
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
(v nadaljnjem besedilu: naročnik ali UJP),
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mag. Aleksandra Miklavčič
generalna direktorica
(*digitalni podpis)

in

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
(v nadaljnjem besedilu: izvajalec ali Mikrografija),

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

skleneta naslednji

ANEKS številka 2 
h Krovni pogodbi o opravljanju storitev zajema in hrambe računov 

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

1. člen

UJP in Mikrografija v zvezi z izvajanjem 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 382-53/2022-3) uvodoma ugotavljata:

- da se v Krovni pogodbi 382-53/2022-3 nedosledno uporabljajo izrazi »registracija«, 
»veljavnost registracije«, »prenehanje veljavnosti registracije« in podobne besedne zveze, 
ter da je potrebno zaradi pravilnega izvajanja pogodbenih pravic in obveznosti posamezne 
pogodbene določbe, ki urejajo obveznosti v zvezi z registracijo, uskladiti z veljavnimi 
predpisi;

- da se lahko s spremembami Krovne pogodbe 382-53/2022-3 proračunskim uporabnikom – 
posameznim naročnikom zagotovijo dodatne administrativne razbremenitve in ugodnosti. 

mailto:ujp@ujp.gov.si
mailto:info@mikrografija.si


2

2. člen

V 1. členu pogodbe se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»Pogodbeni stranki v zvezi z izpolnjevanjem predpisanih pogojev in zahtev za opravljanje storitev, 
ki so predmet te pogodbe, ugotavljata:

1. da je izvajalec registriran pri Arhivu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Arhiv RS) 
kot ponudnik storitve zajema in e-hrambe dokumentarnega gradiva v digitalni obliki v skladu 
s 83. členom ZVDAGA, 84. do 86. členom Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah za 
zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 118/20; v nadaljnjem besedilu: 
PETZ) in 49. členom Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list 
RS, št. 42/17; v nadaljnjem besedilu: UVDAG), ter da so z registracijo zajete vse 
spremljevalne storitve, ki so predmet te pogodbe:

- zajem dokumentarnega gradiva v digitalni obliki;
- pretvorba dokumentarnega gradiva iz digitalne v obliko za dolgoročno hrambo;
- uničevanje dokumentarnega gradiva v digitalni obliki;

2. da se v skladu s 83. členom ZVDAGA z upravno odločbo Arhiva RS odredi enkraten vpis 
ponudnika opreme oziroma storitev v Register ponudnikov opreme in storitev za digitalno 
hrambo, ter da se veljavnost registracije ne podaljšuje;

3. da ima izvajalec za storitve zajema in e-hrambe gradiva ter spremljevalne storitve veljaven 
certifikat, ki ga je pridobil pri Arhivu RS, skladno z določbami 85. člena ZVDAGA in 172. ter 
173. člena PETZ;

4. da certifikacija ni bila zahtevana v postopku javnega naročanja, vendar veljaven certifikat 
pomeni, da izvajalec izpolnjuje splošne, tehnične, kadrovske in druge pogoje in zahteve, 
določene z ZVDAGA, UVADG in PETZ, zaradi česar UJP v okviru izvajanja pogodbe ni 
potrebno dodatno preverjati izpolnjevanja predpisanih splošnih, tehničnih, organizacijskih, 
kadrovskih in drugih posebnih pogojev in zahtev, določenih z ZVDAGA, UVDAG in PETZ;

5. da izvajalec v primeru prenehanja veljavnosti ali ne podaljšanja certifikata naročniku 
zagotavlja preverjanje izpolnjevanja predpisanih splošnih, tehničnih, organizacijskih, 
kadrovskih in drugih posebnih pogojev in zahtev, določenih z ZVDAGA, UVDAG in PETZ, v 
okviru revizijskih pregledov, ki jih UJP izvaja v skladu s 27. členom te pogodbe;

6. da v primeru nedostopnosti informacij o izvajalčevih storitvah in opremi v Registru 
elektronske hrambe lahko proračunski uporabnik – posamezni naročnik kadar koli med 
izvajanjem te pogodbe zahteva informacije o storitvah in strojni ter programski opremi 
neposredno od izvajalca ali UJP;

7. da ima izvajalec notranja pravila za storitve zajema in e-hrambe dokumentarnega gradiva 
potrjena s strani Arhiva RS, skladno z ZVDAGA, UVDAG in PETZ.«.

3. člen

V 8. členu se črtajo drugi, tretji in četrti odstavek, dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek pa postanejo 
drugi, tretji in četrti odstavek. 

4. člen

V prvem odstavku 25. člena se črta besedilo »prenehanje veljavnosti registracije storitev pri Arhivu 
RS«.
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5. člen

Besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi:

»28. člen

V primeru, da je posledica vzdrževanja sistema na strani izvajalca nova verzija aplikativne 
programske opreme, sprememba strojne in programske opreme oziroma infrastrukture IT sistema 
izvajalca ali kaka druga sprememba, ki vpliva na hrambo dokumentarnega gradiva in izvajanje 
predmetnih storitev, mora izvajalec o opravljenih spremembah obvestiti UJP in posamezne 
naročnike najmanj tri delovne dni po izvedeni spremembi.«.

6. člen

V 31. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»Ne glede na drugi odstavek tega člena in pristopne izjave proračunskih uporabnikov – posameznih 
naročnikov lahko izvajalec zaradi ekonomičnosti in racionalizacije administrativnega dela po 
predhodnem soglasju UJP določi drugačno periodiko fakturiranja storitev (npr. izstavljanje e-računov 
3x letno za preteklo 4-mesečno obračunsko obdobje ali 4x letno za preteklo 3-mesečno obračunsko 
obdobje ipd.). Izvajalec o spremembi periodike fakturiranja storitev pripravi pisno obvestilo in ga 
pošlje posameznim naročnikom na njihove e-naslove, navedene v pristopnih izjavah. Če posamezni 
proračunski uporabnik/naročnik pisno obvesti izvajalca, da ne soglaša s spremembo periodike 
fakturiranja storitev e-hrambe, mora izvajalec temu uporabniku izstavljati račune mesečno, skladno 
z drugim odstavkom tega člena.«.

Dosedanji tretji do osmi odstavek postanejo četrti do deveti odstavek.

7. člen

V 36. členu se v tretji alineji črta besedilo »prenehanje veljavnosti registracije pri Arhivu RS,«.

8. člen

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

Številka: 382-53/2022-19
Datum: 18. 01. 2023

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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