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Portal eDavki in spletna stran Finančne uprave RS

• Sledita projektu prenove in optimizacije spletnih mest državne uprave.

• Spletna stran Finančne uprave RS: je predstavitveni portal, ki vsebuje življenjske
dogodke (FO) in poslovne dogodke (FOD, PO).

• Portal eDavki je zaledni storitveni portal, ki vsebuje opis storitev in obrazce.

• Oba portala sta med seboj povezana v obe smeri in prilagojena za mobilne
naprave in tablice.

 
 

 

 

Spletna stran Finančne uprave RS
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Portal eDavki - splošno

Portal eDavki je storitveni portal, ki omogoča:

• Vlaganje dokumentov (od leta 2003): priprava, vlaganje in pregled arhiva
oddanih dokumentov ter začasno shranjevanje nedokončanih dokumentov.

• Prejemanje dokumentov (od leta 2014): storitev eVročanje.
• Vpogled v določene lastne podatke: npr. eKartica
• Urejanje pooblastil za delo znotraj portala in urejanje pooblastila za vročanje.
• Uvoz že pripravljenih podatkov iz drugih spletnih aplikacij in orodij v formatu

XML kakor tudi izvoz podatkov iz portala eDavki v XML in PDF obliki.

Povezan z zalednimi sistemi FURS in z drugimi spletišči državnih organov.

Več o portalu eDavki: 
https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_davki/

 
 

 

 

Portal eDavki - uvoz podatkov iz spletnih aplikacij

Zunanje spletne aplikacije lahko
izvedejo avtomatski prenos
podatkov v eDavke brez
vmesnega shranjevanja v
datoteko.

Na portalu se objavijo in
vzdržujejo podatki o aplikacijah,
katerih povezljivost so avtorji
prijavili in izkazali.

 
 

 

 



  
 

str. 4 

Portal eDavki – pooblastila za delo znotraj portala (EDP 
pravice)

Portal eDavki omogoča, da zavezanec ureja EDP pravice na način, da pooblasti tudi 
drugega zavezanca za delo z obrazci znotraj portala eDavki. Poznamo notranje 
pooblaščanje in zunanje pooblaščanje.

Vloga za urejanje pooblastil znotraj portala eDavki se vloži v fizični obliki ali v 
elektronski obliki prek portala eDavki. 

Več o pooblaščanju znotraj portala eDavki: 
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?
category=poob_edavki

 
 

 

 

eDavki – zasledovanje boljše uporabniške izkušnje

Cilj, ki ga zasledujemo:
Poenostavi postopke registracije in uporabo portala in s
tem izboljšati uporabniško izkušnjo.

V tej smeri že izvedene naloge:
• uporabniški račun (DŠ/geslo),
• mobilna aplikacija eDavki,
• umik podpisne komponente.
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eDavki - Uporabniški račun (DŠ/geslo)

• Možna uporaba portala brez digitalnega potrdila
Izjema (podpis eVročilnice).

• Omogočena oddaja dokumentov brez podpisa z digitalnim
potrdilom s strani uporabnika.

• Uporabniški račun lahko registrira FO. Oddaja obrazcev za
FO in lasten FOD.

• Prijava z uporabniškim računom omogoča zastopanje drugih
FO za katera ima uporabnik pooblastila.

 
 

 

 

 

Portal eDavki – vstop z uporabniškim računom

Z vstopom z uporabniškim računom je možno:

• Dostopati do svojega profila kot fizična oseba (profil FO) in do profila svoje 
dejavnosti (profil FOD).

• Dostopati do profilov drugih fizičnih oseb (predpogoj urejene zunanje EDP 
pravice).

• Vlagati in pregledovati vse dokumente določenega profila (razen podpis 
eVročilnice).

Z vstopom z uporabniškim računom ni možno:

• Dostopati do profilov FOD (razen svojega).
• Dostopati do profilov pravnih oseb (profil PO).
• Prevzemati dokumentov s podpisom eVročilnice.
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Mobilna aplikacija eDavki

Aplikacija je namenjena fizičnim osebam (dostop do drugih profilov ni mogoč).

V prihodnosti cilj MOB aplikacijo prilagoditi tudi za uporabo PO in FOD.

