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1. Uvod 

 

1.1. Razlogi za investicijsko namero 

Projekt digitalizacije dokumentov v rešenih zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča od 
osamosvojitve dalje, sledi strategiji programa E-pravosodje, ki ima zasnovo v Strategiji razvoja 
Slovenije v okviru prioritete učinkovitejše in cenejše države. 

Informacijska tehnologija na Ustavnem sodišču že dalj časa pomembno prispeva k boljšemu in 
učinkovitejšemu delu sodišča, saj podpira večino poslovnih procesov   oziroma postopkov 
obravnavanja in odločanja v zadevah iz pristojnosti Ustavnega sodišča. 

V ta namen želi Ustavno sodišče zajeti in pretvoriti v digitalno obliko  vse dokumente v rešenih 
zadevah iz  pristojnosti Ustavnega sodišča ter delno spise sodne uprave, ki predstavljajo 
dokumentarno in arhivsko gradivo. Pri tem je treba upoštevati vse predpise in zakonodajo v zvezi s 
hranjenjem dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki. 

 

1.2. Cilji investicijske namere in predmet javnega naročila 

Z investicijo želi Ustavno sodišče vzpostaviti sodoben arhiv z naslednjimi cilji: 

• Digitalizacija oziroma skeniranje vseh preostalih (še ne digitaliziranih) dokumentov v zvezi z 
zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča (javni in interni del spisa) od osamosvojitve dalje, 

• Izdelava .PDF dokumentov, organiziranih po zadevah  s kazali in OCR za potrebe iskanja po 
dokumentih,  

• izdelava digitaliziranih avdio/video posnetkov, 
• Integracija teh dokumentov v informacijski sistem US oziroma izdelava primernega vmesnika za 

dostop do teh dokumentov v skladu s pravicami uporabnikov (ni del javnega naročila), 
• Predaja vseh dokumentov Arhivu Republike Slovenije v elektronski obliki v skladu z ZVDAGA (ni 

del javnega naročila), 
• Vzpostavitev dodatnega arhiva vseh dokumentov, kar pomeni večjo varnost gradiva. 

 

Uporabniki bodo imeli naslednje predvidene koristi: 
• Hiter dostop do celotnega arhivskega in dokumentarnega gradiva US, 
• Zagotavljanje večje učinkovitosti in kakovosti dela in s tem zagotavljanje odločanja v razumnem 

roku, 
• Možnost iskanja po teh dokumentih, 
• Vzpostavitev dodatne baze znanja, 
• Podpora splošno sprejetim standardom, formatom  ter zahtevam, ki jih zakonodaja določa v zvezi 

z e-poslovanjem ter varstvom dokumentarnega in arhivskega gradiva. 
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Državljanom bo projekt prinesel koristi s skrajšanjem trajanja postopka pred Ustavnim sodiščem in s 
tem zagotavljanje odločanja v razumnem roku. Poleg tega bo možen lažji dostop do dokumentov za 
zainteresirano in raziskovalno javnost. 

 

1.3. Naloge in pristojnosti Ustavnega sodišča 

 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in 
zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. V razmerju do drugih državnih organov je 
samostojen in neodvisen organ. Večino pristojnosti in temeljna pravila postopka določa Ustava, 
pristojnosti Ustavnega sodišča so lahko določene tudi z zakonom. Organizacija in postopek odločanja 
v zadevah sta določena z Zakonom o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v 
nadaljevanju ZUstS). Svojo organizacijo in delo Ustavno sodišče podrobneje ureja s Poslovnikom 
Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 – v nadaljevanju Poslovnik) in z drugimi splošnimi akti.  

 

Temeljni predpisi, ki urejajo delo Ustavnega sodišča: 

• Ustava Republike Slovenije, 

• Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS), 

• Poslovnik Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 – v nadaljevanju Poslovnik), 

• Pravilnik o notranji organizaciji in pisarniškem poslovanju Ustavnega sodišča Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 93/03 – v nadaljevanju Pravilnik). 

