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UJP - izmenjava e-računov v javnem sektorju v 
prvih dneh leta 2015 

Darinka Arh Pilih
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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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 Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske
uporabnike (Ur. l. RS št. 59/2010 in 111/2013)

 26. člen – UJP enotna vstopna/izstopna točka za
izmenjavo eRačunov; PU lahko prejemajo in izdajajo
eRačune samo prek UJP

 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; 109/2012; 75/2014 in 94/2014)

 Enotna vstopna in izstopna točka eRačunov za 
proračunske uporabnike

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

eRačun – pravna podlaga
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 Je dokument oziroma knjigovodska listina, ki vsebuje
zapise o poslovnih dogodkih, na osnovi katerih se
spreminjajo sredstva ali obveznosti do njihovih virov,
prihodki ali odhodki. Za eRačune torej štejemo
dokumente oziroma listine, ki vsebujejo obvezne
elemente, in sicer ne glede na to, kako se listina imenuje
(račun, dobropis, bremepis, avansni račun, zahtevek za
plačilo, opomin, kadar vsebuje poleg zneska prvotnega
računa še znesek obresti ali opomina…).

 eRačun ni obvezen za zahtevke, ki temeljijo na zakonski
podlagi, za kartično in gotovinsko poslovanje ter za
poslovanje s tujino.

 Izmenjava eRačuna je proces posredovanja eRačuna od
izdajatelja do prejemnika eRačuna.

eRačun
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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 – izjeme?
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27. člen ZOPSPU-A (Ur. l. RS št. 111/2013) določa 
datum 1. 1. 2015

Zakon zavezuje:

 proračunske uporabnike k prejemanju eRačunov,

 proračunske uporabnike k izdajanju eRačunov, če
je prejemnik drug proračunski uporabnik,

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

eRačun – za koga so zakonsko obvezni?
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UJP – prevzem eRačuna za PU

UJP prevzema eRačune:

 od Bankarta (eRačune pravnih oseb in fizičnih oseb,
ki opravljajo dejavnost in jih prek bank posredujejo v
Bankart),

 Od ponudnikov elektronskih poti (39 ponudnikov npr.
ZZI, SETCCE, POŠTA SLOVENIJE, BASS….) za pravne
osebe,

 od fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost prek
spletnega portala UJP eRačun (omejena količina
enostavnih eRačunov, vnos enostavnega eRačuna z
obveznimi podatki)

 PU prek spletne banke UJPnet ali vmesnika B2B.
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eRačun – prevzem v UJP

BANKA 
2 BANKART

BANKA 3

BANKA 1

UJP – spletna 
banka

ZZI

BASS

Prejemnik 

eRačuna

ePortal

SETCCE
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eRačun – obvezni elementi

eRačun sestavljajo:

 ovojnica eRačuna - dokument v xml strukturi
namenjen usmerjanju eRačuna (vsebuje tudi podatke
za plačilo),

 e-SLOG - enotna standardizirana oblika eRačuna v
xml strukturi, ki jo je definirala GZS - obvezen podpis
eRačuna,

 poljubne priloge (npr. vizualizacija eRačuna v PDF,
TIF obliki).
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eRačun – dodatni podatki

 Če želi izdajatelj eRačuna posredovati prejemniku
eRačuna še dodatne informacije, ki jih ne more zajeti v
ovojnici eRačuna ali eRačunu, jih lahko posreduje v
prilogi eRačuna v pdf obliki ali v obliki, ki jih PU-
prejemnik eRačuna lahko vizualizira.

 Pošiljanje računov v pdf obliki na elektronske naslove
prejemnikov e-računov ni dovoljeno, kadar je izdajatelj
ali prejemnik proračunski uporabnik.

 Odložišče velikih datotek – datoteko lahko v odložišču
prevzame edino prejemnik (naslov za dostop prejme le
prejemnik datoteke, možnost kriptiranja občutljivih
podatkov).

