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1.1 Obrazec OPSVZ (Obračun Prispevkov za Socialno Varnost Zasebnikov) v XML 
obliki 

1.1.1 Splošno 

Elektronski XML obrazci se pripravljajo na enak način kot ostali izpisi. Razlika je le v tem, da se za pripravo 
uporablja tiskanje v datoteko (Izpisi » Navadni izpisi obračun  » Tisk v datoteko) ter, da je rezultat 
tiskanja datoteka, ki se nato uporabi za uvoz podatkov preko spletnega portala eDavki (edavki.durs.si). 
 
Na voljo sta dve različici XML obrazca OPSVZ: 
§ X07 XML OPSVZ obrazec zasebnik: to je standardni obrazec, ki ga uporabljajo običajni S.P.-ji 
§ X08 XML OPSVZ obrazec verski del.: to je obrazec, ki ga uporabljajo verske skupnosti in omogoča 

pripravo OPSVZ obrazcev za več zavezancev istočasno 
 
Poleg obeh navedenih obrazcev (izpisov), ki sta namenjena za oddajo preko portala e-Davki, je na voljo še 
pregledni izpis namenjen tiskanju na papir za potrebe kontrole in pregledovanja pred oddajo na portalu: 
§ *23 Prispevki zavezanca 2009 

 
Če omenjenih obrazcev ne najdete na seznamu vaših izpisov, potem na seznamu izpisov pritisnite 
kombinacijo tipk Alt-N, poiščite izpis in ga z Enter odkljukajte. Nastavitev potrdite z Alt-P. 

1.1.2 Tedenski sklad ur 

V ekranu Delavci, Partnerji » Podatki o obratovalnici je potrebno vpisati število ur polnega tedenskega 
delovnega časa, v skladu s katerim je zavezanec prijavljen v zavarovanje. Podatek vpisujete v polje 
Tedenski sklad ur prijave v zavarovanje. 

1.1.3 Zavezanec ima pravico do plačila prispevkov iz državnega proračuna 

V primeru, da ima zavezanec pravico do plačila prispevkov iz državnega proračuna, mu v kadrovski 
evidenci Delavci, Partnerji » Kadrovska Evidenca v polje Prej. iz prorač. vnesite vrednost D. 

1.1.4 Podajanje transakcijskih računov za plačilo prispevkov 

V XML datoteki, ki jo pripravite v programu se nahajajo tudi podatki o transakcijskih računih kamor se 
nakazujejo prispevki. Transakcijski računi so enaki, kot se uporabljajo tudi pri izdelavi plačilnih nalogov. 
Tisti, ki pa do sedaj niste uporabljali avtomatske izdelave plačilnih nalogov iz programa, pa morate vnesti 3 
partnerje na način, ki je opisan v glavnih navodilih v poglavju VIRMANI IN POLOŽNICE (OBRAZCI) v 
podpoglavju Obrazci za davke, prispevke, članarine... Primer pravilno vnešenih partnerjev je prikazan na 
naslednjih 3 ekranskih slikah (3 partnerji). Podatke o računih prikazanih v slikah zamenjate s svojimi 
podatki, ostalo pa vnesite na enak način kot je prikazano. 
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1.1.4.1 Posebnost za verske skupnosti 
Razlika za verske skupnosti (več zavezancev) je v tem, da se sklici na številko vnašajo v kadrovski 
evidenci, partnerji pa morajo biti podani na podoben način kot je prikazano zgoraj. Ker pa se transakcijski 
računi razlikujejo glede na davčno izpostavo pod katero spada posamezni zavezanec, je potrebno zgoraj 
podane partnerje vnesti za vsako davčno izpostavo posebej, pri tem pa v polje šf. davčne izpostave v 
ekranu Podatki o partnerjih vnesti ustrezno šifro davčne izpostave. 
 
Da pa se razlikovanje partnerjev izvaja po šifrah davčnih izpostav, je potrebno nastaviti nastavitev s šifro 
0073 na Sistem » Nastavitve » Ostale nastavitve. 

1.1.5 Mesečna osnova za polni delovni čas 

Eden izmed podatkov na obrazcu (potem ko ga uspešno uvozite na eDavke) je tudi podatek o urah za 
polni delovni čas. Ta podatek se izračuna glede na število dni v mesecu minus sobote in nedelje, ter 
pomnoži z 8. Program ga izračuna avtomatsko in nanj uporabnik nima vpliva.  
 
