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Dobrodošli na 12. srečanju 
Nacionalnega foruma za eRačun

• Pričakujemo 60+ udeležencev

• Izklopite mikrofone / na povabilo lahko vklopite zvok

•Dviganje rok se ne spremlja - namesto tega v polje za 

klepet oddajte svoja vprašanja

Hvala za vašo pozornost
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Program srečanja 3.12.2020

1. Uvod

2. Predstavitev projekta ROSE 2

3. Pregled stanja na področju izmenjave eRačunov –

prehod na eSLOG 2.0

4. Poročilo raziskave o uporabi eRačunov v Sloveniji

5. Razno (novosti, vprašanja, predlogi, pobude)



Center za ePoslovanje Slovenije | Slovenski nacionalni forum za eRačun

Članstvo

•Decembra 2020 imamo skupno 89 članov

•Dobrodošlica novim članom

•Anni Edico d.o.o.

•Fin4Green d.o.o.

• Itelis d.o.o.

•Perftech d.o.o.

•Svetovarna d.o.o.

•T-2 d.o.o.
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Aktivnosti v zadnjem letu

• Prehod na eSLOG 2.0 račun

• Zaključek projekta ROSE 2

•Nadgradnja Centra za ePoslovanje Slovenije

• Izvedena raziskava o uporabi eRačunov

• Sodelovanja

•SIST TC IKT

•CEN TC 434

•Evropski forum za eRačun (EMSFEI)
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2. Predstavitev projekta 
ROSE 2

Jorgo Bertalanič, UJP

Halis Tabaković, GZS

Rok Bojanc, ZZI

12. srečanje 
Nacionalnega foruma za eRačune
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Projekt ROSE 2

Sodelujoči Partnerji
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eSLOG 2.0 dokumenti

KUPEC
(nabava)

DOBAVITELJ
(prodaja)

Pogodba

Naročilo

Dobava

Račun

Plačilo
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eSLOG 2.0 dokumenti

Dokumentacija je na voljo na: https://www.epos.si/eslog

https://www.epos.si/eslog
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Izhodišča

Potrebe uporabnikov 

Obstoječi eSLOG dokumenti

Izkušnje iz prakse

Uveljavljeni standardi na tem področju

EN 16931 in eSLOG 2.0 račun

▪ 2.0 naročilo

▪ 2.0 potrditev naročila

▪ 2.0 dobavnica

Princip »eno naročilo, ena potrditev naročila, več dobavnic«
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Nadgradnja eRegistra in 
Exchange hub platforme
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Projekt rose 2 – nadgradnja 
sistema UJP

12

Novosti za proračunske uporabnike:

•Nadgradnja sistema UJP z izmenjavo e-dokumentov 

(e-naročilnice, potrditev e-naročilnice in e-dobavnice) 

v standardu e-SLOG 2.0.

• Inovativna nadgradnja sistema UJP:

•Nadgradnja obstoječe poslovne analitike.

•Nadgradnja prijavnih mehanizmov.
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Nadgradnja sistema ujp z izmenjavo e-dokumentov 
(e-naročilnica, potrditev e-naročilnice in 
e-dobavnica) v standardu e-SLOG 2.0 

•UJP je obstoječi sistem za izmenjavo e-računov 
nadgradil z izmenjavo e-dokumentov in s tem podprl 
izmenjavo e-dokumentov med proračunskimi 
uporabniki, izmenjavo prek bančnega omrežja ter 
prek ponudnikov elektronske poti.

•UJP je omogočil:
•Prejem e-dokumentov poslanih v standardu eSlog 2.0 - ročni 
prevzem prek spletne aplikacije UJPnet in prek vmesnika B2B.
•Pošiljanje e-dokumentov v standardu eSlog 2.0 prejemnikom 
pri bankah in prek ponudnikov elektronske poti - ročni vnos in 
uvoz prek spletne aplikacije UJPnet ter prek vmesnika B2B.
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E-naročilnica in 
Potrditev e-naročilnice
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E-dobavnica
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Nadgradnja obstoječe 
poslovne analitike

•UJP je vsem proračunskim uporabnikom v obstoječi 
poslovni analitiki omogočil vpogled v novo statistiko:
•Tabelarični in grafični pregled ter analizo števila izmenjanih 
e-dokumentov (prejete in izdane e-naročilnice, potrditev 
e-naročilnic in e-dobavnice).
•Tabelarični in grafični pregled podatkov o številu zavrnjenih 
e-računov in e-dokumentov, številu plačanih in deležu plačanih 
e-računov.

