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skleneta naslednji

ANEKS št. 1 
h Krovni pogodbi o opravljanju storitev zajema in hrambe računov in spremljevalnih 

dokumentov v elektronski obliki št. 4302-1/2017

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da sta sklenili Krovno pogodbo o opravljanju storitev zajema in hrambe računov in 

spremljevalnih dokumentov v elektronski obliki, št. 4302-1/2017 z dne 5. 7. 2017 (v 
nadaljnjem besedilu: krovna pogodba);

- da je Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP ali 
naročnik) registrirala vzorčna notranja pravila z oznako »Notranja pravila za zajem v e-
hrambo in e-hrambo gradiva e-računov in spremljevalnih dokumentov pri izbranem 
zunanjem ponudniku« (v nadaljnjem besedilu: vzorčna notranja pravila) na podlagi 
odločbe Arhiva Republike Slovenije, številka 3820-16/2015/6 z dne 15. 1. 2016;

- da vzorčna notranja pravila ne urejajo hrambe trajnega in arhivskega gradiva;
- da sklepata ta aneks zaradi uskladitve krovne pogodbe z veljavnimi predpisi Republike 

Slovenije in vzorčnimi notranjimi pravili.

2. člen

V prvi alineji drugega odstavka 1. člena krovne pogodbe se besedilo »Uredbo o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06; v nadaljnjem besedilu: 
UVDAG)« nadomesti z besedilom »Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva 
(Uradni list RS, št. 42/17; v nadaljnjem besedilu: UVDAG)«.

3. člen

V tretjem odstavku 7. člena krovne pogodbe se besedilo »Uredbo o upravnem poslovanju 
(Uradni list. RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07 (122/07-popr.), 31/08, 
35/09, 58/2010, 101/10 in 81/13; v nadaljnjem besedilu: UUP)« nadomesti z besedilom »Uredbo 
o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18; v nadaljnjem besedilu: UUP)«.
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V prvem in četrtem stavku četrtega odstavka 7. člena krovne pogodbe se besedilo »s 120. 
členom UUP« nadomesti z besedilom »z UUP«.

4. člen

V tretji alineji prvega odstavka 8. člena krovne pogodbe se črtata besedi »in arhivsko«. 

Za drugim odstavkom 8. členu krovne pogodbe se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Zajem v e-hrambo in e-hramba dokumentarnega gradiva, ki ima lastnosti trajnega in 
arhivskega gradiva, ni predmet te krovne pogodbe in neposrednih pogodb.«.

5. člen

Ostale določbe krovne pogodbe ostanejo nespremenjene in v veljavi.

6. člen

Ta aneks velja in se neposredno uporablja za vse proračunske uporabnike, ki so v skladu s 
krovno pogodbo in neposrednimi pogodbami vključeni v izvajalčev sistem eArhiv.

7. člen

Proračunski uporabnik, ki se ne strinja s spremembami in dopolnitvami krovne pogodbe, 
določenimi v tem aneksu, lahko kadar koli po uveljavitvi tega aneksa odpove neposredno 
pogodbo z 90-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči naslednji dan po vročitvi odpovedi.
 

8. člen

Ta aneks je sestavljen v štirih (4) enakovrednih izvodih, od katerih prejme UJP tri (3), izvajalec 
pa en (1) izvod.

Ta aneks se objavi na spletni strani UJP.

9. člen

Ta aneks začne veljati z dnem, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki.
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