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Kdo smo?

• Javni zavod
• Ustanovljen leta 1991
• 95 zaposlenih
• 3,8 milijonov prihodkov

Zavod izvaja javno službo, katere
izvajanje je v javnem interesu.
Dejavnost zavoda je izvajanje
primarnega zdravstvenega varstva
prebivalcev na območju občine
Logatec, ki ima 15000 prebivalcev.
• Izvajamo:

• Osnovno zdravstveno dejavnost
• Zobozdravstvena dejavnost
• Druge zdravstvene dejavnosti



Začetek prehoda na brezpapirno poslovanje

• Zakon o opravljanju plačilnih
storitev za proračunske
uporabnike:

• PU od 1.1.2015 dalje obvezno
prejemajo eRačune, obvezno
izdajajo v primeru, ko je prejemnik
PU

• PU  izmenjujejo eRačune prek UJP
• UJP je vstopna in izstopna točka za

izmenjavo eRačunov s PU

• Pravilnik o standardih in pogojih
izmenjave elektronskih računov
prek enotne vstopne in izstopne
točke pri UJP:

• UJPnet
• Oblika e-SLOGA
• Elektronsko podpisani



Prejeti računi
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Izdani računi
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Prejeti in izdani računi

Dobavitelj UJP SAOP Pošta
Slovenije

Hipokrat ZZI Bizbox UJP Prejemnik



Izkušnje
• Racionalizirali smo stroške:

• Izdani račun:
• materialni stroški (izpis, kuverta, poštnina)
• stroški dela (poraba časa za izpisovanje, kuvertiranje, evidentiranje odposlane pošte,

arhiviranje)
• Prejeti računi:

• Stroški dela (evidentiranje prejete pošte, vnos, kontrola, skeniranje, arhiviranje)
• Prostor za arhiv
• Popravljanje napak
• Hitrejša pot dokumentov

• Dokumentom ob uvozu v sistem določimo rok in način hrambe
• Vedno vidimo kdo,kaj in kdaj je počel z določenim dokumentom
• Povezali smo se z zunanjim arhivom za dolgoročno hrambo



Težave

• Podjetja ne preverjajo zavrnitev
• Pogosto ni prilog (dobavnice, naročilnice,…)
• Različni pogledi (npr. pdf oblika)
• Ločen sistem arhiviranja za izdane in prejete račune



Izzivi

• Opustitev papirnatih računov
• Pošiljanje in prejemanje prilog h eRačunom
• Možnost izmenjave drugih knjigovodskih dokumentov



Hvala za pozornost!


