
Zakaj in kako začeti 
izdajati e-račune? 



Nedolgo sva se s podjetnikom Markom 

pogovarjala o izdaji e-računov. V tem 

priročniku vam skupaj z Markom 

pojasnjujeva, kakšne elektronske 

račune poznamo in kako jih lahko 

pošiljamo. 

Naj poudarim, da sem sama zelo vesela, 

če se podjetniki odločijo za izdajo e-

računov, saj imam tako manj dela s 

pretipkavanjem računov v sistem in se 

lažje posvetim svetovanju.

Sem  računovodja 
Valerija in podjetniki 

me sprašujejo za 
različne nasvete.



Ja, super. Imaš 
v mislih prav 

e-račune?

Razmišljam, da bi 
pošiljal elektronske 

račune …



Kakšna pa je sploh razlika med 

elektronskim in e-računom? 



V jezikoslovnem pomenu razlike ni. Gre samo 

za različno obliko zapisa. 

Je pa bistvena razlika, če pogledava s strani 

zakonodaje. 



E-račun

Zapis e-računa pa je standardiziran 
in predpisan. V njem so podatki 
zapisani v standardizirani XML 
obliki, priložena je elektronska 
ovojnica in neobvezne priloge. 

Ob uvozu ali prenosu v program se 
podatki samodejno in brez napak 
prepišejo. 

Elektronski račun
To je vsak račun, ki ni v papirni obliki 
(recimo v Word ali PDF formatu). 
Navadno ga pošljemo naslovniku po e-
pošti. Prednost je v tem,  da ga ni treba 
tiskati in oddajati na Pošti … 

Podatke pa mora nato računovodja 
vseeno pretipkati v računovodski 
program, enako, kot to stori s tiskanim 
računom.



Računovodje z imenom e-račun 

označujemo vse knjigovodske listine, ki 

vsebujejo zapise o poslovnih dogodkih, 

na osnovi katerih se spreminjajo 

sredstva ali obveznosti do njihovih virov, 

prihodki ali odhodki. 

Poenostavljano: e-račun je lahko račun, 

avansni račun, dobropis, bremepis, 

zahtevek za plačilo … 



Poglej, kaj so o 
e-računu zapisali v 
okviru evropskega 

ukrepa ROSE …

POSLOVANJE  Z E-RAČUNI

Direktiva 2014/55/EU opredeljuje 
elektronski račun kot račun, ki je izdan, 
poslan in prejet v strukturirani elektronski 
obliki, ki omogoča samodejno in 
elektronsko obdelavo.

Za učinkovito izvajanje procesov je zelo 
pomembno, da je celoten proces – od 
izdaje, pošiljanja, distribucije, prejema, 
obdelave in plačila do hrambe eRačuna –
v celoti v elektronski obliki.
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Za e-račun 

potrebujem le en korak. 

Zveni enostavno.



Urediti moraš 
nekaj stvari. 
Poglejva …

To zveni super!
Kako pa lahko izdajam 

e-račune? 



Kako torej začeti z izdajanjem e-računov? 



Imeti moraš ustrezen progam 
(Minimax ali podoben).

Če izdajaš e-račune proračunskim 
uporabnikom, potrebuješ še 
kvalificirano digitalno potrdilo. 



Izbrati moraš programsko orodje 
(program), ki omogoča izdajanje različnih 
oblik računov in seveda tudi e-račune. 

Eden takih je tudi Minimax, v katerem 
lahko izdaš vse oblike računov – navadne, 
davčno potrjene gotovinske račune in e-
račune. 

Potrebuješ 
ustrezno 

programsko 
orodje.



E-POŠTA: To je najenostavnejši način 
posredovanja. Iz računovodskega programa se 
samodejno pošlje na e-pošto kupca. 

E-račun pripraviš v programu, kjer tudi določiš e-
mail kupca. Ko račun izdaš, se ta samodejno pošlje 
kupcu. 

V e-mailu tako kupec dobi XML datoteko, ki jo lahko 
takoj uvozi v svoj računovodski program in v banko. 

Če račune še vedno obdeluje ročno, pa v e-mailu 
prejme tudi PDF račun, s katerim ravna, kot z 
navadnim računom.

E-račune lahko 
pošlješ na tri 

načine. Najbolj 
enostavno je 
po e-pošti.



PREKO BANKE: Izdane e-račune uvoziš v svoj 
bančni program, ki poskrbi za distribucijo. Še prej 
se moraš v svoji banki prijaviti kot izdajatelj e-
računov.