 
Poleg predpisov je treba upoštevati še navodila v zvezi z delom na zadevah iz pristojnosti Ustavnega 
sodišča. 

Temeljni predpisi in dokumenti, ki urejajo postopke in področje dela z dokumenti: 

• ZUstS, 

• Poslovnik,  

• Pravilnik,  

• Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06, v 
nadaljevanju ZVDAGA),  

• Model zahtev za upravljanje elektronskih dokumentov – (specifikacija MoReq 2),  

• Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06 v nadaljevanju 
Uredba),  

• Enotne tehnološke zahteve (ver. 1.0, Arhiv Republike Slovenije, v nadaljevanju ETZ), 

• Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (uradno prečiščeno besedilo, Uradni 
list RS, št. 98/04). 

 

 



 

JN4838/2009 

5

1.4. Razlaga nekaterih temeljnih pojmov 

Dokument 

Dokumenti so lahko pisanja, kot so vloge, dopisi, sklepi, odločbe, odredbe ter druga pisanja ali zapisi v 
elektronski obliki.  

Spis/Zadeva 

Spis je zbirka dokumentov in metapodatkov o isti zadevi. O posamezni zadevi se na začetku odpre 
spis z "opravilno številko", pod katero se vodi do rešitve zadeve.  Vodita se javni in interni del spisa; 
vsebino internega dela spisa določa Pravilnik. 

V nadaljevanju se pojma spis in zadeva večinoma uporabljata kot sinonima.  

Vpisnik  

Vpisnik je zbirka določenih podatkov o vsebinsko in procesno sorodnih spisih. Zadeve se razvrščajo v 
vpisnike, ki jih določa Pravilnik. V postopku reševanja zadev v enem vpisniku se uporabljajo ista 
procesna pravila. 
 

1.6. Kratek opis obstoječega stanja 

Od leta 2004 je v uporabi enoten informacijski in dokumentni sistem, ki vsebuje tudi skenirane 
dokumente, ki pa se v tem za zdaj ne vodijo v skladu z ZVDAGA. 

Leta 2004 in 2005 je bil na Ustavnem sodišču izveden projekt prve faze digitalizacije dokumentov v 
rešenih zadevah iz pristojnosti in sicer za zadeve iz let 1996 do 2000. Za te zadeve je bil digitaliziran 
le javni del spisa, ne pa tudi interni del. Naročnik in Arhiv Republike Slovenije hranita te dokumente v 
digitalni obliki. Dostopni so tudi uporabnikom v okviru informacijskega sistema Ustavnega sodišča. Za 
te dokumente naročnik ne predvideva ponovne digitalizacije, bo pa dodatno digitaliziran interni deli teh 
spisov. 

 

1.7. Kratek opis aktivnosti po izvedbi javnega naročila  
Naročnik bo predal vso dokumentacijo v elektronski obliki na ustreznih medijih Arhivu Republike 
Slovenije v skladu z ZVDAGA.  

Ta dokumentacija bo delno integrirana tudi v informacijski sistem naročnika in bo dostopna  
uporabnikom Ustavnega sodišča in (v skladu s Poslovnikom) tudi zainteresirani in raziskovalni 
javnosti.  
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2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

Predmet javnega naročila je zajem in zanesljiva pretvorba  dokumentov v zvezi z rešenimi zadevami iz 
pristojnosti Ustavnega sodišča (javni in interni del spisa) od osamosvojitve dalje. 