Na podlagi omenjenega podatka o urah za polni delovni čas in na podlagi tedenskega sklada ur zasebnika 
(vnešeno v podatkih za obratovalnico), pa se izračuna podatek o fondu ur za zasebnika za konkretni mesec. 
 
Paziti pa morate, da pri vnosu ur, ki jih je zavezanec opravil (redno delo, boleznine...), ne presežete 
SKUPAJ fonda ur, ki ga kot že omenjeno, določata dva podatka: 
§ število ur za polni delovni čas 
§ tedenski sklad ur zavezanca 
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Fond ur se iz izračuna po naslednji formuli in zaokroži na cela mesta: 
 
SKUPAJ fond ur = število ur za polni delovni čas x ( tedenski sklad ur / 40 ) 
 
Kot pomoč pri vnašanju števila ur za zasebnika, se v primeru zasebnika v ekranu osnovne evidence dela in 
evidence dela ostalo na spodnjem robu ekrana izpisujejo podatki o vnešenem tedenskem skladu ur 
(podatki vnešeni v obratovalnici), izračunanemu polnemu številu ur za trenutni mesec in iz prejšnjih dveh 
podatkov izračunanem fondu ur za zasebnika v trenutnem mesecu tako kot prikazuje naslednja slika. 
 

 
1.1.6 Zavarovalna osnova za zmanjšani tedenski sklad ur 

V primeru, da uporabljate zmanjšani tedenski sklad ur (manjši od 40), se bo tudi podana zavarovalna bruto 
osnova ustrezno preračunala in sicer se bo linearno zmanjšala glede na zmanjšanje tedenskega sklada ur v 
primerjavi s 40 urami na teden. 
Posledično se znižajo tudi obračunani in plačani prispevki. 

1.1.7 Vsebina zavarovalne osnove 

Zavarovalna osnova zasebnika, ki jo vnašate v Delavci, partnerji » Zavarovalna osnova ima lahko dva 
različna pomena: 
§ predstavlja lahko skupni končni bruto znesek vseh bruto zavezančevih prejemkov: v tem primeru bo 

zavarovalna osnova, ki jo bo program uporabil za izračun prispevkov v vsakem primeru (ne glede na 
razmerje rednih ur in boleznin, ki niso v breme zavezanca), enaka znesku, ki ste ga vnesli za 
zavarovalno osnovo 

§ ali pa predstavlja izhodiščno bruto osnovo zavezanca za opravljeno redno mesečno delo: v tem 
primeru bo program avtomatsko znižal vnešeno zavarovalno osnovo v primeru, da ima npr. zavezanec 
vnešene boleznine, ki niso v breme zavezanca 

 
Kako se bo obravnavala zavarovalna osnovo nastavljate na Sistem » Nastavitve » Vsebina zavar. 
osnove. 
 

1.1.8 Vnos pooblaščenca 

V ekranu Delavci partnerji » Podatki o podjetju ali Delavci partnerji » Obratovalnica lahko vnesete 
podatke o pooblaščencu, ki oddaja OPSVZ obrazec (nosilec digitalnega potrdila). Ta podatek za samo 
oddajo že nekaj časa ni več obvezen, zato ga ni potrebno izpolnjevati. 

1.1.9 Določitev lokacije kjer se bodo XML datoteke shranila 

Ta nastavitev je ista kot za REK XML obrazce, zato je tistim, ki že oddajate elektronsko REK obrazce, 
ni potrebno nastavljati in lahko to podpoglavje preskočite. 
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Lokacija, kjer se bo datoteka shranila in kjer jo boste tudi poiskali, ko jo boste želeli prenesti na eDavke, je 
določena z nastavitvijo Sistem » Nastavitve » Ostale nastavitve pod šifro 0092. Nastavitev se imenuje 
Lokacija izhodnih datotek.  
 
Nastavitev je privzeto nastavljena na C:\izhod\ oziroma C:ĐizhodĐ v primeru uporabe slovenskih znakov. 
 
Če nastavitev ni vnešena (polje Nastavitev je prazno), se bo datoteka ustvarila v mapi podjetja v okviru 
katerega datoteko pripravljate. Lokacija mape podjetja pa je sestavljena iz ins_dir\PLACE\podj_NN, pri 
čemer je ins_dir enak mapi na kateri je program instaliran na vašem računalniku (npr. C:\art), NN pa je 
šifra podjetja, ki ga obdelujete (npr. 02). V tem primeru bi celotna mapa izgledala takole: 
C:\art\PLACE\podj_02 
 
Najbolje je, da si mapo v kateri se bodo shranjevale izhodne datoteke določite sami. Primerno ime za mapo 
je npr. C:\izhod\ ali C:ĐizhodĐ v primeru uporabe slovenskih znakov. Ime vnesete v polje Nastavitev in 
vnos potrdite z Enter. Če mapa še ni ustvarjena, jo bo program ob potrditvi vnosa sam ustvaril. 
 
