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1. UVOD
Današnje tržne razmere, ki jih zaznamujejo pojavi kot je globalizacija, informatizacija,
avtomatizacija, povezovanje in nenazadnje tudi globalni finančni krči, silijo podjetja in organizacije v
prenove poslovnih procesov katerih skupni imenovalec je optimizacija poslovanja. Elektronsko
poslovanje vodi k vse večji globalizaciji poslovanja ter k odpiranju in povezovanju tržišč. Eden
izmed najbolj aktualnih procesov je razvoj računa v elektronski obliki (v nadaljevanju e-račun), saj
le ta zagotavlja poenostavitev procesov in jih povezuje s procesi poslovnih partnerjev. Učinkovita
strategija izvajanja teh procesov pa mora temeljiti na razumevanju priložnosti in koristi, ki jih
prinaša tovrstno izvajanje procesov z uporabo sodobne tehnologije.
Kvantitativne ocene evropske iniciative za elektronsko fakturiranje v poročilih iz leta 2007.
(European Electronic Invoicing Final Report) navajajo na področju elektronskega fakturiranja
potencialnih 243 milijard Evrov prihrankov letno ob upoštevanju, da se na področju evropske
skupnosti izda in izmenja 30 milijard računov letno. Projekcija takšnih prihrankov samo za področje
Slovenije, kjer velja ocena 120 milijonov računov letno samo za segment B2B, znaša 972 milijonov
Evrov prihranka na letni osnovi za slovensko gospodarstvo ob predpostavki prehoda na
brezpapirno poslovanje v celotni nabavni verigi.
V Sloveniji že več podjetij izdaja e-račune. Prav tako storitev izmenjave e-računov neposrednim in
posrednim uporabnikom državnega in občinskih proračunov nudi Uprava Republike Slovenije za
javna plačila (v nadaljevanju UJP), kar nekaj je tudi skupin pravnih oseb, ki si neposredno ali
posredno izmenjujejo elektronske dokumente.
Vendar v praksi nastajajo zaprta okolja, ki omogočajo izmenjavo računov v zaprti skupini, otežujejo
pa odprto izmenjavo med podjetji v posamezni skupini. Zato se zavedamo, da je za dosego
množičnega sprejetja elektronskega izdajanja in elektronskega prejemanja računov v Sloveniji
nujen usklajen razvoj e-računov, kar bo nedvomno podprla tudi vzpostavitev Nacionalnega foruma
za e-račune (v nadaljevanju Forum).
Forum je posvetovalno telo na nacionalni ravni. Forum vodita Gospodarska zbornica Slovenije (v
nadaljevanju GZS) in UJP. Forum vključuje predstavnike zainteresiranih deležnikov gospodarstva
(malih, srednjih in velikih podjetij), javnega sektorja, združenj, zbornic in izobraževalnih institucij.

2. NAMEN IN CILJI

Glavni namen Foruma je spodbuditi okolje k zagotavljanju maksimalnega obsega uporabe eračunov, spremljati razvoj trga elektronskega izdajanja e-računov ter stopnje sprejetja
elektronskega izdajanja računov, prejemanja e-računov v gospodarskem in javnem sektorju ter
prispevati k ustvarjanju t.i. velike slike e-računov in njene vloge.
Forum je pomemben s stališča posvetovanja in z vidika izmenjave izkušenj in dobrih praks na
področju izmenjave e-računov. Namen Foruma je tudi pridobivanje povratnih informacij iz okolij,
ki jih zastopajo posamezni deležniki in vplivanje na javno mnenje glede novosti in sprememb, ki
jih prinaša izmenjava e-računov.
Osnovno vodilo Foruma je proces izmenjave e-računov čim bolj približati končnim uporabnikom
oziroma potrošnikom, pravočasno zaznati njihove potrebe ter zagotoviti enotna merila uporabe eračunov v širšem okolju Republike Slovenije.
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Cilj Foruma je doseči kritično maso uporabnikov v procesu izmenjave e-računov, ki se bo
prilagodila sodobnejšemu in poenostavljenemu načinu poslovanja ter nadgradila knjigovodske
sisteme za prevzem e-računov in programsko knjiženje ter posredovanje plačil na osnovi prejetih
e-računov. Le tako bodo v celotnem slovenskem prostoru dosežene vse prednosti, ki jih nudi
učinkovit, varen, urejen, dokumentiran in enoten sistem e-računov.

3. VSEBINA
Vsebina srečanj Foruma je
usklajevanje stališč,
obravnava novosti,
prepoznavanje ovir pri uvajanju e-računov,
priprava predlogov za zakonodajalca,
obravnava odprtih vprašanj in
opozarjanje na morebitne težave v procesu izmenjave ali implementacije e-računov.
Pobude za obravnavo vsebin na posameznem srečanju posredujejo deležniki Foruma na
elektronski naslov e-slog@gzs.si ali e-racun@ujp.gov.si.

4. NAČIN DELOVANJA
V okviru Foruma se organizirajo srečanja najmanj 2 x letno, oziroma odvisno od potrebe
deležnikov. Sklic Foruma predlagajo GZS ali UJP oziroma tudi drugi deležniki, ki pobudo za sklic
Foruma naslovijo na elektronski naslov e-slog@gzs.si ali e-racun@ujp.gov.si.
Gradivo za posamezno srečanje pripravi predlagatelj tematike. Za pripravo vabil in zapisa
srečanja sta zadolžena GZS in UJP.
Vabilo, skupaj z gradivi za obravnavo na posameznem srečanju, bo poslano članom Foruma
po elektronski pošti najmanj 15 koledarskih dni pred datumom srečanja.
Član Foruma, ki je zadržan ali z veliko verjetnostjo predpostavlja, da se srečanja ne bo mogel
udeležiti, o tem posreduje obvestilo na elektronski naslov e-slog@gzs.si ali
e-racun@ujp.gov.si.
Informacije o novostih na področju izmenjave e-računov in odgovori na pogosto zastavljena
vprašanja bodo objavljeni na javnih spletnih straneh GZS www.gzs.si in
UJP ( http://www.ujp.gov.si/) . Tu bodo objavljena tudi gradiva in zapisi srečanj Foruma.

5. STROŠKI
Prostore za izvedbo Foruma zagotovi GZS. Stroške udeležbe nosijo udeleženci sami.
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6. ČLANSTVO
V članstvo Foruma so vabljeni predstavniki ponudnikov plačilnih storitev, procesorjev,
proračunskih uporabnikov, predstavniki gospodarskega sektorja, združenj, zbornic, univerzitetnih
ustanov, bank in predstavniki podjetij, ki bodo/so uporabniki sistema.
Seznam članov Foruma.
Institucija
1. GZS
2. UJP

Pobudnica/ Aktivnost institucije
Združenje za informatiko in telekomunikacije
Enotna vstopna in izstopna točka za e-račune

Datum pristopa
9. 5. 2012
9. 5. 2012

Člani Foruma se zavežejo k aktivnemu sodelovanju in spodbujanju razvoja izmenjave e-računov na
nacionalni in evropski ravni.
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