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VSEM NAROČNIKOM PRI SKUPNEM JAVNEM NAROČILU
»Zajem in hramba računov in spremljevalnih dokumentov v elektronski obliki«
z oznako SJN 1/2017-eHramba  

Številka: 4302-1/2017-523
Datum: 09. 08. 2017

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 nadaljevanju: UJP) je na podlagi šestega 
odstavka 28. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni 
list RS, št. 77/16) izvedla postopek oddaje javnega naročila za »Zajem in hrambo računov in 
spremljevalnih dokumentov v elektronski obliki« (v nadaljevanju: zajem in hramba e-računov). 

UJP je z izbranim ponudnikom Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, Maribor (v 
nadaljevanju: izbrani ponudnik), sklenil krovno pogodbo, številka 4302-1/2017 z dne 5. 7. 2017 
(v nadaljevanju: krovna pogodba), ki proračunskim uporabnikom zagotavlja uporabo storitve  
zajema in hrambe e-računov za obdobje 60 mesecev (od 19. 11. 2017 do 18. 11. 2022).

Predmet storitve zajema in e-hrambe so naslednje vrste dokumentarnega gradiva:
 gradivo, ki v postopku izvajanja plačilnih storitev nastane izvorno v elektronski 

obliki:
- e-računi (oblika XML) in priloge k računom (vizualizacija računa oblike PDF, 

TIFF);
- izpiski storitev plačilnega prometa UJP (oblika XML);
- obračunski dokumenti, povezani s plačilnimi storitvami UJP (PDF);

 gradivo, ki je v postopku izvajanja plačilnih storitev pretvorjeno iz fizične oblike v 
elektronsko obliko:
- računi in priloge k računom (oblike PDF, TIFF);

 dokumentarno in arhivsko gradivo, ki je neposredno ali posredno povezano z e-
računi (pogodbe, naročilnice, dobavnice, prevzemnice, dobropisi, bremepisi, 
obračuni obresti, izpiski, druge knjigovodske listine ipd.) in nastane izvorno v 
elektronski obliki ali pa je bilo pretvorjeno iz fizične v elektronsko obliko v obliki 
formata, ki je predviden za dolgoročno hrambo.

Proračunski uporabniki lahko kadar koli med izvajanjem predmetnega javnega naročila 
pristopijo h krovni pogodbi tako, da UJP posredujejo izpolnjen obrazec »Vloga za vključitev v 
sistem zajema in hrambe računov in spremljevalnih dokumentov v elektronski obliki« in 
izbranemu ponudniku posredujejo v podpis neposredno pogodbo ter izpolnjen obrazec 
»Naročilo: vzpostavitev  eArhiva«.
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Na spletni strani UJP http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=561 je poleg tega 
obvestila na razpolago vsa dokumentacija, potrebna za podpis neposrednih pogodb. Na 
navedeni spletni strani bo UJP objavljal tudi dodatne informacije, vzorce izvedbenih 
dokumentov in drugo dokumentacijo, ki se nanaša ne hrambo e-računov in spremljevalnih 
dokumentov.

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, in za proračunske uporabnike, ki bodo e-račune in 
spremljevalne dokumente hranili v papirni obliki. 

Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na Urad UJP (e-naslov oepz@ujp.gov.si). 

Lep pozdrav.
                                                                        Mag. Aleksandra Miklavčič
                                                                        generalna direktorica 

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