POZOR: pred prvo pripravo XML obrazca obvezno potrdite omenjeno nastavitev, da se bo na disku 
vašega računalnika ustvarila podana mapa. 

1.1.9.1 Zaporedna številka prispevkov za PIZ iz dohodka in od dohodka ZASEBNIKA 

Ker je pri nekaterih uporabnikih vrstni red definiranih prispevkov malce drugačen od vrstnega reda, ki se 
zahteva v XML obrazcih, je potrebno preveriti oziroma določiti, kateri po vrsti so prispevki za PIZ. Z 
določitvijo vrstnega reda prispevkov PIZ se avtomatsko določi tudi vrstni red prispevkov za zdr. varstvo. 
Vrstni red prispevkov preverite tako, da na seznamu za vnos prispevkov Parametri obračuna » Vnos 
prispevkov ugotovite vrstni red prispevkov za PIZ.  
 
Nastavitev se nastavi oz. preveri samo enkrat ob začetku uporabe XML REK obrazcev in velja za vsa 
podjetja. 
 
Vrstni red štejete v okviru posamezne vrste prispevkov in ne v okviru celotnega seznama, na način kot ga 
prikazuje naslednja slika. V pomoč so v naslednji sliki posamezne grupe prispevkov obkrožene, dodane pa 
so tudi zaporedne številke posameznih prispevkov. 
 

 
 
Privzete nastavitve vrstnega reda so naslednje: 
§ prispevki iz dohodka za PIZ za delavce in zasebnike pod zaporedno številko 2 prispevkov iz dohodka 
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§ prispevki od dohodka za PIZ za zasebnike pod zaporedno številko 1 prispevkov od dohodka 
zasebnika 

 
V večini primerov se morajo te zaporedne številke ujemati z vrstnim redom prispevkov v vašem seznamu. 
Če se ujemajo, dodatne nastavitve niso potrebne! 
 
Če se katera od zaporednih številk slučajno ne ujema, morate za prispevek, kjer je uporabljena druga 
zaporedna številka, vpisati vašo zaporedno številko pod ustrezno nastavitev prikazano v naslednji tabeli. 
Nastavitve vpisujete pod Sistem » Nastavitve » Ostale nastavitve, kjer v erkanu vnesete ustrezno šifro 
nastavitve. 
 

šifra 
nastavitve 

opis nastavitve privzeta 
vrednost 

nastavitve 
0056 zap. številka prispevkov iz dohodka za PIZ za delavce in zasebnike 2 
0058 zap. številka prispevkov od dohodka za PIZ za zasebnike 1 

1.1.10 Priprava XML datoteke 

Datoteko se pripravi na enak način kot vse ostale izpise, s tem, da se uporabi tiskanje v datoteko na menuju 
Izpisi » Navadni izpisi obračun » Tisk v datoteko. Na seznamu izpisov izberete ustrezen izpis. Tako kot  
za ostale izpise morate seveda pred tem pravilno nastaviti obseg tiskanja, najbolje preko globalnega 
obsega tiskanja. 
 
Ko boste izbrali ustrezni XML izpis, vas bo program vprašal po imenu datoteke. Vnesete ime pod katerim 
želite datoteko kasneje poiskati za oddajo preko eDavkov. Vnesete samo ime, končnico XML bo program 
dodal sam. Pred imenom pa je prikazana tudi lokacija, kjer se bo datoteka shranila. Na primer: 
c:\izhod\OPSVZ.XML  ali C:ĐizhodĐOPSVZ.XML v primeru uporabe slovenskih znakov. 
Predno se izpis oziroma datoteka kreira, se odpre še ekran v katerega vnesete dodatne podatke, ki so 
potrebni za pravilno pripravo datoteke in kasneje tudi za pravilno obravnavo datoteke pri uvozu preko 
portala eDavki. 
 
Posebnosti za izpis X08 XML OPSVZ obrazec verski del. 
Ta izpis je namenjen za verske skupnosti, ki obračunavajo prispevke za večje število zavezancev. Za 
vsakega zavezanca v podanem obsegu tiskanja bo program avtomatsko pripravil ločeno posebno XML 
datoteko. Da pa se datoteke med seboj ne pomešajo, program datoteke poimenuje po imenu in priimku 
posameznega zavezanca. Za vsakega zavezanca se pred pripravo posamezne datoteke tudi odpre ekran, v 
katerega vnesete dodatne podatke zavezanca.  
 