•Vsem ministrstvom in zastopnikom je v poslovni 
analitiki omogočen nov vpogled v dinamiko e-računov 
in e-dokumentov za vse proračunske uporabnike, ki 
sodijo v pristojnost posameznega ministrstva.
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Dinamika E-dokumenti in 
E-računi
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Ministrstva - Dinamika E-računi
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Nadgradnja prijavnih 
mehanizmov

•UJP je nadgradil sistem prijavnih mehanizmov v portalu 
UJP eRačun in  odložišču velikih datotek. Uporabniku je 
omogočen nov način dostopa in identifikacije prek 
sistema SI-PASS, ki je enotna točka za preverjanje 
identitete različnih uporabnikov (državljanov, poslovnih 
subjektov, javnih uslužbencev).

•Možni načini prijave prek sistema SI-PASS:
•Prijava z digitalnim potrdilom – kvalificirano digitalno potrdilo za 
e-podpis enega izmed izdajateljev iz EU.
•Prijava z enkratnim geslom smsPASS – mobilna identiteta prijave v 
sistem SI-PASS, ki s pomočjo enkratnega gesla, poslanega s kratkim 
SMS sporočilom omogoča zanesljivo identifikacijo uporabnika.
•Čezmejna prijava v EU – sistem SI-PASS omogoča čezmejno prijavo 
z identifikacijskimi sredstvi, ki so jih članice EU priglasile v svoje 
nacionalne sheme (npr. osebna izkaznica) v okviru uredbe eIDAS.
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Prijava v portal UJP eRačun
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Prijava v UJP odložišče velikih 
datotek
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Več informacij

Več informacij o izmenjavi e-računov s proračunskimi 
uporabniki

https://www.gov.si/teme/izmenjava-e-racunov-s-
proracunskimi-uporabniki/

Več informacij o odložišču velikih datotek in portalu 
UJP eRačun

https://www.gov.si/zbirke/storitve/posiljanje-
eracunov/

https://www.gov.si/teme/izmenjava-e-racunov-s-proracunskimi-uporabniki/
https://www.gov.si/zbirke/storitve/posiljanje-eracunov/
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ROSE 2 – promocijske 
aktivnosti

Cilji in naloge:

• Logo projekta, spletna stran

• Ozaveščanje, priprava kvalitetnih vsebina za spletno
stran

• Zbornik

• Dogodki (webinar, konferenca)
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ROSE 2  - spletne vsebine

• SI: https://www.epos.si/projekt-rose-2

• EN: https://www.epos.si/en/the-rose-2-project

https://www.epos.si/projekt-rose-2
https://www.epos.si/en/the-rose-2-project
https://www.epos.si/
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SI: 
https://www.epos.si/assets/docs/RO
SE_Zbornik2020_SLO_Web.pdf

EN: 
https://www.epos.si/assets/docs/RO
SE_Zbornik2020_EN_Web.pdf

Zbornik

Digitalizacija poslovanja 
od naročila do plačila

https://www.epos.si/assets/docs/ROSE_Zbornik2020_SLO_Web.pdf
https://www.epos.si/assets/docs/ROSE_Zbornik2020_EN_Web.pdf
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ROSE 2 konferenca

ePoslovanje 
med

podjetji

v letu

2020 in naprej
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3. Pregled stanja na področju 
izmenjave eRačunov – prehod na 

eSLOG 2.0 za proračunske uporabnike

12. srečanje 
Nacionalnega foruma za eRačune

Tina Šinkovec, UJP
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Pregled stanja na področju izmenjave 
eRačunov – prehod na e-SLOG 2.0 za 
proračunske uporabnike

•Nacionalni forum za e-račun je na 11. seji dne 5. 12. 
2019 sprejel odločitev, da se s 1. 10. 2020 prenehata 
uporabljati standarda e-SLOG 1.6 in 1.6.1.