Glavne značilnosti:
• Obveščanje uporabnika (3 dni pred zapadlostjo obveznosti, o plačanih

prispevkih s strani delodajalca, o pomembnih rokih oddaje)
• Razvoj native design obrazcev in implementacija pomoči uporabniku tekom

izpolnjevanja obrazca (čarovnik)
• Povezanost portala eDavki in MOB aplikacije eDavki  uporaba praktično vseh

storitev, ki jih ponuja portal.

Več o mobilni aplikaciji eDavki: 
https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_davki/mobiln
a_aplikacija_edavki/#c6182
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eDavki umik podpisne komponente
Vsem uporabnikom portala eDavki omogočeno oddajanje dokumentov (znotraj
portala eDavki) brez uporabe podpisne komponente (julij 2019).

Obvezna uporaba kvalificiranih digitalnih potrdil PRED spremembo:
• za avtentikacijo uporabnika (ob vstopu v portal),
• za varen elektronski podpis (podpisovanje dokumentov z uporabo podpisne

komponente in kvalificiranega digitalnega potrdila).

Neobvezna uporaba kvalificiranih digitalnih potrdil za uporabnike PO spremembi:
• zagotovljeni ustrezni postopki avtentikacije uporabnika brez DP (uporabniški

račun),
• oddani dokumenti kljub temu varno elektronsko podpisani (strežniško podpisani

in časovno žigosani).

Izjema pri kateri še vedno zahtevamo avtentikacijo na podlagi KDP je podpis
eVročilnice.

 
 

 

 

Umik podpisne komponente - UČINKI

Učinki poenostavljenega podpisovanja dokumentov v portalu 
eDavki brez uporabe podpisne komponente so:

• vlaganje dokumentov prek različnih naprav (pametni 
telefoni, tablice),

• poenostavljena uporaba portala eDavki, ker ni potrebno več 
nameščati podpisne komponente,

• delovanja portala eDavki za uporabnike, ki uporabljajo bolj 
zahtevne ali manj razširjene operacijske sisteme (iOS, Linux)
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eDavki – Računovodski portal

Kje se nahaja? 

Uporabnik se nahaja v računovodskem portal, ko izbere enega od 
zastopanih.

 
 

 

 

eDavki – Računovodski portal
Prilagojena orodja za hitro zamenjavo zavezanca.
Vnos naziva ali DŠ.
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eDavki – Računovodski portal
Glede na vnos, sistem sam ponudi ustrezne zadetke zastopanih.
S klikom na enega od ponujenih zapisov se izvede zamenjava zastopanega.

 
 

 

 

eDavki – Računovodski portal
Obvestili o izvedenem postopku zamenjave zastopanega in animacija.
V zgornjem desnem kotu ekrana stalno prisotna informacija, kdo je prijavljen v
portal.
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eDavki – Računovodski portal
Prilagojen iskalnik oddanih dokumentov z možnostjo iskanja (trenutno izbran 
zavezanca ali vsi zastopani).

 
 

 

 

eDavki – Računovodski portal
Prilagojen iskalnik prejetih dokumentov z možnostjo iskanja (trenutno izbran 
zavezanca ali vsi zastopani).
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eDavki – Računovodski portal
Uvoz XML:

pri uvozu XML za drugega zastopanega portal samodejno izvede zamenjava 
zastopanega in nato uvoz XML.

V kolikor imate pripravljene XML za svoje zastopane ni potrebno ročno izvajati 
postopka zamenjave zavezanca. 

Način izvedbe:

• nahajati se morate v računovodskem portal

• sledi uvažanje XMLjev in njihova oddaja.

 
 

 

 

eDavki – Priloge
2 načina oddaje prilog:

• Naknadno dodane priloge (NF-Priloga):

• oddaja priloge po oddaji dokumenta,

• lahko je samo ena,

• kontrola obveznosti ni mogoča.

• Vsebovane priloge (oddaja priloge skupaj z oddajo obrazca):
• oddaja prilog z oddajo dokumenta 
• lahko jih je več,
• možne so kontrole glede obveznosti oddaje priloge na vsebino obrazca.