1.1.11 Ekran z dodatnimi podatki za XML OPSVZ izpise (datoteke) 

 V ekranu se vnašajo podatki navedeni v nadaljevanju. Vsak podatek je tudi na kratko opisan. 
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1.1.11.1 Vrsta dokumenta 
Oznake dokumentov in njihovi nazivi so lahko naslednji: 

• O – Original 
To je prva verzija obrazca, ki se oddaja v okviru posameznega izplačila. 

§ I – Samoprijava pri zvišanju poročanih zneskov (V osnovi je to popravek. Če pa sploh ni bil oddan 
obrazec do vključno 30 dni po datumu izplačila, pa gre za original) 
Samoprijava se torej lahko uporablja kot popravek če gre za 2. ali višjo oddajo po pretečenem roku 
30 dni) ali kot original (če gre za 1. oddajo po pretečenem roku 30 dni). (popravlja se osnovni 
zbirni del obrazca in analitika) 

 
Za kakšen tip dokumenta gre, mora uporabnik izbrati sam in sicer tako, da na ekranu, ki se pojavi pred 
tiskanjem izpisa vnese ustrezne vrednosti. Za ostale informacije o pravilni uporabi vrste dokumentov se 
obrnite na DURS.  
 
Glede na REK XML obrazec je vrst dokumentov precej manj, ker nekatere možnosti niso podprte. Na 
primer delna plačila in popravljanje oddanih podatkov preko oddaje dodatnih obrazcev s popravki. 
 
Popravljanje morebiti napačno oddanih obrazcev se izvaja preko stornacije oddanega obrazca na portalu 
eDavki in ponovno oddajo dokumenta vrste Original. 
 
1.1.11.2 Obračun za obdobje od do in razlog za krajše obdobje 
Obdobje od-do spremenijo le tisti zavezanci, ki niso zavarovani za celotno obdobje meseca, npr. zavezanci, 
ki so pričeli ali zaključili z zavarovanjem sredi meseca ali pa zavezanci, ki so prenesli sedež opravljanja 
dejavnosti in s tem tudi pristojnost davčnega organa. V tem primeru mora zavezanec za obdobje enega 
meseca oddati dva obračuna prispevkov: 1) od 1. v mesecu do prenosa sedeža dejavnosti ter 2) od dneva 
prenosa sedeža dejavnosti do konca meseca.  
 
Program avtomatsko upošteva obdobje, ki je vnešeno v ekranu Delavci, Partnerji -> Evidenca dela 
osnovna v poljih Evidenca za čas od, do. V primeru, da ta polja niso vnešena, se na OPSVZ izpisu 
upošteva obdobje od 1. do zadnjega dne tekočega meseca. 
 
Podatek o obdobju mora biti vnešen in sicer v okviru tistega meseca za katerega se izdeluje 
obrazec. V nasprotnem portal javi, da je prišlo do napake na strežniku. 
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Zavezanci, ki niso zavarovani za celotno obdobje, morajo podatki tudi vzrok predčasnega zaključka obdobja 
(Odjava) ali pa začetka sredi obdobja (Prijava). Ob opciji izbirate s tipko F3 na polju razlog za krajše 
obdobje. 
 
1.1.11.3 Zadržanost od dela 
V primeru, da ste za zasebnika vnesli ure odsotnosti (npr. zaradi boleznin), je potrebno podati tudi naslednje 
podatke: 
§ prvi dan zadržanosti: datum prvega dne, ko je nastopila zadržanost od dela 
§ obdobje zadržanosti: datum začetka zadržanosti in datum konca zadržanosti. Ločeno se podaja 

obdobje za zavezanca s polnim in ločeno za zavezanca s krajšim delovnim časom. Število dni, ki 
ga zajema vnešeno obdobje mora ustrezati številu ur odsotnosti, ki ste jih vnesli za boleznine. 