10



Proračunski uporabnik – prejemnik eRačuna

 Pogoji poslovanja prek spletne aplikacije UJPnet

 Vloga za prejemanje in/ali izdajanje eRačunov
(pravica prejemanja prek UJPnet)/zavihek
Nastavitve/Vloge /E-računi

 Naročanje na prejemanje eRačunov izbranih
izdajateljev po 1. 1. 2015 ni več obvezno, ker je PU
dolžan prejemati eRačun
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eRačun – vloga za prejemanje eRačuna
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eRačun –prejeti eRačuni
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eRačun za prejemnika v javnem sektorju

DOKUMETNTNI 
SISTEM 

RAČUNOVODSKI 
SISTEM

UJP –
spletna 
banka

RAČUNOVODSKI 
SISTEM

DOKUMENTNI 
SISTEM



Proračunski uporabnik – prejemnik eRačuna prevzem 
prek spletne banke

 Potrjevanje in zavračanje prejetega eRačuna je
možno samo med PU in ponudniki elektronskih poti.
Zavračanje eRačunov do izdajateljev, ki pošiljajo
eRačune prek bank do UJP, ni možno (predvidoma že
v l. 2015).

 Omogočena avtomatska priprava naloga za plačilo.

 Pregledovanje in izvažanje prejetih eRačunov (možen
tudi masovni prevzem).
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B2B prevzem in obdelava eRačunov PU

Avtomatizirani postopki pri 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),

 elektronska zavrnitev eRačuna je omogočena do
izdajateljev, ki posredujejo eRačun prek ponudnikov,
kateri podpirajo elektronsko zavrnitev. Po klasični
poti v papirni obliki do izdajateljev, ki prek bank
posredujejo eRačune do proračunskih uporabnikov.

 Poleg eRačuna tudi priloge (pdf ali katerakoli druga
oblika).
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PU – izdajatelj eRačunov

 Pogoji poslovanja prek spletne aplikacije UJPnet

 Splošni pogoji posredovanja eRačunov med PU in UJP

 Vloga za posredovanje izdanih eRačunov – spletna
vloga (namenjena vpisu PU v evidenco izdajateljev-
register izdajateljev pri Bankartu)

 Prejemanje ePrijav od prejemnikov/potrjevanje/

zavračanje

 Prejemanje vseh statusov izdanega eRačuna
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PU – evidenca prejemnikov eRačunov
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PU – izdajatelj eRačunov

Prek spletne banke UJP: 

 uvoz eRačunov (eSlog):

 z ovojnico + priloge

 brez ovojnice (ovojnica se avtomatsko pripravi iz
podatkov e-računa)

 možen masovni uvoz eRačunov (več eRačunov
hkrati)

 vnosna maska z obveznimi podatki računa - kreira se
eRačun (ovojnica, eSlog, PDF vizualizacija računa,
dodane priloge izdajatelja).
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PU – evidenca izdanih eRačunov

20



21

UJP – posredovanje izdanih eRačunov PU  
prejemnikom

UJP posreduje eRačune:

 pravnim osebam in fizičnim osebam prek Bankarta
v banke (elektronska banka),

 pravnim osebam prek drugih ponudnikov
elektronskih poti,

 proračunskim uporabnikom prek spletne banke UJP
ali vmesnika B2B.
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eRačun–PU izdajatelj eRačuna

PU Vmesnik -

B2B 

PU

PU

UJP – spletna banka

ZZI

BASS

PU - prejemnik 
eRačuna 

Fizična oseba
PU

SETCCE

BANKART
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PU – ni stroškov izmenjave

 Izdani eRačuni

 Nadomestila in stroške izdanih eRačunov, ki jih
zaračunavajo banke in drugi ponudniki elektronske
poti (cenik + Bankart cenik izmenjave objavljen na
spletni strani UJP) od 1. 1. 2015 plačuje UJP iz
sredstev proračuna, ki so določena za ta namen.



