
Na vstopni strani 
eUprave izberite 
podstran „Delo in 
upokojitev“. 



Izberite podstran 
„Delo“. 



Na podstrani „Delo“ 
izberite zavihek 
„Osebno dopolnilno 
delo“. 



S klikom na označeno mesto 
začnete z nakupom 
vrednotnice. 



Odprla se bo podstran, na kateri najdete 
pojasnila o zahtevku za vrednotnico ter 
možnost elektronskega nakupa vrednotnice. 
Za elektronski nakup kliknite na označeno 
mesto.  



Za nakup vrednotnice preko spleta potrebujete 
digitalno potrdilo. Vlogo zanj oddate na upravni 
enoti. Več informacij o pridobitvi digitalnega 
potrdila lahko preberete na spletni strani 
https://www.sigen-ca.si/pridobitev_fizicni.php.  
 
Če že imate digitalno potrdilo, se bo odprlo okno za 
potrditev kvalificiranega digitalnega potrdila, kjer 
izberete svojega in ga potrdite s klikom na 
označeno mesto.  

https://www.sigen-ca.si/pridobitev_fizicni.php
https://www.sigen-ca.si/pridobitev_fizicni.php
https://www.sigen-ca.si/pridobitev_fizicni.php


JANEZ NOVAK 

JANEZ NOVAK 

Sedaj se nahajate na 
mestu, kjer je 
potrebno izpolniti 
vlogo za pridobitev 
vrednotnice.  
 
V primeru, da 
najemate pomoč za 
delo na svoji kmetiji 
označite „NE“ in pri 
naslednjem vprašanju 
„DA“.  
 
Če pa boste sami 
opravljali ODD (npr. 
nabiranje gozdnih 
sadežev), pa označite 
„DA“. 



Nadaljujete z 
vnašanjem podatkov 
o izvajalcu.  Če 
poznate zaporedno 
številko izvajalca, jo 
vnesite, sicer ga 
izberite iz Seznama 
izvajalcev ODD, ki se 
vam bo odprl, s 
klikom na označeno 
mesto. 

Označite za kateri 
mesec kupujete 
vrednotnico. Izberete 
lahko tekoči ali 
naslednji mesec. 



JANEZ NOVAK 

JANEZ NOVAK 

Ko ste vnesli vse podatke, ki so zahtevani za 
oddajo vloge za nakup vrednotnice, vlogo 
preglejte, kar storite s klikom na označeno mesto. 

Nakup vrednotnice nadaljujete s klikom 
na polje „NADALJUJTE“. 



JANEZ NOVAK 

S klikom na polje „NADALJUJTE“ boste 
preusmerjeni na stran, na kateri 
opravite plačilo. Pred oddajo vloge 
morate namreč opraviti plačilo. 



JANEZ NOVAK 

Nahajate se na strani, kjer 
opravite plačilo vrednotnice. 
 
Preverite znesek plačila, 
izberite način plačila ter 
vnesite vse zahtevane 
podatke, če želite prejeti 
račun (tega npr. potrebujete, 
če zase kupujete 
vrednotnico, saj boste 
strošek le te lahko uveljavljali 
pri izračunu davčne osnove).  
 
S klikom na polje „Nadaljuj“ 
potrdite plačilo. Preusmerjeni 
boste na stran, kjer opravite 
še zadnjega od štirih korakov 
elektronskega nakupa 
vrednotnice – oddaja vloge. 



Po plačilu morate opraviti še zadnji korak, in 
sicer oddajo vloge. Po oddani vlogi, prejmete 
vrednotnico, ki jo mora imeti izvajalec ves čas 

opravljanja dela pri sebi. 

 


