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eRačun – prednosti prejemanja

Stroški prejetih raččččunov v papirni obliki:

• prevzemanje pisemskih pošiljk

• roččččno knjižžžženje - raččččunovodstvo
• arhiviranje (fascikli, omare….)

• veččččje tveganje napak pri knjižžžženju….

eRaččččun:
• avtomatski prevzem iz spletne  

• banke

• avtomatiziranje knjižžžženja –
raččččunovodstvo

• avtomatsko arhiviranje

• manjše tveganje napak pri knjižžžženju
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Kaj omogoči izmenjavo eRačunov?

� Postopek (način izmenjave)

� standard (enoten standard  xml obliki - eSlog)

� dogovor (med deležniki)

� zavedanje, da elektronski račun prinaša 

racionalizacijo poslovanja.
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� Ponudnik plačilnih storitev za proračunske uporabnike 

� Register proračunskih uporabnikov

� Spremljanje in evidentiranje javnofinančnih tokov

� Upravljalec sistema spletnih plačil za proračunske 
uporabnike 

……..

� Enotna vstopna in izstopna točka eRačunov za 
proračunske uporabnike

Uprava Republike Slovenije za javna plačila
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UJP:

� Sodelovanje z ZBS – pravila izmenjave, posrednik 
Bankart

� Sodelovanje z GZS – eSlog 1.5, eSlog1.6

� 2010 vzpostavitev sistema enotne vstopne in izstopne 
točke za javni sektor

� Aplikativna podpora

� Prvi izdajatelji in prejemniki

� Podpis prvih pogodb

� Telekom, Bankart, ZZI, Setcce, Pošta Slovenije …..

eRačun – temeljni pogoji za izmenjavo



eRačun – vloga UJP

� Aktivno sodelovanje v Nacionalnem forumu za eRačun

� Sodelovanje v Evropskem forumu za eRačun

� Pobudnik in promotor eRačunov v javnem sektorju

� Aktvno sodelovanje pri pripravi pravnih podlag za 
uvedbo eRačuna

� Izvedba konferenc, seminarjev, izobraževanje…

� Izvedba posvetov za javni sektor

� Udeležba na posvetih, izobraževanjih za javni in 
gospodarski sektor

� Pomoč IT podjetjem 
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� Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske 
uporabnike (Ur. l. RS št. 59/2010 in 111/2013) 

� 31. člen – globa za odgovorno osebo PU, če izdaja ali 
prejema eRačun na drug način, ne prek UJP 

� Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih 
računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi 
republike Slovenije za javna plačila (Ur. l. RS št. 9/2011 
in 109/2012)

� Enotna vstopna in izstopna točka eRačunov za 
proračunske uporabnike

� Informacije: http://www.ujp.gov.si/ 

eRačun – pravna podlaga
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1.januar 2015 zavezuje:

� proračunske uporabnike k prejemanju eRačunov

� Proračunske uporabnike k izdajanju eRačunov, če je 
prejemnik proračunski uporabnik

� vse pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo 
dejavnost k izdaji eRačunov, če je prejemnik 
proračunski uporabnik

eRačun – za koga so zakonsko obvezni?
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Se ne uporablja za:

- račune, zahtevke za plačilo,

- račune za nadomestilo, obračunske liste,

- dobropise, bremepise in druge spremljajoče dokumente

ki jih ZZZS in zavarovalnicam (dopolnilno zdrav.zavar.) 
pošiljajo bolnišnice, zdravstveni domovi, lekarne in  
zasebniki v delu, ki se nanaša na izvajanje koncesijske 
pogodbe; zdravilišča, dobavitelji medicinskih 
pripomočkov in drugi izvajalci zdravstvenih storitev, ki 
opravljajo storitev v breme obveznega in dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja (1.člen pravilnika).

eRačun se ne uporablja za račune iz tujine ali v tujino.

eRačun – izjeme?
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Nujni koraki in izzivi v letu 2014

� pripraviti zaledne aplikacije

� prijaviti se na sprejem / izdajo eRačunov

� izbrati ponudnika elektronske poti (banke, podjetja)

� čim prej začeti…..
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Izmenjava eRačunov prek UJP

� Prek spletne banke UJP (dostop za fizične osebe s strani 
PU)

� Prek vmesnika B2B – avtomatična izmenjava eRačunov 
med UJPnet in aplikacijami PU (npr. dokumentni sistem, 
računovodski sistem)

� Izmenjava med PU (PU kot izdajatelje in PU prejemnik)

� Med PU in fizičnimi ter pravnimi osebami (prek bank in 
drugih ponudnikov elektronskih poti)

� Gospodarski subjekti posredujejo eRačune prek svojih 
ponudnikov elektronskih poti (banke, podjetja…ne prek 
UJP, razen izjeme s.p. za malo število eRačunov)
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UJP – prevzem eRačuna za PU

