Na podlagi 8. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni
list RS, št. 59/10) in 12. člena Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Upravi
Republike Slovenije za javna plačila (št. 020-200/2010 z dne 1. 12. 2010 – UPB1, s
spremembami in dopolnitvami) generalna direktorica izdaja

SPLOŠNE POGOJE POSREDOVANJA IZDANIH E-RAČUNOV MED PRORAČUNSKIMI
UPORABNIKI IN UPRAVO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA

I.

SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

S temi splošnimi pogoji Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju UJP)
določa pogoje posredovanja izdanih računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki (v
nadaljevanju e-računi) prek enotne vstopne oziroma izstopne točke, ki je vzpostavljena za
potrebe neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (v nadaljevanju proračunski uporabniki).
II.

VKLJUČITEV V STORITEV POSREDOVANJA IZDANIH E-RAČUNOV
2. člen

Posredovanje izdanih e-računov poteka prek državne spletne banke UJPnet (v nadaljevanju
UJPnet). Za vključitev v poslovanje prek UJPnet mora proračunski uporabnik sprejeti Pogoje
spletnega poslovanja med proračunskimi uporabniki in Upravo Republike Slovenije za javna
plačila, ki so objavljeni na spletni strani UJP.
3. člen
Proračunski uporabnik mora za vključitev v storitev posredovanja izdanih e-računov izpolniti
Vlogo za posredovanje izdanih e-računov, ki je objavljena na spletni strani UJP in je namenjena
vključitvi proračunskega uporabnika v evidenco izdajateljev e-računov. Proračunski uporabnik
Vlogo za posredovanje izdanih e-računov opremi z žigom in podpisom zastopnika
proračunskega uporabnika ter odda pristojni območni enoti UJP, in sicer osebno, po pošti ali
skenirano po elektronski pošti. Prejeta vloga je namenjena tako za testno kot produkcijsko
okolje UJPnet.
4. člen
Pred vključitvijo v storitev posredovanja izdanih e-računov prek UJPnet mora proračunski
uporabnik opraviti test prek testne verzije državne spletne banke BETA UJPnet (v nadaljevanju
BETA UJPnet), ki je dostopna na spletni strani UJP. Proračunski uporabnik na vstopni strani
BETA UJPnet izpolni in odda spletno Vlogo za prejemanje in/ali izdajanje e-računov BETA
UJPnet, jo natisne ter žigosano in podpisano s strani zastopnika proračunskega uporabnika
odda pristojni območni enoti UJP, in sicer osebno, po pošti ali skenirano po elektronski pošti.
Proračunski uporabnik po uspešno zaključenem testu v BETA UJPnet na vstopni strani
produkcijske verzije UJPnet izpolni in odda spletno Vlogo za prejemanje in/ali izdajanje
e-računov, jo natisne ter žigosano in podpisano s strani zastopnika proračunskega uporabnika
odda pristojni območni enoti UJP, in sicer osebno, po pošti ali skenirano po elektronski pošti.

5. člen
S podpisom Vloge za posredovanje izdanih e-računov in Vloge za prejemanje in/ali izdajanje
e-računov ter njuno predložitvijo pristojni območni enoti UJP se med proračunskim uporabnikom
in UJP vzpostavi pogodbeno razmerje.
6. člen
Izdani e-računi, posredovani prek UJPnet, morajo biti pripravljeni v skladu s strukturo, ki je
objavljena na spletni strani UJP.
III.

NADOMESTILA IN STROŠKI POSREDOVANJA IZDANIH E-RAČUNOV
7. člen

Proračunski uporabnik izdajatelj e-računov (v nadaljevanju izdajatelj e-računov) je dolžan
poravnati nadomestila in stroške posredovanja izdanih e-računov (v nadaljevanju nadomestila
in stroški), ki jih zaračunavajo ponudniki plačilnih storitev in drugi izvajalci storitev izmenjave
e-računov (v nadaljevanju banke in drugi izvajalci).
UJP na podlagi obračunov bank in drugih izvajalcev enkrat mesečno, najkasneje v roku treh
delovnih dni od prejema obračuna nadomestil in stroškov vseh bank in drugih izvajalcev,
posreduje izdajatelju e-računov prek UJPnet obračun nadomestil in stroškov za preteklo
obračunsko obdobje.
8. člen
Izdajatelj e-računov na Vlogi za posredovanje izdanih e-računov podpiše pooblastilo UJP za
plačilo nadomestil in stroškov oziroma direktno obremenitev podračuna.
Izdajatelj e-računov je dolžan na dan zapadlosti zagotoviti sredstva na podračunu za
obremenitev v višini obračuna nadomestil in stroškov.
Če izdajatelj e-računov na podračunu ne zagotovi sredstev za obremenitev v višini obračuna
nadomestil in stroškov, ga lahko UJP izključi iz registra izdajateljev e-računov.
IV.

REKLAMACIJE
9. člen

Reklamacije, ki izhajajo iz vsebine e-računa, rešujeta izdajatelj in prejemnik e-računa
medsebojno.
UJP rešuje tehnične reklamacije proračunskega uporabnika kot izdajatelja in prejemnika
e-računov, ki so povezane z delovanjem sistema izmenjave e-računov.
Proračunski uporabnik lahko reklamacije posreduje prek UJPnet, elektronske pošte, telefaksa,
pisno po pošti, telefonsko ali osebno pristojni območni enoti UJP.
UJP je dolžan rešiti reklamacijo najkasneje v treh delovnih dneh po prejemu reklamacije in o
tem obvestiti proračunskega uporabnika, oziroma v osmih delovnih dneh, če je podatke za
reševanje reklamacije moral pridobiti tudi iz drugih virov. UJP mora v istem roku obvestiti
vlagatelja reklamacije o vseh morebitnih objektivnih ovirah, zaradi katerih ni mogoča
pravočasna rešitev reklamacije.
UJP odgovarja le za podatke, ki se nahajajo na strežniku UJP.
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V.

KONČNE DOLOČBE
10. člen

Pogodbeno razmerje, ki se vzpostavi s podpisom Vloge za posredovanje izdanih e-računov in
Vloge za prejemanje in/ali izdajanje e-računov, je sklenjeno za nedoločen čas do prejema
odjave izdajatelja e-računa iz registra izdajateljev e-računov.
11. člen
Morebitne spore v zvezi s temi pogoji proračunski uporabnik in UJP rešujeta sporazumno. Če
sporazumna rešitev ni možna, spor rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
12. člen
UJP si pridržuje pravico spremeniti te pogoje. Vsakokrat veljavni pogoji so objavljeni na spletni
strani UJP.
Šteje se, da proračunski uporabnik soglaša s spremenjenimi pogoji, če v roku 30 dni od datuma
objave na spletni strani UJP pisno ne obvesti UJP, da spremenjenih pogojev ne sprejema.
Če proračunski uporabnik ne soglaša s spremenjenimi pogoji predloži UJP odjavo
proračunskega uporabnika iz registra izdajateljev e-računov, pri čemer pogodbeno razmerje
preneha z dnem uveljavitve spremenjenih pogojev.
13. člen
Ti pogoji veljajo od 10. 9. 2012.
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generalna direktorica
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