•UJP je v januarju 2020 vse proračunske uporabnike in 
ponudnike e-poti, ki imajo z UJP sklenjeno pogodbo o 
izmenjavi e-računov obvestil, da bodo proračunski 
uporabniki od 1. 10. 2020 dalje lahko prejemali in 
izdajali e-račune samo v standardu e-SLOG 2.0.
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Pregled stanja na področju izmenjave 
eRačunov – prehod na e-SLOG 2.0 za 
proračunske uporabnike

V UJP so bile izvedene vse potrebne aktivnosti in 
nadgradnje sistema za izmenjavo e-računov za prehod 
na nov standard:

• priprava e-računov v e-SLOG 2.0 prek ročnih vnosov v 
spletni aplikaciji UJPnet za proračunske uporabnike in 
portalu UJPeRačun za pravne in fizične osebe;

• nadgrajeni UJP vmesniki B2B za prejemanje/pošiljaje 
e-računov za proračunske uporabnike in ponudnike e-
poti;

• testiranje izmenjave e-računov s ponudniki e-poti 
prek UJP vmesnika B2B ter prek procesorja Bankart.
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Pregled stanja na področju izmenjave 
eRačunov – prehod na e-SLOG 2.0 za 
proračunske uporabnike

UJP od 1. 10. 2020 dalje zavrne e-račune, ki:

• so pripravljeni v standardih e-SLOG 1.6 in 1.6.1;

• niso skladni s shemo e-SLOG 2.0;

• vsebujejo nepravilen e-podpis (e-podpis v e-SLOG 2.0 
ni obvezen in ga UJP ne zahteva, če pa je e-račun 
podpisan UJP preveri pravilnost in veljavnost 
elektronskega podpisa);

• ne vsebujejo podatkov, ki so bili obvezni že v e-SLOG 
1.6 in 1.6.1.



Center za ePoslovanje Slovenije | Slovenski nacionalni forum za eRačun

Težave zaznane ob prehodu na standard e-SLOG 2.0:

• nepravočasna priprava za prehod na nov standard;

• e-računi neskladni s shemo e-SLOG 2.0 in brez 
obveznih podatkov;

• različno razumevanje oziroma zapis davčnih kod v e-
računih; največ težav pri pripravi neobdavčenih e-
računov, e-računov z davčno stopnjo 0% in e-računov 
z obrnjeno davčno obveznostjo;

Pregled stanja na področju izmenjave 
eRačunov – prehod na e-SLOG 2.0 za 
proračunske uporabnike
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Težave zaznane ob prehodu na standard e-SLOG 2.0:

• različno razumevanje oziroma zapis davčnih številk in 
identifikacijskih številk za DDV prodajalca/kupca v e-
računih;

• zaradi različnega razumevanja standarda e-SLOG 2.0 
in s tem neenotne priprave e-računov imajo 
prejemniki težave pri prejemu in obdelavi e-računov.

Pregled stanja na področju izmenjave 
eRačunov – prehod na e-SLOG 2.0 za 
proračunske uporabnike
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Spremenjena kontrola davčne številke/identifikacijske 
številke za DDV izdajatelja e-računa v UJP:

•UJP bo nekoliko spremenili kontrolo na zapis davčne 
številke izdajatelja v prejetih in izdanih e-računih v 
standardu e-SLOG 2.0;

• že sedaj je v e-računu e-SLOG 2.0 zahtevana davčna 
številka izdajatelja (SE) zapisana 
•ali v polje <D_1153>VA</D_1153> (BT-31), 
•ali v polje <D_1153>AHP</D_1153> (BT-32);

• po spremenjeni kontroli bo zapis davčne številke 
izdajatelja vedno zahtevan v polju 
<D_1153>AHP</D_1153>;

Pregled stanja na področju izmenjave 
eRačunov – prehod na e-SLOG 2.0 za 
proračunske uporabnike
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Spremenjena kontrola davčne številke/identifikacijske 
številke za DDV izdajatelja e-računa:

•UJP bo od 12.12.2020 dalje zavrnil e-račune, ki ne 
bodo vsebovali davčne številke izdajatelja (SE) 
zapisane v e-SLOG 2.0, in sicer:

• E-račun e-SLOG 2.0 z vključeno novo kontrolo lahko 
preverite na 
https://storitve.ujp.gov.si/dostop/preverjanje-
strukture/ ali v našem testnem okolju BETA UJPnet.

