
POLJE	 JE	OBVEZNO	 VREDNOSTI	
je_aktiven NE V to polje lahko vpišete le vrednosti 

1 ali 0. 
 
Legenda: 

• 1 – je aktiven 
• 0 – ni aktiven 

naziv DA Naziv oz. naslov izdelka 
opis DA Opis izdelka, lastnosti, velikosti, 

specifikacije…. 
sku NE Vaš lasten SKU šifrant izdelka. V 

kolikor ga nimate lahko to polje 
pustite prazno. 

ean NE EAN koda izdelka. Če te kode 
nimate lahko to polje pustite prazno 

tags NE Polje tags lahko drži ključne besede, 
ki dodatno opišejo izdelek.  

kategorija DA Vpišete Prodajko šifrant kategorije. 
pc NE Prodajna cena brez davka. 

 
mpc DA Maloprodajna cena z davkom. 

davek NE V primeru,da vpišete pc in mpc,to 
polje ni potrebno. 

popust NE 
 

Vpišete ali ima zdelek popust. V 
kolikor ne želite ponuditi popusta pri 
izdelku lahko to polje pustite prazno. 
 

akcijska_mpc NE 
 
Če pustite polje 
akcijska_mpc prazno 
in vpišete samo 
popust se bo to polje 
samodejno 
izračunalo 

 

slike NE Vpišete URL povezave do 
posamezne slike. Vpišete lahko 
največ 5 URL povezav do slik. 
Vsako povezavo ločite z vejico. 

zaloga_poslovalnica NE Vpišete šifrante vaših poslovalnic in 
jih ločite z vejico. Če pustite to polje 
prazno se bo ta izdelek vnesel oz. 
bo viden v vseh vaših poslovalnicah. 

zaloga_kolicina NE Vpišete točno količino zaloge glede 
na poslovalnice in jih ločite z vejico.  
 



Bodite pozorni, da vpisujete količino 
v enakem zaporedju kot ste vpisali 
poslovalnice v zgornjem polju. 

zaloga_stanje NE Vpišete stanja zaloge glede na 
poslovalnice: 
 
Polje sprejema samo številske 
vrednosti: 0,1,2,3 
 
Legenda: 

• 0 – na zalogi 
• 1 – na zalogi pri dobavitelju 
• 2 – zadnji kosi 
• 3 – ni na zalogi 

 
 
Bodite pozorni, da vpisujete količino 
v enakem zaporedju kot ste vpisali 
poslovalnice v zgornjem polju. 

teza NE Vpišete težo izdelka oz. paketa. 
Težo morate vpisati v gramih. 
 
To polje je obvezno samo v primeru, 
da imate kot pravilo za izračun 
dostave izbrano računanje glede na 
težo in dimenzije izdelka. 

visina NE Vpišete višino izdelka oz. paketa.  
 
To polje je obvezno samo v primeru, 
da imate kot pravilo za izračun 
dostave izbrano računanje glede na 
težo in dimenzije izdelka. 

sirina NE Vpišete širino izdelka oz. paketa.  
 
To polje je obvezno samo v primeru, 
da imate kot pravilo za izračun 
dostave izbrano računanje glede na 
težo in dimenzije izdelka. 

dolzina NE Vpišete dolžino izdelka oz. paketa.  
 
To polje je obvezno samo v primeru, 
da imate kot pravilo za izračun 
dostave izbrano računanje glede na 
težo in dimenzije izdelka. 

	
	
SHANJEVANJE	SHEME	
Excel	datoteko	je	potrebno	shraniti	kot	CSV.	Bodite	tudi	pozorni	da	je	kodiranje	
nastavljeno	na	UTF-8.	


