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VSEM NAROČNIKOM PRI SKUPNEM JAVNEM NAROČILU
»Zajem in hramba računov in spremljevalnih dokumentov v elektronski obliki«

Številka: 4302-1/2022-498
Datum: 17. 10. 2022

Zadeva: Obvestilo o podpisu krovne pogodbe o opravljanju storitev zajema in 
hrambe računov in spremljevalnih dokumentov v elektronski obliki

Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP) je na podlagi šestega 
odstavka 28. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-
1) in pooblastil proračunskih uporabnikov, pridobljenih v skladu s 33. členom Zakona o javnem 
naročanju (ZJN-3), izvedla postopek oddaje skupnega javnega naročila za »Zajem in hrambo 
računov in spremljevalnih dokumentov v elektronski obliki« (v nadaljnjem besedilu: zajem in 
hramba e-računov).

UJP je z izbranim ponudnikom Mikrografija, d. o. o., Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto (v 
nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik), sklenil krovno pogodbo številka 382-53/2022-3 z dne 31. 
8. 2022 (v nadaljnjem besedilu: krovna pogodba), ki proračunskim uporabnikom zagotavlja 
uporabo storitve  zajema in hrambe e-računov za obdobje od 18. 11. 2022 do 31. 12. 2027.

Proračunski uporabniki, ki želijo uporabljati storitev zajema in hrambe e-računov, izvedejo 
aktivnosti na spletni povezavi izbranega ponudnika v naslednjih fazah:

- 1 faza: vzpostavitev testnega okolja in izvedba testiranja (pridobitev uporabniških pravic 
za dostop do testnega okolja bo s strani izbranega ponudnika posredovana na podlagi 
izpolnitve in podpisa spletnega obrazca »Naročilo za vzpostavitev testnega okolja 
e-hrambe«),

- 2. faza: izpolnitev in podpis izjave o pristopu h krovni pogodbi (v nadaljnjem besedilu: 
pristopna izjava),

- 3. faza: izpolnitev in podpis spletnega obrazca »Naročilo za vzpostavitev produkcijskega 
okolja e-hrambe«,

- 4. faza: pridobitev uporabniških pravic za dostop do informacijskega sistema – 
produkcijskega okolja izbranega ponudnika oziroma do hranjenega dokumentarnega 
gradiva skladno z uporabniškimi navodili izbranega ponudnika,

- 5. faza: začetek uporabe storitev zajema in hrambe e-računov:
o množični zajem / prenos obstoječega dokumentarnega gradiva, ki je nastalo pred 

sklenitvijo nove krovne pogodbe,
o tekoče poslovanje oziroma zajem in hramba novih e-računov.

Vsebinska vprašanja v zvezi z vključitvijo ali odstopom iz sistema elektronske hrambe e-računov 
lahko posredujete izbranemu ponudniku na e-naslov ehramba.ujp@mikrografija.si ali na 
telefonsko številko 080 51 15.
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Tehnična vprašanja v zvezi z integracijo informacijskih sistemov, testiranjem sistema zajema in 
hrambe, vključitvijo v sistem oziroma pridobitvijo uporabniških pravic in migracijo 
dokumentarnega gradiva lahko posredujete izbranemu ponudnika na e-naslov 
podpora.ehramba.ujp@mikrografija.si ali na telefonsko številko 080 51 15.

V zvezi s 5. fazo zgoraj navedenih aktivnosti oziroma izvedbo množičnega zajema / prenosa 
obstoječega dokumentarnega gradiva pojasnjujemo, da Krovna pogodba o opravljanju storitev 
zajema in hrambe računov in spremljevalnih dokumentov v elektronski obliki št. 4302-1/2017 (v 
nadaljnjem besedilu: Krovna pogodba št. 4302-1/2017), sklenjena med UJP in Pošto Slovenije, 
d. o. o., Maribor, ter posamične pogodbe, ki so bile na podlagi navedene krovne pogodbe 
sklenjene med proračunskimi uporabniki in Pošto Slovenije, d. o. o., prenehajo veljati 18. 11. 
2022. Vsem proračunskim uporabnikom, ki so uporabljali storitve zajema in hrambe e-računov v 
okviru prvotnega skupnega javnega naročila, mora Pošta Slovenije zagotoviti prenos 
dokumentarnega gradiva na način in pod pogoji ter v rokih, ki so določeni v 23. členu Krovne 
pogodbe št. 4302-1/2017. Za prevzem dokumentarnega gradiva od Pošte Slovenije in prenos 
oziroma uvoz v informacijski sistem novega izbranega ponudnika mora poskrbeti posamezni 
proračunski uporabnik (lastnik dokumentarnega gradiva) najpozneje v roku 30 dni od prenehanja 
pogodbe (do 18. 12. 2022). Stroški hrambe dokumentarnega gradiva v prehodnem obdobju od 
18. 11. 2022 do izvedbe prenosa (migracije) dokumentarnega gradiva bremenijo proračunskega 
uporabnika v skladu cenikom Pošte Slovenije. Dodatne informacije v zvezi s prenosom tega 
gradiva so proračunskim uporabnikom na voljo pri Pošti Slovenije (e-naslov 
podpora.earhiv@posta.si ali na telefonsko številko 02 449 28 28).       

Morebitna vprašanja v zvezi z izvajanjem krovne pogodbe lahko posredujete UJP na e-naslov 
ujp@ujp.gov.si.  

UJP bo dodatne informacije in dokumentacijo v zvezi z uporabo storitve zajema in hrambe 
e-računov objavil na spletni strani UJP. 

To obvestilo ne velja za uporabnike Spisa-a, ki imajo storitev zajema in hrambe tehnično 
zagotovljeno v obstoječih evidencah dokumentarnega gradiva Spis 4 in Imis ter Spis 1.45 in Imis 
oziroma v informacijskem sistemu za podporo upravnemu poslovanju, s katerim upravlja 
Ministrstvo za javno upravo, ter za druge proračunske uporabnike, ki imajo zagotovljeno hrambo 
v okviru svojih informacijskih sistemov ali sistemov zunanjih ponudnikov storitev e-hrambe 
dokumentarnega gradiva. 

Lep pozdrav.
                                                                        Mag. Aleksandra Miklavčič
                                                                        generalna direktorica 

Poslano:
- vsem proračunskim uporabnikom – posameznim naročnikov (na e-naslove)
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