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Datum: 7. 9. 2016 

Št.: 3-72-2016/02-rv 

 

 
Spoštovani! 

 

V Pravilniku o spremembi Pravilnika o zahtevah za računalniške programe in elektronske naprave, 

upravljanje in delovanje informacijskega sistema ter vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev 

podatkov (UL RS, št. 18/16) je spremenjena priloga, ki določa vsebino, obliko in način izpisa podatkov o 

izdanih računih pri gotovinskem poslovanju. V skladu s spremembami sta dopolnjena izpisa podatkov o 

izdanih računih pri gotovinskem poslovanju – tj. naslednji datoteki: 

 IZPIS RAČUNI GLAVE.TXT  

 IZPIS RAČUNI POSTAVKE. TXT 

 

Predpisani datoteki pripravite v segmentu COBISS2/Izpisi, in sicer z izpisom CIR308 – evidence o 

računih. Datoteki v obliki priponke prejmete nato na e-naslov, ki ga vpišete pri pripravi izpisa. 

 

Posamezna datoteka mora zajemati podatke za posamezno koledarsko leto. Če davčni organ zahteva izpis 

za več let, je treba izpis in s tem datoteki pripraviti za vsako leto posebej. Če davčni organ zahteva izpis 

zbirnih podatkov v tekočem koledarskem letu, mora datoteka zajemati izpis podatkov do dneva, ko je bila 

podana zahteva. To pomeni, da je treba pri pripravi izpisa oz. datotek kot končni datum obdobja vpisati 

datum preteklega dne. 

 

Ob predložiti podatkov uradni osebi davčnega organa je treba nosilec podatkov opremiti tudi s:  

 podatkom o številu zapisov v posamezni datoteki,  

 obdobjem izpisa podatkov in  

 izračunano zgoščeno vrednostjo podatkov v vsaki datoteki po algoritmih MD5 in SHA-1.  

 

Število zapisov in obdobje izpisa podatkov se ob prejemu datotek na e-naslov izpišeta v rubriki Subject:, 

in sicer za imenom datoteke (primer: Datoteka IZPIS_RACUNI_POSTAVKE.TXT (1249 vrstic) za 

obdobje 01.01.2016–30.08.2016). Izračun zgoščenih vrednosti podatkov je potreben zaradi zagotovitve 

istovetnosti podatkov. Za izračun zgoščene vrednosti posamezne datoteke po algoritmih MD5 (32 znakov 

v heksadecimalnem formatu) in SHA-1 (40 znakov v heksadecimalnem formatu) uporabite orodja oz. 

programe, ki so prosto dostopni preko svetovnega spleta (npr. spletno aplikacijo  http://onlinemd5.com/, 

orodje MD5 and SHA Checksum Utility).  

 

Za dodatna pojasnila pišite na e-naslov podpora@izum.si ali pokličite klicni center IZUM-a na telefonsko 

številko 02/25 20 333. 

 

Lep pozdrav! 

 

Mag. Zdenka Kamenšek, l.r.  Robert Vehovec, l.r. 

Vodja oddelka  Vodja sektorja 

Načrtovanje aplikacij  Programska oprema 

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0598
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0598
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0598
http://onlinemd5.com/
mailto:podpora@izum.si