Omejitev velikosti priloge za oba primera 20 MB. Uporaba postopkov 
kompresiranja prilog (zip.).
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Portal eDavki – storitev eVročanje

 
 

 

 

Splošno o postopku vročanja dokumentov 

Vročanje dokumentov v fizični obliki poteka po pošti ali kurirju ali kot
vročanje na kraju samem. Na podlagi določbe 84.a člena ZDavP-2 zadošča,
da izvirnik dokumenta, ki je izdelan in podpisan v elektronski obliki, hrani
finančna uprava, zavezancu pa se lahko vroča fizični prepis dokumenta
(natisnjena kopija).

Vročanje dokumentov v elektronski obliki, ki poteka prek informacijskega
sistema finančne uprave (v nadaljnjem besedilu: portal eDavki) imenujemo
storitev eVročanje.

Več o postopku vročanja: 
https://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_vrocanje/
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Pooblaščenec za vročanje – obseg pooblastila

Skladno s prvim odstavkom 57. člena ZUP zavezanec lahko določi pooblaščenca za
vročanje z različnim obsegom pooblastila:

1. splošno pooblastilo za vročanje,
2. pooblastilo za določeno skupino (davki in prispevki, trošarine in okoljske

dajatve, računovodska obvestila, postopki izvršbe, postopki inšpekcije, ostali
dokumenti),

3. pooblastilo za določeno podskupino (vsaka od zgoraj naštetih skupin ima svoje
podskupine dokumentov),

4. pooblastilo za določeno zadevo.

FURS vroča pooblaščencu za vročanje na isti tehnični način (v elektronski obliki ali v
fizični obliki) kot velja za pooblastitelja.

Več o pooblaščencu za vročanje: 
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/OpenPortal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=poob_vrocaj
e

 
 

 

 

Pooblaščenec za vročanje – urejanje podatkov

• Pooblastila sistemsko prekličemo v primeru smrti,
prenehanja pooblaščenca in v primeru stečaja
pooblastitelja.

• Pooblaščenec za vročanje se lahko enostransko odpove
danemu pooblastilu za vročanje (v portalu eDavki v profilu
pooblaščenca obrazec Vrocanje-PrePe).
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Pooblaščenec za vročanje – urejanje podatkov

Zavezanec lahko sam prek portala eDavki ureja pooblaščenca za vročanje.
Podatki se sistemsko obdelajo in prenesejo v evidenco pooblaščencev za
vročanje. Upoštevajo se naslednji dan po vložitvi obrazca.

Na isti način lahko ureja pooblaščenca za vročanje v imenu zavezanca, vsak,
ki ima EDP pravico za obrazec Vrocanje-PE.

 
 

 

 

Pooblaščenec za vročanje – urejanje podatkov

Zavezanec lahko ureja podatke o pooblaščencu za vročanje:

• Elektronsko prek portala eDavki.

• Z vlogo za določitev in preklic pooblaščenca za vročanje
(Vročanje-PE), ki jo dostavi v fizični obliki na pristojni
finančni urad.
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Naloge portala eDavki pri storitvi eVročanje

• Portal eDavki pri storitvi eVročanje nastopa v vlogi poštarja.

• Prevzem izhodnih dokumentov (XML, PDF) iz zaledja.

• Odložitev dokumentov v osebni profil zavezanca.

• Urejanje pooblaščencev za vročanje.

• Obveščanje zavezancev:
• po elektronski pošti

• generiranje obvestil (eVrocanje-Obv) za zavezanca/pooblaščenca v eDavkih

• Brisanje priponk (PDF) po določenem časovnem obdobju.

Če ima zavezanec določenega pooblaščenca za vročanje, dokument eVrocanje-
OsDok in dokument eVrocanje-Dok še vedno odložimo v profil zavezanca,
pooblaščencu za vročanje pa sistemsko dodelimo EDP pravice za podpis eVročilnice
in za pregled dokumenta. Torej tehnično mu omogočimo vstop v profil zavezanca, iz
katerega lahko prevzame dokument.

 
 

 

 

Storitev eVročanje

1. Navadno elektronsko vročanje z dokumentom eVročanje-

Dok – dokument se šteje za vročenega v trenutku njegove
odložitve v portal eDavki.

2. Osebno elektronsko vročanje z dokumentom eVročanje-

OsDok – dokument se šteje za vročenega s podpisom
eVročilnice ali po poteku zakonskega roka za podpis eVročilnice
(fikcija).
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Dokument eVrocanje-OsDok
• Dokument se v osebnem profilu zavezanca pojavi med »prejetimi 

dokumenti«.

