
 
  

 E-račun na e-naslov prejemnika - zakonodaja 
 
Šole so bile pred časom ( v letu 2015) obveščene z okrožnico s strani Uprave RS za javna 
plačila (UJP), da je sedaj nedvoumno določeno, da je proračunski uporabnik (šola), ki 
pošilja račune v pdf obliki na e-naslove prejemnikov (staršem) v prekršku:  
 
»V UJP želimo opozoriti vse osnovne šole, da lahko kot proračunski uporabnik – izdajatelj pošiljate e-
račune izključno prek enotne vstopne in izstopne točke za e-račune, ki je vzpostavljena pri UJP, 
skladno s 26. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list 
RS, št. 59/10 in 111/13, v nadaljevanju: ZOPSPU) in Pravilnikom o standardih in pogojih izmenjave 
elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna 
plačila (Uradni list RS, št. 9/11, 109/12, 75/14, 94/14, 75/15 in 9/16, v nadaljevanju: Pravilnik) ter 
pogoji, ki so objavljeni na spletni strani UJP http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=258.  
Pravilnik dovoljuje priloge k e-računom, ki so lahko tudi v pdf obliki, medtem ko pošiljanja e-računov 
izključno v pdf obliki ne dovoljuje. Prav tako Pravilnik dovoljuje pošiljanje e-računov na elektronske 
naslove prejemnikov prek UJP, ne dovoljuje pa pošiljanja e-računov neposredno na elektronske 
naslove prejemnikov. Navedeno pomeni, da proračunski uporabniki ne smejo pošiljati e-računov mimo 
enotne vstopne in izstopne točke pri UJP * neposredno prejemnikom na njihove elektronske 
naslove.  
Kršitev te prepovedi oziroma izmenjava e-računov zunaj enotne vstopne in izstopne točke pri UJP se 
šteje za prekršek po četrti alineji prvega odstavka 31. člena ZOPSPU, za katerega je določena globa 
od 1.000 do 4.100 EUR za odgovorno osebo proračunskega uporabnika. Proračunski uporabniki lahko 
pošiljajo e-račune prek spletne aplikacije UJPnet v UJP, ki nato posreduje e-račune v spletne banke 
prejemnikov ali na elektronske naslove prejemnikov.«  

 

* UJP je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo eRačunov  

 

V skladu z 28. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. 

list RS, št. 77/2016, v nadaljevanju: ZOPSPU-1) je UJP enotna vstopna oziroma izstopna 

točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki (v nadaljevanju: 

e-računi), ki jih izdajajo in prejemajo proračunski uporabniki. E-račune morajo proračunski 

uporabniki prejemati in izdajati le prek UJP. 

 