Projekt bo potekal v skladu z zakoni in predpisi s področja arhivske dejavnosti (ZVDAGA, Uredba, 
ETZ)  in  obsega naslednje aktivnosti: 

• Zajem gradiva in zanesljiva pretvorba zajetega gradiva v digitalno obliko za dolgoročno hrambo v 
skladu s predpisi Arhiva Republike Slovenije: 

o vse zadeve iz let 1990 – 1994 (javni in interni del spisa ter vpisno knjigo), 

o vse zadeve iz let 1995 – 2000 (samo interni del spisa), 

o vse zadeve iz let 2001 – 2006 (javni in interni del spisa), 

o vpisne knjige za zadeve iz pristojnosti za leta 2001 - 2006, 

o zadeve sodne uprave – samo del spisov od 1998 – 2006, 

• Obdelava tega gradiva v smislu lažjega in enostavnejšega dostopa (kazala) oziroma opremljanja 
gradiva z nekaterimi metapodatki, 

• Zanesljiva pretvorba (digitalizacija) VHS medijev v digitalno obliko, 

• Prepis in obdelava obstoječega digitalnega gradiva naročnika oziroma .PDF datotek na nove 
nosilce (javni deli spisov iz let 1995 – 2000 in vpisne knjige) 

• Priprava ustreznih digitalnih medijev, primernih za varno dolgoročno hrambo tega gradiva. 

 

Predvideni obseg gradiva je1:  

• Za zadeve iz pristojnosti znaša: 

• 700.000 listov od tega cca. 50% enostranskih in 50 % dvostranskih, 

• 8 VHS kaset, dolžine 180 minut, 

• vpisne knjige: 1000 strani,  približno formata A2. 

• Za zadeve sodne uprave znaša: 

• 40.000 listov od tega cca. 50% enostranskih in 50 % dvostranskih 

 

Obseg obstoječega digitalnega gradiva za presnemavanje je: 

• skupno 6,4 GB PDF datotek, 

• skupno 2201 PDF datotek od tega 2172 zadev oziroma spisov in 29 PDF datotek za 
vpisne knjige. 

 

                                                 
1 Ta ocena je samo približna, uporabljena bo pri merilih, izvajalec pa bo obračunal stroške po 
dejanskem stanju 
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3. SPECIFIKACIJA JAVNEGA NAROČILA 

 

3.1. Zahteve za zajem in pretvorbo gradiva 

 

3 . 1 . 1 .  S p l o š n e  z a h t e v e  

Pri izvedbi projekta mora ponudnik upoštevati predpise, navodila in pravila, ki veljajo v času izdelave 
projekta. Zajem gradiva in zanesljiva pretvorba zajetega gradiva v digitalno obliko za dolgoročno 
hrambo mora potekati v skladu s predpisi Arhiva Republike Slovenije, ki urejajo to področje. 

Pri zajemu in pretvorbi mora ponudnik upoštevati načela, ki jih vsebuje ZVDAGA: 

»Načelo ohranjanja dokumentarnega gradiva oziroma uporabnosti njegove vsebine« pomeni, da 
hramba dokumentarnega gradiva zagotavlja ohranjanje izvirnega dokumentarnega gradiva ali 
uporabnosti njegove vsebine. Hrambi izvirnega dokumentarnega gradiva je zato enaka hramba 
zajetega gradiva, če zagotavlja zajetemu gradivu vse učinke izvirnega gradiva (uporabnost vsebine 
gradiva).  

»Načelo trajnosti« pomeni tako hrambo dokumentarnega gradiva, da ta zagotavlja trajnost tega 
gradiva oziroma trajnost reprodukcije njegove vsebine.  

»Načelo celovitosti« pomeni zahtevo po taki hrambi dokumentarnega gradiva, ki zagotavlja njegovo 
nespremenljivost in integralnost dokumentarnega gradiva oziroma reprodukcije njegove vsebine, 
urejenost dokumentarnega gradiva oziroma njegove vsebine ter dokazljivost izvora dokumentarnega 
gradiva (provenience).  

»Načelo dostopnosti« pomeni, da mora biti dokumentarno gradivo oziroma reprodukcija njegove 
vsebine ves čas trajanja hrambe zavarovana pred izgubo ali okrnitvijo celovitosti ter dostopna 
pooblaščenim uporabnikom.  

