
 

 

 

 

Pošta Slovenije d.o.o. 

Sektor za logistiko  

Slomškov trg 10  

2500 MARIBOR 

telefon: (02) 449 2000 

telefaks: (02) 449 2371 

e–pošta: info@posta.si 

www.posta.si 
 

 

 

 

 

 

 

NAVODILA  

ZA PRIPRAVO IN OBLIKOVANJE DOBAVNIC  

ZA ELEKTRONSKI UVOZ PODATKOV  

 

  

Dobavitelj, ki želi sodelovati s Pošto Slovenije na področju dobave mora pri vsaki dobavi blaga 

zagotoviti skladišču Pošte Slovenije naslednje podatke oz. dokumente, in sicer: 

o    dobavnico v CSV obliki   

o cenik v CSV obliki ( po potrebi)  

o dobaviteljev šifrant enot mer  

o Račun v xml eslogu ( kasneje) 

 

1. Dobavnico v CSV obliki  

 

Dobavitelj lahko dobavnico posreduje  po mailu mehanicna.dobavnice@posta.si ali   na FTP. Za 

protokol prenosa se  naročnik in dobavitelj dogovorita.  V času testa nam lahko posredujete 

dobavnice na TESTNI mail mehanicna.dobavnicetest@posta.si. 

Ime dobavnice se mora obvezno začeti s DOB  ostali del naziva je lahko poljuben. Primer : 

DOB_20170201.csv : 

- DOB je obvezen del imena  datoteke na začetku  

- _20170201 poljubno nadaljevanje imena in je odvisna od dobavitelja  

- .CSV  obvezna končnica datoteke  

V prvi vrstici mora biti glava dokumenta ( obvezno samo ena vrstica ), kjer so podatki : 

Ime stolpca 
MAX število 

znakov 
Obvezno 
D/N 

Davčna  dobavitelja  10 D 

 Datum opravljene storitve  12 D 

Številka pogodbe   15 D 

Št..dobavnice dobavitelja 30 D 

 Datum dobavnice  12 D 

Datum valute  12  D 

Znak  ; 6  D 

 

 

Od druge vrstica naprej so podatki o postavkah oz. artiklih dobavitelja . Za vsak artikel mora biti 

svoja vrstica s naslednjimi stolpci: 

Naša št.: 1/20 DP 

Vaša št.: 

Datum: 10. 12. 2008 
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Ime stolpca 
MAX 

število 
znakov 

Obvezno 
D/N 

Šifra blaga dobavitelja 35 D 

Naziv blaga dobavitelja 100 D 

Procent davek 5 D 

EAN koda blaga  15 D 

Količina blaga 15 D 

Ceno z upoštevanim popustom ( NC1) 15 
D 

Redna cena po ceniku  15 D 

Procent popusta 6 N 

Vrednost Popusta 15 N 

Vrednost blaga  s upoštevanim popustim  15 D 

 Tip vozila    ( šifrant poda pošta) 3 D 

Dobaviteljeva Enota mere (Šifrant nam poda dobavitelj) 10 
D 

Sklop 20 
N 

 

EAN koda blaga  poda  jo dobavitelj.  

Cena z upoštevanim popustom (pogodbena cena) to je cena , ki  je bila dogovorjena pri sklenitvi 

pogodbe) 

Tip vozila  je šifrant ,ki ga določi Pošta. Dobavitelj mora v polje dati ustrezno šifro iz tega šifranta 

Vnese se Šifra iz spodaj definiranega šifranta . označeno z modro. 

Tip vozila Naziv 

1 OV osebno vozilo  

2 LDV Lahko dostavno vozilo  

3 SDV Srednje dostavno vozilo (Kombi) 

4 TV Tovorno vozilo (tovornjak) 

5 TP Tovorna Prikolica 

6 Maziva 

7 Ostalo 

8 LDVE Lahko dostavno vozilo  (električno) 

9 LDVN Lahko dostavno vozilo v najem (električno) 

10 OVE Osebna vozila električna 

11 OVN Osebna vozila najem 

12 PP Počitniška prikolica 

13 SDVN Srednje dostavno vozilo najem (Kombi) 

 Dobaviteljeva Enota mere dobavitelj nam posreduje svojo enote mer za blago, ki ga mi vnesemo 

v naš sistem in uskladimo s našimi šiframi. Primer: 

 

Dobavitelj EM EMPošta 

Gomtrans KOM 1 

Gomtrans GAR 9 

Gomtrans   0 
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Primer dobavnice: 

 
 

MAX število znakov pomeni, da bomo polja, ki so daljša odrezali . 

Obvezno D/N  pomeni, da če je polje obvezno (D) bomo izvedli kontrolo na dobavnici za ta polja. 

Ko so podatki v tabelo vneseni izberemo opcijo »Shrani kot«. Ter izberemo pod  Vrsto datoteke 

opcijo »CSV (ločeno z vejico)(*.csv).  

 

2. Cenik v CSV obliki  

 

Dobavitelj nam ob sklenitvi pogodbe pošlje cenik za blago. Kasneje nam lahko pošilja tudi 

dopolnjene cenike preko maila  mehanicna.dobavnice@posta.si ali pa na FTP.  Ime cenika se 

mora začeti  s CENIK ostali del je lahko poljuben. Primer : CENIK_ novi.csv: 

- CENIK je obvezen del imena  datoteke na začetku 

- _novi poljubno nadaljevanje imena in je odvisna od dobavitelja 

- .CSV obvezna končnica datoteke 

 

Polja v ceniku so: 

Ime stolpca 
MAX število 

znakov 
Obvezno 
D/N 

Davčna dobavitelja 10 D 

 Šifra blaga dobavitelja 35 D 

 Redna cena po ceniku  15 D 

popust ( % popusta) 6 N 
pogodbena cena -PC ( v ceni je 
upoštevan popust) 

15  D 

Datum Veljavnosti PC date  D 

 

Primer cenika 
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