
NAROČNIK:
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska 
cesta 48, 1000 Ljubljana, e-pošta ujp@ujp.gov.si, davčna številka 10641424, matična številka 
1572814000, ki jo zastopa mag. Aleksandra Miklavčič, generalna direktorica (*digitalni podpis)

in

IZVAJALEC:
Mikrografija, d. o. o., Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto, e-pošta: info@mikrografija.si, davčna 
številka in identifikacijska številka za DDV SI 41088743, matična številka 5636744000, ki jo 
zastopata Boštjan Gaberc, direktor, in Aleksander Rožman, prokurist,

podpisnik aneksa:
Boštjan Gaberc, direktor
(*digitalni podpis)

skleneta naslednji

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

in spremljevalnih dokumentov v elektronski obliki številka 382-53/2022-3

1. člen

Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da je v razpredelnici iz prvega odstavka 4. člena Krovne 
pogodbe o opravljanju storitev zajema in hrambe računov in spremljevalnih dokumentov v elektronski 
obliki številka 382-53/2022-3 (v nadaljnjem besedilu: Krovna pogodba št. 382-53/2022-3) pomotoma 
navedena cena »0,001« EUR, ki ni skladna s pravilno ceno »0,0001« EUR, navedeno v predračunu 
izvajalca, številka 5636744000 z dne 4. 7. 2022.

Zaradi uskladitve podatkov v razpredelnici, ki je sestavni del prvega odstavka 4. člena Krovne 
pogodbe št. 382-53/2022-3, se v zadnji vrstici V. stolpca razpredelnice cena »0,001« nadomesti s 
ceno »0,0001« tako, da se besedilo zadnje vrstice pravilno glasi:

Prenos gradiva iz sistema izvajalca 
v druge informacijske sisteme 
vključno z metapodatki in 
revizijskimi sledmi, časovnimi žigi in 
drugimi informacijami ter v skladu z 
zahtevami, opredeljenimi v 25. 
členu krovne pogodbe.

1 priloga 
v PDF in 

TIFF 
obliki

**** 15.250.000 0,0001 1.525,00

Uskladitev cene nima vpliva na skupno ponudbeno ceno in zbirne vrednosti, navedene v 
razpredelnici.
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2. člen

Ta aneks začne veljati z dnem, ko ga elektronsko podpišeta obe pogodbeni stranki, uporablja pa 
se od 18. 11. 2022 dalje.

Številka: 382-53/2022-9
Datum: 14. 10. 2022

Naročnik: 
Republika Slovenija
Ministrstvo za finance 
Uprava Republike Slovenije za javna plačila 

Mag. Aleksandra Miklavčič
generalna direktorica

Izvajalec:
 

Mikrografija d. o. o.
     
                                                                                                                                                                  
Boštjan Gaberc
direktor
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