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1.100
zaposlenih v Skupini Luka Koper

• Prihodki: 206 milijon EUR

• delniška družba, ki kotira na LJSE
• 30 % delnic v zasebni lasti

O družbi Luka Koper, d.d.O družbi Luka Koper, d.d.
ustanovljena

1957
ladijski pretovor v

2017

23,4
milijonov ton

• Koncesijska pogodba za upravljanje,
vodenje, razvoj pristanišča in vzdrževanje
infrastrukture do leta 2043 (

• Državni prostorski načrt (DPN) sprejet leta
2011

1. Pristanišče za kontejnerje v Jadranu

2. Pristanišče za avtomobile v Sredozemlju

Pristaniška dejavnost generira 12%
zaposlenosti Obalno-Kraške regije
(raziskava Bole, Jere, 2015)
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Ni surove nafte in utekočinjenega plina => NI V NAČRTIH



Nekaj podatkov o računihNekaj podatkov o računih

- PREJETI RAČUNI: 1900/ mesec
hčerinska podjetja 650/mesec
- IZDANI RAČUNI: 8200/mesec,
hčerinska podjetja 1900/mesec

Odstotek eRačunov: 30 %
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Projekt eRačuni in B2B poslovanjeProjekt eRačuni in B2B poslovanje
- Zaključek projekta: konec leta 2012
- Namen projekta:
- Zaključek projekta: konec leta 2012
- Namen projekta:
- Prehod na popolno brezpapirno poslovanje, ki je
skladno z zakonsko regulativo
- Boljša sledljivost, ažurnost ter nižji stroški
poslovanja
- Vzpostavitev sistema za elektronsko izmenjavo
prejetih in izdanih računov ter potnih nalogov.
- Vzpostavitev sistema za elektronsko arhiviranje
dokumentov
- Izmenjava dokumentov je namenjena tako interni
kot tudi zunanji izmenjavi med poslovnimi partnerji
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Kaj smo pridobiliKaj smo pridobili

- Vzpostavili smo centraliziran arhiv dokumentov
(izhodni računi s prilogami, prejeti računi s prilogami,
interne listine, potni nalogi) in podatkov v skladu s
slovensko zakonodajo – ZVDAGA, ki omogoča varno
shranjevanje in upravljanje z dokumenti in podatki, ki
nastajajo v različnih sistemih (SAP, MOSS, TINO).
- Vzpostavili smo zajem in digitalizacijo papirnatih
dokumentov (prejetih računov, internih listin in potnih
nalogov) ter potrjevanje e-računov
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Kaj smo pridobiliKaj smo pridobili

- Vzpostavili smo avtomatizirano pošiljanje izhodnih
računov v elektronski obliki v formatu eSLOG. Računi
so lahko elektronsko podpisani.
- Izmenjavo elektronskih računov smo podprli tudi z
lastnim spletnim portalom
- Uredili smo avtomatsko pretvorbo elektronskih
izhodnih računov v vhodne račune med povezanimi
podjetji
- Vzpostavili smo prejemanje eRačunov preko ZZi
BizBox-a
- Trenutno uvajamo pošiljanje elektronskega računa
za zamudne obresti
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Izzivi med uporabo eRačunov:Izzivi med uporabo eRačunov:

- Množično pošiljanje eRačunov
- Pošiljanje računov v komprimirani (zip) obliki
- Uničevanje – opustitev papirnatih računov
- Pošiljanje – imenovanje prilog k računu
- Posebnost eRačunov za UJP uporabnike
- Prejemanje podpisanih eRačunov
- Združevanje prilog v eno
- Pošiljanje na več naslovov
- Omejitev velikosti prejemanja eRačunov na

strani prejemnika

- Množično pošiljanje eRačunov
- Pošiljanje računov v komprimirani (zip) obliki
- Uničevanje – opustitev papirnatih računov
- Pošiljanje – imenovanje prilog k računu
- Posebnost eRačunov za UJP uporabnike
- Prejemanje podpisanih eRačunov
- Združevanje prilog v eno
- Pošiljanje na več naslovov
- Omejitev velikosti prejemanja eRačunov na

strani prejemnika



Priložnosti:Priložnosti:

- Pošiljanje drugih knjigovodskih dokumentov
( IOP, opomini) v elektronski obliki
- Konverzija eRačunov v druge standarde
( EDIFACT)
- Povečati elektronsko izmenjavo računov
- Poenostaviti pristop k izmenjavi (enotne

izjave , morda preko enotnega registra)
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Hvala za vašo pozornost!

KONTAKT:
Martina Lovrečič
Področje upravljanja in razvoja poslovnih procesov
Tel: +386 5 66 56 975
Email: Martina.Lovrecic@luka-kp.si