§ razlog zadržanosti: vnese se šifra razloga zadržanosti. Pri tem si pomagajte s šifrantom, ki je 
dosegljiv preko tipke F3. Vnešena šifra mora ustrezati vrsti odsotnosti (vrsti dela), ki ste jo uporabili 
pri vnosu ur. Uporabljajo se naslednje šifre: 

- 01 Bolezen 
- 02 Poškodba izven dela 
- 03 Poklicna bolezen 
- 04 Poškodba pri delu 
- 05 Poškodba po tretji osebi izven dela 
- 06 Nega 
- 07 Transplantacija 
- 08 Izolacija 
- 09 Spremstvo 
- 10 Usposabljanje za rehabilitacijo otroka 
- 11 Poškodba nastala pri aktivnostih iz 18. člena zakona 
- 30 odsotnost od dela po predpisih starševskega varstva 
- 31 odsotnost od dela po predpisih očetovskega dopusta 

§ v primeru invalidnosti pa se vnese še eno imed šifer: 
- 1 invalidnost I. kategorije 
- 2 invalidnost II. kategorije 
- 3 invalidnost III. kategorije 

 
1.1.11.4 Datum oddaje dokumenta 
Vpiše se datum oddaje dokumenta. 
 
Ko ste z vnešenimi podatki zadovoljni, s tipko Esc zapustite ekran in program bo nadaljujeval s pripravo 
izpisa. 

1.1.12 Posredovanje podatkov na DURS 

Postopek uvoza dokumenta je enak kot za ostale XML obrazce, npr. REK XML obrazce. Vseeno je v 
nadaljevanju postopek še enkrat opisan. 
 
Ustvarjena datoteka se nahaja na lokaciji, ki je določena z nastavitvijo 0092 Lokacija izhodnih datotek 
(Sistem » Nastavitve » Ostale nastavitve). Datoteko lahko pred oddajo pregledate v Internet Explorerju 
tako, da na datoteko dvakrat kliknete z miško. 
 
Datoteko uvozite tako, da se najprej prijavite na portal eDavki s klikom na gumb Vstop. Pri tem morate 
uporabiti prijavo s pomočjo ustreznega digitalnega certifikata, ki ga izberete iz seznama, ki se vam ponudi 
na ekranu. 
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Po uspešnem vstopu vam sistem prikaže vašo vhodno stran oziroma stran podjetja za katerega ste 
pooblaščeni in ki ste ga izbrali. 
 
Dokumente uvažate tako, da na menuju izberete Dokumenti. 

 
Nato pa Uvoz dokumenta. 
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S klikom na gumb Browse ali Prebrskaj (puščica 1) se odpre dialog okno v katerem poiščete prenosno 
datoteko. Ustvarjena datoteka se nahaja na lokaciji, ki je določena z nastavitvijo 0092 Lokacija izhodnih 
datotek (Sistem » Nastavitve » Ostale nastavitve). 
Ko ste datoteko izbrali (puščica 2) in potrdili, se njeno ime izpiše v okencu Uvoz dokumenta. Uvoz startate 
s klikom na gumb Uvozi dokument (puščica 3). 

 
 
Po uspešnem uvozu datoteke se na ekranu izpiše OPSVZ obrazec z vnosnimi polji v katerih so vnešene 
vrednosti, ki so se uvozile iz prenosne datoteke. Prav na vrhu REK obrazca se najprej izpišejo sporočila o 
spremembah, ki so se izvedle ob uvozu datoteke. Ta sporočila niso napake. Ta sporočila samo obveščajo 
uporabnika, katere neusklajenosti v podatkih so se pri uvozu avtomatsko uskladile s podatki DURS-a. V 
glavnem gre za evidenčne podatke kot so točen naziv podjetja, prispevne stopnje, imena delavcev itd.  
 
Vrednosti polj v obrazcu lahko spreminjate. Ko ste z obrazcem zadovoljni, ga oddate s klikom na gumb 
Oddaj vlogo, ki se nahaja pod obrazcem. 
 

 
 
Po kliku na gumb, se opravi validacija oddanih podatkov. Preverja se vsebinska pravilnost podatkov 
(davčnih številk, imen, zneskov....) Če so med podatki najdene napake, se ponovno izpiše REK obrazec, 
tokrat na vrhu s sporočili o kritičnih napakah. 
 
Napake lahko popravite tako, da spremenite ustrezne vrednosti kar spodaj v prikazanem obrazcu, ali pa 
tako, da vrednosti popravite v programu Plače, Avtorski programi itd.., ponovno pripravite XML datoteko, ki 
jo ponovno uvozite. 
 
Če dokument ne vsebuje nobenih kritičnih napak, sistem prikaže naslednji korak, ki je podpisovanje 
dokumenta. Pri tem morate prikazano varnostno kodo prepisati v za to namenjeno polje in klikniti na gumb 
Podpis. 

 
 
Iz seznama digitalnih potrdil izberite ustrezno potrdilo in kliknite na gumb Podpiši. 
Po uspešni oddaji se na ekranu izpiše sporočilo Dokument ste uspešno vložili. 
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