 Prejeti eRačuni

 Prejemanje eRačunov je za proračunske uporabnike
brezplačno.

 Izmenjava eRačunov med proračunskimi uporabniki
je brezplačna.
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Portal UJP eRačun

 Namenjen izdajateljem – fizičnim osebam, ki opravljajo
osnovno in dopolnilno dejavnost ter pravnim osebam,
ki:

 izdajajo eRačune proračunskim uporabnikom,

 imajo omejen obseg izdanih eRačunov (5
mesečno/60 letno,

 nimajo možnosti posredovati eRačune prek bank ali
drugih ponudnikov elektronskih poti v UJP,

 imajo računalnik za dostop do spletnega Portala UJP
eRačun in kvalificirano digitalno potrdilo enega od
slovenskih overoviteljev digitalnih potrdil.

 Portal UJP eRačun ne morejo uporabljati proračunski
uporabniki, njim je namenjena spletna aplikacija UJPnet.
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Portal UJP eRačun

 Možnosti izdajatelja:

 lahko za izdajanje pooblasti drugo osebo, ki s svojim
kvalificiranim digitalnim potrdilom odda vlogo za
izdajanje eRačunov v njegovem imenu,

 vnos podatkov enostavnega eRačuna v pripravljeno
masko, UJP kreira kriptirano datoteko eRačuna
(ovojnico, eSlog in PDF), ki ga izdajatelj podpiše s
kvalificiranim digitalnim potrdilom,

 skupna velikost kriptirane datoteke ne sme
presegati 1 MB,

 priprava in pošiljanje eRačunov prek Portala UJP
eRačun je brezplačna.
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Portal UJP eRačun
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Portal UJP eRačun



Statistika eRačunov l. 2014
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Statistika eRačunov januar 2015

Število prejetih in izdanih eRačunov po dnevnih v januarju 2015
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Elektronska hramba eRačunov

 Skupno javno naročilo za proračunske uporabnike, ki so
pooblastili UJP realizirano 19. novembra – podpis
pogodbe s Pošto Slovenije d.o.o. (izvajalec eHrambe).

 Nadaljnji koraki:

 izvajalec pripravi spletni vmesnik za storitev zajema
in hrambe eRačunov,

 UJP izvede testiranje spletnega vmesnika ter o
zaključku testiranja obvesti proračunske
uporabnike,

 izvajalec s sodelovanjem z UJP pripravi vzorčna
notranja pravila, ki jih UJP potrdi pri Arhivu
Slovenije,
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Elektronska hramba eRačunov

 proračunski uporabniki prostovoljno pristopajo k
skupnemu JN in podpišejo posamične pogodbe,

 proračunski uporabnik storitev zajema in eHrambe
uporablja za namen hrambe eRačunov, za ostale
storitve izvajalca sklepa novo pogodbo,

 proračunski uporabnik je sam odgovoren za
ustreznosat hrambe dokumentov (dokumentarno ali
arhivsko gradivo mora biti opredeljeno v njegovih
aktih),

 proračunski uporabnik lahko še vedno pristopi k
skupnem JN oziroma od njega odstopi.
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POSEBNOSTI - pogosta vprašanja in odgovori
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Info/tehnična podpora

 Informacije o postopkih vključevanja – pristojna območna enota UJP 
in spletna stran UJP: www.ujp.gov.si

 Vsebinska vprašanja v zvezi s Portalom UJP eRačun:
 E-naslov: portal.eracun@ujp.gov.si
 Telefon:  05/6121 040, 01/4751 635

 Tehnična podpora za eRačun
 E-naslov podpora.ujpnet@ujp.gov.si
 Telefon 05/3386 304

 Druga vsebinska vprašanja s področja eRačunov
 E-naslov e-racun@ujp.gov.si
 Telefon:  05/6121 040, 01/4751 635
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Vsaka naložba v elektronsko poslovanje danes 

- večkratni prihranek jutri!

Hvala za pozornost!
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