»Načelo varstva kulturnega spomenika« izhaja iz dejstva, da je arhivsko gradivo kulturni spomenik 
in mora biti varovano kot takšno. Ob navedenih normativno postavljenih načelih se pojavljajo še druga 
načela, ki so povezana z dolgoročno hrambo dokumentacije v elektronski obliki. Nekatera izmed njih 
so že uveljavljena, druga pa je potrebno omeniti saj je znano, da bodo postala zaradi svoje narave 
aktualna v prihodnosti. 

 

3 . 1 . 2 .  P o s t o p e k  i n  o b l i k e  z a p i s o v  

 

Postopek (Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva): 

Postopek zajema izvirnega dokumentarnega gradiva v fizični obliki in pretvorbe v digitalno obliko mora 
omogočati najmanj:  

 evidentiranje in upravljanje vseh enot dokumentarnega gradiva ne glede na fizični nosilec, 
način nastanka in druge značilnosti;  
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 primerno klasifikacijo zajetega dokumentarnega gradiva;  
 pravilen zajem in pretvorbo reprodukcije vsebine izbrane enote dokumentarnega gradiva v 

fizični obliki v elektronsko obliko, ki:  
- zagotavlja reprodukcijo bistvenih sestavin vsebine izvirnega gradiva glede na naravo 

in namen posameznih enot izvirnega gradiva;  
- zajema ali ustvari vse potrebne metapodatke (dodatni podatki, ki potrjujejo enako 

avtentičnost zajetega gradiva, kot jo je imelo izvirno gradivo, datum nastanka, podatki 
o postopku zajema in pretvorbe, podatki o strojni in programski opremi, s katero sta 
bila opravljena pretvorba in zajem, itd.) ter omogoči strogo nadzorovano in 
dokumentirano dodajanje teh podatkov;  

- posebej in jasno ločeno od izvirnih podatkov shrani in označi dodane podatke (dodatni 
podatki za zagotavljanje avtentičnosti, metapodatki itd.) ter vse pomembne opombe in 
podatke o postopku zajema in izvirnem gradivu;  

- zagotavlja uporabnost vsebine izvirnega dokumentarnega gradiva;  
 samodejno in ročno kontrolo pravilnosti zajema in pretvorbe reprodukcije vsebine in 

metapodatkov;  
 varnost in nespremenljivost zajetega in pretvorjenega dokumentarnega gradiva po pravilnem 

zajemu;  
 možnost zajema ter poznejše poprave napak pri zajemu in pretvorbi in upravičenega 

dopolnjevanja metapodatkov samo s strani pooblaščenih oseb in z  
z zagotavljanjem jasne revizijske sledi takih popravkov ali dopolnitev.  

 
 
Oblika zapisa (Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva) 
 
Za obliko zapisa za dolgoročno hrambo se šteje taka oblika, ki izpolnjuje te pogoje:  
• zagotavlja ohranitev vsebine gradiva tako, da pomeni urejeno celoto vseh potrebnih podatkov in 

povezav med njimi;  
• je široko priznana in uveljavljena oziroma uporabljana ter njena uporaba podprta z na trgu 

uveljavljeno strojno in programsko opremo;  
• neposredno uporabna za reprodukcijo vsebine ali enostavno pretvorjena v obliko, ki je 

neposredno uporabna;  
• omogoča samodejno pretvorbo iz najpogosteje uporabljanih izvornih oblik zapisa s samodejno 

zaznavo in poročanjem o nepredvidenih dogodkih oziroma napakah pri pretvorbi;  
• je neodvisna od posamezne programske ali strojne opreme oziroma okolja;  
• glede na stanje stroke obstaja velika stopnja verjetnosti, da zagotavlja varno hrambo več kot pet 

let;  
• omogoča po današnjih strokovnih predvidevanjih po tem obdobju pretvorbo v novo, takrat 

določeno obliko zapisa za dolgoročno hrambo;  
• temelji na mednarodnem, državnem ali splošno priznanem in praviloma odprtem standardu, če 

obstaja, in  
• izpolnjuje druge zahteve iz zakona in te uredbe.  
 

