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Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana, matična 

številka: 1423215000, ki ga zastopa Jernej Hudolin, generalni direktor 

in 

Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, davčna številka: 54162513, matična 

številka: 5085063000, ki jo zastopa prof. dr. Gregor Majdič, rektor 

in 

Institut "Jožef Stefan", Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, matična številka: 5051606000, ki ga 
zastopa prof. dr. Boštjan Zalar, direktor 
 
in  
 
Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, matična številka: 5051592000, ki ga zastopa 
prof. dr. Gregor Anderluh, direktor 
 
in 
 
Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana, matična številka: 5056730000, 
ki jo zastopa Viljem Leban, ravnatelj 
 
in  
 
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, matična številka: 50896380000, ki jo 
zastopa prof. dr. Zdravko Kačič, rektor 
 
in 
 
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, matična številka: 
5866324000, ki jo zastopa doc. dr. Aleš Žnidarič, univ. dipl. inž. grad. 
 
in 
 
Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, davčna številka: 71633065, matična številka: 
1810014000, ki jo zastopa prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica 
 
 
 
(v nadaljevanju tudi: članice konzorcija) 

sklepajo naslednji 

 

Aneks št. 3 k Sporazumu o ustanovitvi konzorcija E-Rihs.si PG-11-14/2019 

 

1. člen 

Članice konzorcija uvodoma ugotavljajo, da sta Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in 

Univerza v Ljubljani dne 8. 5. 2019 podpisali Sporazum o ustanovitvi konzorcija E-rihs.si (v 
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nadaljevanju: Sporazum), dne 8. 10. 2019 je bil podpisan Aneks št. 1 k Sporazumu in dne 23. 8. 

2022 Aneks št. 2 k Sporazumu.  

 

2. člen 

V skladu z 2. odstavkom 7. člena Sporazuma postane s podpisom tega aneksa Članica konzorcija 

naslednja ustanova:  

Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, 

Matična številka: 1810014000 

 

3. člen 

Vse ostale določbe osnovnega sporazuma, Aneksa št. 1 in Aneksa št. 2 ostanejo nespremenjene in 

še naprej v veljavi. 

 

4. člen 

Ta aneks je sestavljen in podpisan v devetih (9) enakih izvodih, od katerih prejme po en izvod vsaka 

podpisnica tega aneksa, enega pa MIZŠ.  

 

Kraj in datum: 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 

Jernej Hudolin, 

generalni direktor 

 
Kraj in datum: 
 
Univerza v Ljubljani  
prof. dr. Gregor Majdič, rektor 

 

Kraj in datum: 

Institut "Jožef Stefan" 
prof. dr. Boštjan Zalar, direktor 
 
Kraj in datum:  
 
Kemijski inštitut 
prof. dr. Gregor Anderluh, direktor 
 
Kraj in datum:  
 
Narodna in univerzitetna knjižnica 
Viljem Leban, ravnatelj 
 
Kraj in datum: 
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Univerza v Mariboru 
prof. dr. Zdravko Kačič, rektor 
 
 
Kraj in datum: 
 
Zavod za gradbeništvo Slovenije 
doc. dr. Aleš Žnidarič, univ. dipl. inž. grad. 
 
Kraj in datum: 
 
Univerza na Primorskem, 
prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica 
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