 
<G_SG3> 

                                               <S_RFF> 

                                                           <C_C506> 
                                                                       <D_1153>AHP</D_1153> 
                                                                       <D_1154>10641424</D_1154> 
                                                           </C_C506> 
                                               </S_RFF> 
                                    </G_SG3> 

Pregled stanja na področju izmenjave 
eRačunov – prehod na e-SLOG 2.0 za 
proračunske uporabnike

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstoritve.ujp.gov.si%2Fdostop%2Fpreverjanje-strukture%2F&data=04%7C01%7Cjtrsavec%40nkbm.si%7Ce92c799aef974990151208d87fd3664d%7C97b95633c28c4dd2bcb2c7e6daf11061%7C0%7C0%7C637399893221366664%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=o1QF1LTmSz0kGzbE3IHPQfFFNKiiAZ0xnm3FB6giyhs%3D&reserved=0
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•Na spletni strani Centra za e-poslovanje je na povezavi 
https://epos.si/novice/pojasnilo-zapisa-davcnih-
stevilk-prodajalca-in-kupca-v-e-slog-2-0-e-racun
objavljeno pojasnilo glede zapisa davčnih številk in 
identifikacijskih številk za DDV v e-SLOG 2.0.

•Objavljeno bo tudi pojasnilo glede pomena in 
uporabe davčnih kod v e-SLOG 2.0 ter primeri e-
računov z različnimi davčnimi stopnjami.

Pregled stanja na področju izmenjave 
eRačunov – prehod na e-SLOG 2.0 za 
proračunske uporabnike

https://epos.si/novice/pojasnilo-zapisa-davcnih-stevilk-prodajalca-in-kupca-v-e-slog-2-0-e-racun
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Prehod na eSLOG 2.0 eRačun

Ugotovitve Centra za ePoslovanje:

•Veliko uvedb v zadnjem trenutku

• Izhajanje iz primerjave in preslikave z eSLOG 1.6

•Veliko izmenjanih računov semantično nepravilnih

•Večina težav povezanih z 
•Nerazumevanje dokumentacije, XSD sheme
•Davčne kategorije, koda davka
•Popusti
•Podpis

• Popravki so se hitro uredili
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Orodje za preverjanje eSLOG 
2.0 eRačun

https://bizbox.zzi.si/bizBoxUtils/views/eslog20/validate.xhtml
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4. Poročilo raziskave o uporabi 
eRačunov v Sloveniji

12. srečanje 
Nacionalnega foruma za eRačune

prof. dr. Andreja Pucihar

Fakulteta za organizacijske vede, UM



O anketi

1-39

 Čas ankete: 1.9.2020 (odprta do 1.12.2020) 

 Oglaševanje manj časa

 Anketo je izpolnilo 94 anketirancev
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O anketi

1-40

 Čas ankete: 1.9.2020 (odprta do 1.12.2020) 

 Oglaševanje manj časa

 Anketo je izpolnilo 94 anketirancev
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V naši organizaciji pošiljamo/prejemamo račune na 

naslednji načine

1-41
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Izmenjava strukturiranih e-računov s 

partnerji?

1-42
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Delež računov glede na pojavno obliko

1-43
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Način pripravljanja e-računov?

1-44
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Način hrambe e-računov

1-45
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Uporaba drugih e-dokumentov 

1-46
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Pomembnost prednosti uporabe e-računov

1-47
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Zagotovljena pristnost izvora in celovitost vsebine e-…

Večja varnost zaradi uporabe varovanih, zaščitenih…

Izboljšani odnosi z dobavitelji in kupci

Hitrejša in bolj varna hramba e-računov

Zmanjšanje stroškov (tiskanja, papirja, pošiljanja)

Izboljšana skladnost in revizija poslovanja

E-računi so shranjeni in dostopni na enem mestu

Manjša možnost napak

Hitrejša dostava računov

Povečanje produktivnosti

Manjša poraba časa zaposlenih

Večja sledljivost procesov (povratne informacije glede…

Hitrejša obdelava računov

Avtomatizacija delovnega procesa



Pomembnost ovir za manjši obseg uporabe 

e-računov
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Omejene zmožnosti informacijske tehnologije in rešitev,…

Skrb zaradi varnosti poslovanja

Pomanjkanje podpore vodstva

Pomanjkanje sredstev za uvedbo e-računov

Visoki stroški nakupa nove informacijske tehnologije

Dobavitelji si ne morejo privoščiti dodatnih stroškov…

Nepoznavanje prednosti uporabe e-računov

Kompleksnost uvedbe e-računov

Visoki stroški integracije novih rešitev z obstoječimi v…

Pomanjkanje znanja za uvedbo e-računov

Naši kupci ne sprejemajo oziroma ne želijo sprejemati…

Naši dobavitelji ne uporabljajo e-računov



Pomembnost učinkov uporabe e-računov
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Več časa za razvoj novih izdelkov in storitev

