkr/