Predvidena oblika zapisa za digitalizirano papirno gradivo v skladu z ETZ je: PDF/A-1a (ISO 19005-1 
level A) brez kompresije za arhivske kopije in PDF/A-1a s kompresijo za delovne kopije in integracijo v 
informacijski sistem naročnika. 
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Predvidena oblika zapisa za avdio/video gradivo je digitalni beta (D-Beta) format za arhivske kopije in 
DVD za delovne kopije za potrebe US. 
 

3 . 1 . 3 .  T e h n o l o š k e  z a h t e v e  z a  z a j e m  g r a d i v a  

 

Tehnološke zahteve za zajem pisnega gradiva in pripravo medijev so: 

• Barvna globina skeniranja: 24 bit 

• Ločljivost: 300 dpi 

• Izhodni format-arhivska kopija: PDF/A-1a brez kompresije (ISO 19005-1 level A) 

• Izhodni format-delovna kopija: PDF/A-1a s kompresijo glede na arhivsko kopijo 

• Za vsak spis bodo predvidoma izdelani dve PDF/A-1a datoteki (ena za javni, druga za interni 
del spisa, ki naj ima na vsaki strani še vodni tisk z oznako "Zaupno") 

• Način skeniranja: obojestransko z brisanjem praznih strani 

• Skeniranje večjih formatov od A3: ploskovni skener (vpisne knjige) 

• Na izhodnem formatu izveden OCR (za iskanje po vsebini) 

• Zapis obeh izhodnih formatov v ločeni mapi na UDO WORM podatkovne arhivske nosilce 
(arhivske kopije) in DVD in Blu-ray nosilce (delovni kopiji) 

• Vključitev potrebnih meta podatkov o zapisih, kot npr.: 

o Številka zadeve 

o Datum zadeve 

o Opredelitev zadeve, 

o … . 

 

Tehnološke zahteve za zajem avdio/video gradiva so: 

• Vključitev potrebnih meta podatkov o zapisih, kot npr.: 

o Številka zadeve 

o Datum javne obravnave/posnetka 

o Dolžina posnetka 

o Številka posnetka 

• Pretvorba  iz VHS kaset na digitalni beta (D-Beta) za arhivske kopije 

• Pretvorba iz VHS kaset na DVD format oziroma nosilce (za potrebe US) 

 

Naročnik zahteva zapis PDF datotek na 3 kopije UDO WORM podatkovne arhivske nosilce ter eno 
kopijo na DVD nosilcih in eno kopijo na Blu-ray nosilcih.  
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Naročnik zahteva 3 kopije digitalnega beta formata in dve kopiji DVD formata.  
 

 

3 . 1 . 4 .  P r e d v i d e n i  p o s t o p e k  d e l a  

 

V nadaljevanju je opisan okvirni postopek dela, ki ga je Ustavno sodišče deloma že izvajalo v prvi fazi 
digitalizacije leta 2005. Pred začetkom izvajanja zajema in pretvorbe dokumentov v digitalno obliko 
bosta izvajalec in naročnik izdelala protokol oziroma natančna navodila za delo, ki morajo biti v skladu 
s potrjenimi notranjimi pravili izvajalca in v skladu s predhodno navedenimi predpisi ter so lahko v 
končnih delovnih navodilih oziroma protokolu tudi drugačni. 