UJP prevzema eRačune:

� od pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo 
dejavnost prek Bankarta (banke izdajatelj 
posredujejo v Bankart)

� Od pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo 
dejavnost preko ponudnikov elektronskih poti 

� od fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost prek 
spletnega portala UJP (omejena količina enostavnih 
eRačunov)

� PU prek spletne banke UJPnet ali vmesnika B2B
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PU - prejem eRačuna

PU – prejemnik eRačuna:  

� sprejme Pogoje spletnega poslovanja med PU in UJP 

� posreduje vlogo za prejemanje eRačunov UJP

� se naroči na prejemanje eRačunov do 31.12.2014 
(potem ni več potrebno)

� PU prejema prek spletne banke UJPnet ali vmesnika 
B2B – avtomatična izmenjava eRačunov med UJPnet 
in aplikacijami PU (npr. dokumentni sistem, 
računovodski sistem)
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eRačun – prevzem v UJP

BANKA BANKA BANKA BANKA 
2222 BANKART

BANKA 3BANKA 3BANKA 3BANKA 3

BANKA 1BANKA 1BANKA 1BANKA 1

UJP UJP UJP UJP –––– spletna spletna spletna spletna 
bankabankabankabanka

ZZIZZIZZIZZI

PROCESOR XPROCESOR XPROCESOR XPROCESOR X

Prejemnik Prejemnik Prejemnik Prejemnik 

eRaeRaeRaeRaččččunaunaunauna

ePortal

SETCCESETCCESETCCESETCCE
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eRačun za prejemnika v javnem sektorju

DOKUMETNTNI DOKUMETNTNI DOKUMETNTNI DOKUMETNTNI 
SISTEM SISTEM SISTEM SISTEM 

RARARARAČČČČUNOVODSKI UNOVODSKI UNOVODSKI UNOVODSKI 
SISTEMSISTEMSISTEMSISTEM

UJP UJP UJP UJP ––––
spletna spletna spletna spletna 
bankabankabankabanka

RARARARAČČČČUNOVODSKI UNOVODSKI UNOVODSKI UNOVODSKI 
SISTEMSISTEMSISTEMSISTEM

DOKUMENTNI DOKUMENTNI DOKUMENTNI DOKUMENTNI 
SISTEMSISTEMSISTEMSISTEM



16

PU – izdajatelj eRačuna

PU – izdajatelj eRačuna:  

� sprejme Pogoje spletnega poslovanja med PU in 
UJP

� pošlje UJP vlogo za posredovanje izdanih 
eRačunov UJP

� prejema ePrijave od prejemnikov eRačunov

� PU prek spletne banke UJPnet pripravi eRačun ali 
ga uvozi (masovni uvoz) ter posreduje UJP

� PU pripravi in posreduje eRačuna prek vmesnika 
B2B v UJP
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UJP – posredovanje eRačunov od PU

UJP posreduje eRačune:

� pravnim osebam in fizičnim osebam prek Bankarta v 
banke

� pravnim osebam prek drugih ponudnikov elektronskih 
poti do prejemnikov

� PU prek spletne banke UJPnet ali vmesnika B2B
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eRačun–PU izdajatelj eRačuna

PUPUPUPU Vmesnik -

B2B 

PUPUPUPU

PUPUPUPU

UJP UJP UJP UJP –––– spletna bankaspletna bankaspletna bankaspletna banka

ZZIZZIZZIZZI

PROCESOR XPROCESOR XPROCESOR XPROCESOR X

PU PU PU PU ---- prejemnik prejemnik prejemnik prejemnik 
eRaeRaeRaeRaččččuna una una una 

Fiziččččna oseba

PU

SETCCESETCCESETCCESETCCE



19

PU – obdelava eRačunov

PU:

� prevzame eRačun v svoj računovodski/knjigovodski 
sistem (ERP, MFRAC, SPIS, GC….)

� Določi pravila obdelave eRačuna (dokumentiranje, 
likvidiranje, stopnje potrjevanja, priprava plačilnega 
navodila – odredbe…..v svojem sistemu)

� Zavrnitev eRačuna poteka po klasični poti v papirni 
obliki (banke ne podpirajo zavrnitve)

� Poleg eRačuna tudi priloge (pdf ali katerakoli druga 
oblika)



� Informacije o postopkih vključevanja – pristojna 
območna enota UJP

� Tehnična podpora za eRačun

� E-naslov podpora.ujpnet@ujp.gov.si

� Telefon 05/3386 304

� Vse informacije na www.ujp.gov.si Delovna 
področja/eRačuni

Info/Tehnična podpora
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Vsaka naložba v elektronsko poslovanje danes 

- večkratni prihranek jutri!

Hvala za pozornost!