Prednost je v tem, da je račun takoj v e-banki in ga 
ni treba tja uvažati. 

PREKO DRUGIH PONUDNIKOV ELEKTRONSKIH 
POTI: Obstaja več ponudnikov izmenjave e-
računov.  Potrebno se je registrirati pri izbranem 
ponudniku, ki je povezan s tvojim računovodskim 
sistemom. (Na primer Minimax je povezan s 
sistemom BizBox). 

Prednost tega sistema je, da takoj razpošlje e-račun 
tako v banko, kot tudi v računovodski program. 

E-račune lahko 
pošiljaš tudi 

drugače.



Digitalno potrdilo potrebuješ le v 
primeru, ko e-račune izdajaš 
proračunskim uporabnikom. 

Več o digitalnih potrdilih 

Kdaj potrebuješ 
kvalificirano digitalno 

potrdilo?

https://www.minimax.si/blog-se-znate-digitalno-podpisati?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_zakaj_in_kako_izdajati_eracune&utm_campaign=blog_digitalni_podpis


Preden začneš, moraš vedeti naslednje:

Kupec, ki mu izdajaš e-račun, se mora 
strinjati s takim načinom prejema, zato se 
moraš o tem s kupci dogovoriti. 



Kako prejemati e-račune? 



Odvisno, na 
kakšen način jim 
ga posreduješ …

To mi je sedaj jasno. 
Kako pa bodo moji 

kupci e-račun prejeli?



Če kupcu račun pošlješ po e-pošti, ga ta 
samo uvozi v banko in/ali računovodski 
program. 

Priložen je račun v PDF obliki, ki velja kot 
„navaden račun“.



Če pošiljaš e-račune preko ponudnika 
(spletnega vmesnika ali banke), si z 
registracijo vpisan v Register 
ponudnikov e-računov. 

V tem primeru te kupci najdejo med 
izdajatelji e-računov. 



Če si vpisan v register potem lahko: 

• Kupci preko svoje e-banke naročijo 
prejemanje tvojega e-računa 
neposredno v svojo banko.

• Kupcu pošlješ račun v njegov sistem 
za izmenjavo e-računov.



Valerija, kako 
pa zavrnem 
e-račun? 

Enako, kot bi zavrnil 
navaden račun. Nikar 
ga ne plačaj, temveč 
izdajatelju računa po 
e-pošti sporoči, kaj 
mora na računu 
popraviti. 



E-račun izdam popolnoma enako kot navaden 

račun. Je zelo enostavno, saj program naredi vse. 

Če ga pošljem po e-mailu, se sam kupec odloči, 

kaj bo z njim naredil, saj prejme XML in PDF 

datoteko.

Tisti, ki jim e-račun pošljem v banko, imajo že 

vse pripravljeno za plačilo. 

Tisti, ki prejemajo v sistem za izmenjavo računov, 

pa imajo račun takoj v svoji banki in v 

računovodskem programu. 



Za začetek bom sam 
e-račune pošiljal kar 
po e-pošti.

Preprosto in hitro.



Za pripravo in pošiljanje e-računov 
v programu ne potrebujete 
dodatnih nastavitev. 

V video posnetku lahko pogledate, 
kako lahko izstavite e-račun.

Kako v Minimaxu izdam e-račun?

E-račune lahko 
izdajate v 
Minimaxu že 
od 10 EUR + 
DDV mesečno. 

Paketi licenc v 
Minimaxu

https://help.minimax.si/help/izdajanje-e-racunov-video?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_zakaj_in_kako_izdajati_eracune&utm_campaign=help
https://www.minimax.si/cenik?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_zakaj_in_kako_izdajati_eracune&utm_campaign=cenik


Za brezplačne priročnike in posnetke kliknite

https://www.minimax.si/baza-znanja

https://www.minimax.si/baza-znanja?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_zakaj_in_kako_izdajati_eracune&utm_campaign=baza_znanja


Saop d.o.o.
Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici

080 14 50
info@minimax.si 
www.minimax.si

PIŠITE NAM 

https://www.minimax.si/kontakt?utm_source=ebook&utm_medium=ebook_zakaj_in_kako_izdajati_eracune&utm_campaign=kontakt


Izjava o omejitvi odgovornosti 

Saop d.o.o. je ta dokument pripravil le kot vodilo pri razumevanju vsebine in ne kot 

glavni vir informacij, namenjenih kreiranju končnih poslovnih odločitev ali tolmačenju 

obstoječe vsebine. Za ostale napotke in podrobnejši vpogled v obravnavano 

problematiko vam svetujemo posvet s strokovnjaki.