 
Priprava dokumentacije 

Fizična dokumentacija oziroma spisi so v arhivu Ustavnega sodišča. Izvajalcu bo za zajem in obdelavo 
gradiva na voljo prostor, ki je poleg arhiva. Spisi bodo urejeni (zloženi) v skladu z evidenco (vpisnik). 
Naročnik bo izvajalcu predal popis in evidenco gradiva (Vpisnik), ki je osnova za celovitost 
digitalizacije. Naročnik bo poskrbel za odpiranje arhivskih škatel in pripravo spisov. Na vsak spis je 
treba nalepiti črtno kodo v skladu s popisom gradiva, ki jo mora zagotoviti izvajalec.  Črtna koda se 
nalepi v zgornji desni kot lista z imenom »Popis spisa« in mora biti po vsebini identična oznaki na 
spisu. Spis je označen s strukturo XX-YYYY/ZZ, kjer XX označuje vrsto spisa oziroma vpisnik (npr. 
Up), YYYY označuje zaporedno številko spisa ter ZZ letnik zadeve. 

Vsak spis je razdeljen na nekaj vsebinskih segmentov oziroma sklopov. Te segmente je treba ločiti z 
ločilnimi listi, ki jih bodo vlagali sodelavci Ustavnega sodišča. Ti segmenti oziroma sklopi bodo služili 
tudi kot podlaga za izdelavo kazal v posamezni zadevi. 
 
Predvideni segmenti oziroma sklopi za kazalo so: 

• Popis spisa 
• Vloga s prilogami 
• Sodne odločbe 
• Razno 
• Odločitve 
• Interni del spisa 
• Ne skeniraj 
• Konec spisa 
• Popis pridruženega spisa 
• Pridružena zadeva 

 

V primeru združenih zadev (v okviru ene zadeve se v tem primeru nahaja še ena ali več zadev, ki so 
neki zadevi pridružene), se vstavi ločilne liste »Popis pridruženega spisa«. Popisni list spisa  se 
opremi s črtno kodo, ki identificira številko zadeve.  
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V primeru, da pridruženih zadev, se vstavi ločilni list "Pridružena zadeva". Nad besedilom ločilnega 
lista "Pridružena zadeva" se zapiše oznaka manjkajoče številke, pod besedilo pa oznake  spisov, h 
kateremu je spis pridružen. 

Naročnik bo poskrbel tudi za: 

• spisek vseh zadev, ki vsebujejo pridružene zadeve in njihove številke, 

• pripravo spisov za skeniranje, jih opremil s črtno kodo ter z ločilnimi listi, 
• odstranitev vseh sponk ali drugih trdih oblik spajanja listov, ki jih vsebuje spis (v primeru, da 

še niso odstranjene, jih odstrani izvajalec). 

Izvajalec bo poskrbel tudi za: 

• pripravo črtnih kod, 

• pripravo ločilnih listov, 

• odstranitev vseh sponk ali drugih trdih oblik spajanja listov, če še ne bodo odstranjeni, 

• še enkrat preveril pravilno pripravo spisa. 
 
 
Skeniranje dokumentacije 

Na osnovi pripravljenega gradiva se prične s skeniranjem oziroma zajemom dokumentacije. Za potek 
zajema je odgovoren izvajalec.  

 
Odlaganje dokumentacije 

Ko je spis poskeniran, izvajalec znova zveže posamezne tipe dokumentacije v prvotno stanje z vrvico 
in odloži spis v arhivsko škatlo.  Naročnik nato obdelane škatle prestavi nazaj v arhiv. 

 
Zapis na nosilce 

Obdelava gradiva bo predvidoma potekala izven prostorov naročnika, razen če ima izvajalec tehnične 
možnosti, da bi tudi to aktivnost lahko izvajal v prostorih Ustavnega sodišča. V postopku oddaje 
naročnik preveri medij in število oddanih posnetkov in jih zapiše v oddajno knjigo. Nato lahko izvajalec 
odnese medije za nadaljnjo obdelavo na lokacijo izvajalca. 

 
Obdelava in OCR 

Izvajalec mora z OCR programom obdelati gradivo in pripraviti ustrezne datoteke, indekse in kazala.  

