
 

 

URA-NIČ, Urška Uranič, s.p., Klanec 34A, 1218 Komenda 
Telefon, e-pošta: GSM 031 608 900, info@uranic.si 

ID ZA DDV: SI98371347 
 

Davčna številka:98371347. Matična številka:6475973000. TRR:SI56 0310 3100 0804 049. AJPES št.:316-05-03271-2013 
IBAN SI56 0310 3100 0804 049   SKB BANKA D.D. LJUBLJANA 

 

eRačuni od 1. 1. 2015 dalje 
 
Vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki bodo morali od 1. 1. 2015 dalje za dobavljeno blago in izvedene 
storitve pošiljati eRačune. 
 
Na spletni strani UJP so pripravili predstavitev eRačuna 
 
 

eRačun 
eRačun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda svojemu dolžniku 
oziroma prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Izmenjava 
eRačuna je proces posredovanja eRačuna od izdajatelja do prejemnika eRačuna. Prejemnik eRačuna je 
proračunski uporabnik ali fizična ali pravna oseba, ki ji je namenjen eRačun. Izdajatelj eRačuna je 
proračunski uporabnik ali fizična ali pravna oseba, ki eRačun izda.  
Seznam izdajateljev eRačunov  http://www.bankart.si/si/ponudba/simp/register-e-racunov/ 
 
Prednosti eRačuna 

• Eko: manjša poraba papirja 

• Varno: pošiljanje podatkov po varni elektronski poti 

• Hitro: avtomatizirana izmenjava računov pohitri poslovanje 

• Pregledno: večja preglednost in nadzor nad delom z računi 

• Natančno:avtomatski prevzem računov zmanjša število napak saj prepisovanje podatkov ni 
potrebno 

• Enostavno: celoten krog dela z računom je avtomatiziran (prejem računa, knjiženje v dokumentnem 
sistemu, knjiženje v računovodskem sistemu, priprava naloga za plačilo) 

• Nižji stroški poslovanja: manj papirja, stroškov poštnih storitev, ročnega dela 

• Hranjenje v elektronski obliki  

eRačun sestavljajo 

• Ovojnica eRačuna – dokument v xml strukturi namenjen usmerjanju eRačuna 

• e-SLOG, verzija 1.5, e-SLOG, verzija 1.6– enotna standardizirana oblika eRačuna v xml strukturi, ki jo 
je definirala Gospodarska zbornica Slovenije 

• poljubne priloge (npr. vizualizacija eRačuna v PDF obliki). 
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UJP enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo eRačunov 
V skladu s 26. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. list RS, št. 
59/2010, 111/2013) je UJP enotna vstopna oziroma izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih 
dokumentov v elektronski obliki (v nadaljevanju eRačuni), ki jih izdajajo in prejemajo proračunski 
uporabniki. eRačune morajo proračunski uporabniki prejemati in izdajati le prek UJP.  
UJP zagotavlja izmenjavo: 

• eRačunov in zahtevkov med proračunskimi uporabniki ter 

• eRačunov med proračunski uporabniki in fizičnimi ter pravnimi osebami oziroma med javnim in 
zasebnim sektorjem. 

Opomba: Zahtevki so dokumenti, ki imajo enak pomen kot računi ter imajo vse elemente računa in jih 
proračunski uporabniki lahko izmenjujejo kot eRačune. Proračunski uporabnik izdajatelj zahtevka mora pri 
pošiljanju zahtevkov v strukturi eRačuna oziroma eSLOGa v polju »Vrsta dokumenta« vpisati oznako 382. 
Po tej oznaki prejemnik prepozna eRačun kot zahtevek.  
Obveznost prejemanja eRačunov  
Proračunski uporabniki morajo od 1. 1. 2015 dalje obvezno: 

• prejemati eRačune, 

• izdajati eRačune, če je prejemnik proračunski uporabnik. 

Vsi, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki bodo morali za dobavljeno blago in izvedene storitve pošiljati 
eRačune. 
Pravne in fizične osebe lahko pošiljajo eRačune proračunskim uporabnikom prek:  

• bank vklju čenih v medbančno izmenjavo eRačunov prek procesorja Bankart; 

• ponudnikov elektronske poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe;  

• portala UJP eRačun, prek katerega bodo lahko izdajatelji pošiljali eRačune neposredno 
proračunskim uporabnikom. Portal bo podpiral pošiljanje eRačunov za manjše izdajatelje, ki v javni 
sektor oziroma proračunskim uporabnikom na letni ravni posredujejo manjše število eRačunov. Portal bo 
omogočal ročni vnos eRačunov in bo dostopen prek spletne strani UJP od 1. 1. 2015 dalje. 

Vir, dodatne informacije: http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=258 

 