• Obvestilo (eVrocanje-Obv) se v osebnem profilu zavezanca pojavi med
»eVročanje obvestila«.

• Priloga ni mogoče pogledati pred podpisom eVročilnice oz. nastopom 
fikcije.

• Po podpisu eVročilnice dokument vidi zavezanec in pooblaščenec oz. 
vsak, ki ima EDP pravico.

• Nastop fikcije po 15 dneh.

• Brisanje PDF priloge 

Po brisanju priloge je dokument zavezancu na voljo na zahtevo na 
pristojnem finančnem uradu.

 
 

 

 

Dokument eVrocanje-Dok
• Dokument se v osebnem profile zavezanca pojavi med »prejetimi 

dokumenti«.

• Obvestilo (eVrocanje-Obv) se v osebnem profilu zavezanca pojavi med
»eVročanje obvestila«

• Priloga je TAKOJ na voljo za pregled zavezancu in pooblaščencu.

• Brisanje PDF priloge.

Po brisanju priloge je dokument zavezancu na voljo na zahtevo na 
pristojnem finančnem uradu.
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Postopek eVročanja – informativna sporočila

Sistem eDavki hkrati z odložitvijo dokumenta eVrocanje-OsDok ali
dokumenta eVrocanje-Dok, sistemsko odloži v profil zavezanca še
informativno sporočilo (dokument eVrocanje-Obv):

• Tudi na elektronski naslov, če ga je zavezanec sporočil z obrazcem
eVročanje-POS in potrdil povezavo prejeto na sporočeni elektronski
naslov.

• Tudi v profil morebitnega pooblaščenca za vročanje.

 
 

 

 

Postopek eVročanja – informativna sporočila
Informativna sporočila (Nov dokument, Opomnik, Fikcija, Izbris), ki so
povezana z dokumentom eVrocanje-OsDok ali dokumentom eVrocanje-
Dok, se od 25. julija 2019 pošiljajo z novim dokumentom eVrocanje-Obv
(eVročanje obvestilo), ki je namenjen le tem obvestilom (prej z
dokumentom Obv-DZ).

V profil uporabnika, nad seznam »Zadnji prejeti dokumenti«, je dodana
nova povezava »eVročanje obvestila (Število neprebranih xx)«.
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Postopek eVročanja – Vrste informativnih sporočil

Z dokumentom eVrocanje-Obv lahko pričakujete naslednja sporočila:
• obvestilo o odloženem dokument eVročanje-OsDok in eVročanje-Dok,

• opomnik po 8 dneh od odložitve dokumenta,

• obvestilo ob nastopu fikcije (dokazilo o vročitvi),

• obvestilo o umiku priloge.

 
 

 

 

Postopek eVročanja – podpis eVročilnice s strani 
zavezanca

Zavezanec (nima določenega pooblaščenca) vstopi v portal eDavki z
uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila. Možne napake uporabnika:
- »Napaka: Nedovoljena operacija. Te vrste dokumenta ni dovoljeno

vlagati ob prijavi z geslom.« RAZLOG: vstop v portal prek mobilne
aplikacije ali z uporabniškim imenom in geslom.

- »Napaka: Nedovoljena operacija. Nimate pravic za izvedbo želene

operacije.« RAZLOG: Uporabnik nima notranje EDP pravice za podpis
eVročilnice.

Med prejetimi dokumenti odpre dokument eVrocanje-OsDok in sistem
eDavki mu takoj ponudi podpis eVročilnice
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Postopek eVročanja – fikcija vročitve

Če zavezanec (oz. njegov pooblaščenec za vročanje) dokumenta (eVrocanje-OsDok)
ne prevzame v 15 dneh od dneva, ko mu je bilo obvestilo (eVrocanje-Obv) odloženo
v portal eDavki, velja skladno s petim odstavkom 85.a člena ZDavP-2, vročitev za
opravljeno z dnem preteka tega roka. Roki za izpolnitev obveznosti ali uveljavljanja
pravic začnejo teči prvi naslednji dan po nastopu fikcije. Proces fikcije se izvaja
avtomatično.