Optimizacija denarnega toka in upravljanja

finančnih sredstev

Povečanje dobička in produktivnosti

Izboljšanje zmožnosti napovedovanja in planiranja

poslovnih dogodkov

Povečanje skladnosti poslovanja s predpisi

Izboljšanje odnosov z dobavitelji in kupci

Več časa za aktivnosti povezane z dodano

vrednostjo

Revizijska sled nad poslovnimi dogodki

Zmanjšanje celotnih stroškov poslovanja

Izboljšanje učinkovitosti poslovanja



Pomembnost spodbud za razširitev uporabe 

e-računov
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Konkurenti uporabljajo e-račune

Javni katalog ponudnikov rešitev in storitev

Javni katalog poslovnih subjektov, s katerimi…

Izobraževanje o e-računih

Javno predstavljeni primeri dobrih praks

Večje poznavanje prednosti e-računov

Država zakonsko predpiše uporabo e-…

Razpisi za digitalizacijo

Manjši začetni stroški uvajanja e-računov

Zahteve kupcev za uporabo e-računov

Ponudniki poslovnih programskih rešitev…

Spodbuda države in podpornih institucij …

Nepovratna sredstva za digitalizacijo



Predlogi anketirancev
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 integracija z obstoječim sistemom („vsi ponudniki hočejo 

na novo, ločeno“)

 eno stičišče za vse e-račune; tako proračunske uporabnike 

kot za vse ostale

 manjkajo rešitve za MSP



Sklep
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 Raziskava predstavlja podatke za sodelujoča  podjetja

 Podatki na širši populaciji kažejo na slabše rezultate

 Izmenjava e-računov v letu 2018 (po podatkih SURS)

 Mikro podjetja 62%

 Mala podjetja 59%

 Srednje velika podjetja 71%

 Velika podjetja 74%

 E-računi zadnji, a pomemben dokument 

 Ukrepi podpornega okolja – širšega ekosistema na vseh 

nivojih so pomembni in imajo učinke



Hvala za pozornost
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 Dr.  Andreja Pucihar

 Fakulteta za organizacijske vede

 Univerza v Mariboru

 andreja.pucihar@um.si
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5. Razno

12. srečanje 
Nacionalnega foruma za eRačune
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Zakon eRačuni

11. seja Nacionalnega foruma 5.12.2019:

• Predlog članov Foruma je, da se zakonsko uredi 

obvezna izmenjava e-računov med pravnimi subjekti, 

ki naj stopi v veljavo v letu 2021.
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eSLOG 2.0 delavnica 

•Delavnica "Novi eSLOG 2.0 dokumenti"

•eNaročilo

•ePotrditev naročila

•eDobavnica

• Termin delavnice: petek, 11.12.2020 ob 10:00

• Izvedba spletno, preko MS Teams
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eSLOG

•Delovna skupina za eSLOG bo obravnavala vse prejete 

predloge

•V Q1 2021 planirano:

•Objava primerov eSLOG 2.0 eRačunov za različne 

davčne stopnje

•Objava najbolj pogostih vprašanj na temo poslovanja 

z eSLOG računi
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Dopolnitve EN 16931

• CEN pripravlja dopolnitve EN 16931

• Skupno 50 predlogov, 42 potrjenih
•Zaokroževanje
•Kode davkov
•Zbirni računi
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Nov standard za poenostavljen 
eRačun (eReceipt)

•Razvoj novega standarda za poenostavljen račun, kjer 
prejemnik ni nujno poznan
•Podatki, pomembni za davčno upravo. Podatki o POS 
transakcijah in dogodkih, ki so pomembni za sledenje in 
nadzor.
•Podatki, pomembni za potrošnika / končne uporabnike (npr. 
rok uporabnosti hrane, razdalja vožnje s taksijem itd.). 
Metapodatki o blagu ali storitvah za kasnejšo obdelavo.

• Začetek delovanja delovne skupine v novembru 2020

• Zbiranje zahtev
•Zakonske zahteve v posameznih državah
•Primeru uporabe
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CEF eInvoicing

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eInvoicing
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Hvala za pozornost!