POZOR: Če vas zanima datum nastopa fikcije, odprite dokument eVrocanje-Obv, ki
ima pod »Podrobnosti« oznako »Fikcija«. Njegovo besedilo vsebuje tudi datum
vročitve. Ne glejte datuma vložitve dokumenta eVrocanje-Obv, ampak datum, ki je v
njegovem besedilu:

 
 

 

 

 

Posebna pravila v insolvečnih postopkih
V skladu z 251. členom ZFPPIPP je treba po začetku stečajnega postopka
vsa pisanja v sodnih in drugih postopkih, ki jih je treba vročiti stečajnemu
dolžniku kot stranki ali drugem udeležencu postopka, vročiti upravitelju.

Splošne funkcionalnosti so od 11. junija 2018 upoštevane pri spodnjih
vrstah insolvenčnih postopkov:

• STEČAJNI POSTOPEK NAD PRAVNO OSEBO
• POSTOPEK OSEBNEGA STEČAJA
• POSTOPEK STEČAJA ZAPUŠČINE
• POSTOPEK PRISILNE LIKVIDACIJE
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Pregled splošnih funkcionalnosti ob začetku 
insolvenčnega postopka nad PO

V portalu eDavki sistemsko izvedemo preklic vseh zunanjih (EDP-PE) in
notranjih (EDP-PI) pravic za delo z obrazci prek portala eDavki (pravilo velja
že pred datumom 11. junij 2018).

Vsem pravnim osebam sistemsko kreiramo obrazec Vročanje-PE, kjer je
stečajni upravitelj določen kot splošni pooblaščenec za vročanje.

Opomba: Zgoraj je opisano začetno stanje, ki pa se lahko spremeni.

 
 

 

 

Pregled splošnih funkcionalnosti ob začetku 
insolvenčnega postopka nad FO

V portalu eDavki ne izvedemo preklica zunanjih (EDP-PE) in notranjih (EDP-
PI) pravic za delo z obrazci prek portala eDavki, ampak obstoječe pravice
ostanejo.

Sistemsko izvedemo preklic morebitnih vlog eVročanje-POS in obrazca
Vročanje-PE.

Vsem fizičnim osebam sistemsko kreiramo obrazec Vročanje-PE, kjer je
stečajni upravitelj določen kot splošni pooblaščenec za vročanje.

Opomba: Zgoraj je opisano začetno stanje, ki pa se lahko spremeni.
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Kdaj uporabimo storitev eVročanje

1. Obvezno pri poslovnih subjektih (prvi odstavek 85.a člena 
ZDavP-2).

2. Pogojno pri fizičnih osebah (drugi odstavek 85.a člena 
ZDavP-2).

 
 

 

 

Komunikacija s FURS

• Klicni center za fizične osebe – 08 200 1001 (vprašanja s
področja davkov fizičnih oseb).

• Klicni center za DDV – 08 200 1002 (vprašanja s področja
DDV).

• Klicni center za opominjanje – 08 209 0000 (vprašanja
povezana s prejetim opominom).

• Tehnična pomoč uporabnikom – 05 297 6800 ali
sd.fu@gov.si (vprašanja s področja portala eDavki in
portala eCarina).

Za vprašanja s področja davkov poslovnih subjektov so pristojni finančni uradi, kjer
poslovni subjekt vpisan v davčni register (različne telefonske številke).
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Vprašanje:

Danes smo od naše stranke prejeli email, da je DDV referentka na portal eDavki
odložila t.i. Obv-DZ- osebno obvestilo. Problem tega prejetega dokumenta je v
tem, da mi kot zunanji pooblaščenec ne prejmemo obvestila na mail, kateri je
aktiviran na samem pooblastilu za zavezanca eVročanje-POS. Po pogovoru s
tehnično pomočjo Fursa, gospodom Borutom, je to generalni problem na vseh
zavezancih, ker bi za nas, kot računovodski servis oz. zunanjega pooblaščenca
pomenilo, da bi morali vsakodnevno preverjati t.i. prejete dokumente, ki so
označeni pod naslednjimi kategorijami: Osebno obvestilo, Dokument, Osebni
dokument in Osebna vročilnica.

Prosili bi, da se take vrste odloženih dokumentov s strani Fursa, tudi aktivira na
sistem eVročanje, da se pošlje mail, kateri je aktiviran za obveščanje.

 
 