Vsi dokumenti iz enega spisa se morajo zaradi varnosti in različne stopnje zaupnosti javnega in 
internega dela spisa nahajati v dveh datotekah (ena datoteka vsebuje javni del spisa, druga pa javni in 
interni del spisa). Datoteki morata biti poimenovani tako kot številka zadeve oziroma spisa (npr.: Up-
446-00_Javni.pdf oziroma Up-446-00.pdf). Datoteka, ki vsebuje interni del spisa naj ima posebni vodni 
tisk, iz katerega naj bo razvidno, da gre za zaupni del spisa. 
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Izdelava medijev 

Imena datotek morajo biti vedno enake dolžine (kjer je zaporedna številka krajša od štirih znakov je 
treba dodati ustrezno število vodilnih ničel). PDF datoteka mora vsebovati aktivno kazalo s sklopi, ki 
so bili definirani v fazi priprave dokumentacije (ločilni listi).  

Tako pripravljene datoteke mora izvajalec posneti na tri UDO WORM nosilce za arhivske kopije in po 
eno delovno kopijo na DVD nosilce in Blu-ray nosilce. Na enem  nosilcu je lahko en letnik. 

 
Prevzem obdelanega gradiva 

Ko so postopki v zgoraj navedenih točkah končani in izvajalec preda obdelano gradivo na nosilcih 
naročniku, se izvedejo ustrezne kontrole glede kvalitete in celovitosti gradiva in sestavi prevzemni 
zapisnik, na koncu pa še končni prevzemni zapisnik.  

 

Uničenje in brisanje obdelanega gradiva 

Ves obdelan material se varno hrani na lokaciji izvajalca do zaključka projekta. Ko se  podpiše končni 
prevzemni zapisnik, se izvajalec obvezuje, da bo izbrisal in uničil vsakršno sled o materialu, ki je 
predmet pogodbe.   

 

Postopek za zajem in pretvorbo avdio/video vsebin oziroma VHS kaset bosta določila naročnik in 
izvajalec skupaj.  

 

3 . 1 . 5 .  D r u g e  z a h t e v e :  

Naročnik zahteva, da se celoten proces zajema papirnega gradiva izvaja na lokaciji naročnika in sicer 
na Ustavnem sodišču Republike Slovenije, Beethovnova 10, Ljubljana.  

V ta namen bo naročnik izvajalcu zagotovil: 

• ustrezni delovni prostor s potrebnimi priključki, 

• ustrezno pohištvo (mize, omare), 

• dostop do delovnega prostora za sodelavce izvajalca vsak dan od 6.00 do 22.00 in ob 
sobotah od 8.00 do 16.00, 

• ustrezno sodelovanje sodelavcev naročnika. 

 

Obdelava in izdelava medijev se lahko izvaja na lokaciji izvajalca. 

Zajem in pretvorba avdio/video gradiva se lahko izvaja na lokaciji izvajalca. 
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3.2. Standardi, e-podpisovanje in časovno žigosanje 

 

3 . 2 . 1 .  U p o r a b a  s t a n d a r d o v :  

 

Izvajalec mora upoštevati vse uveljavljene standarde v skladu z Enotnimi tehnološkimi zahtevami (ISO 
19005, UDO WORM, Blu-ray nosilci). 

 

3 . 2 . 2 .  E l e k t r o n s k o  p o d p i s o v a n j e :  

Naročnik predvideva tudi elektronski podpis vsega gradiva s kvalificiranim digitalnim podpisom. Način 
podpisovanja bosta naročnik in izvajalec natančno definirala v protokolu oziroma navodilih za delo. 

Poskrbljeno mora biti, da bodo elektronsko podpisani dokumenti čitljivi tudi še po poteku certifikata. 

 

3 . 2 . 3 .  Č a s o v n o  ž i g o s a n j e  d o k u m e n t o v   

Časovnega žigosanja naročnik ne predvideva. 
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4. IZVEDBA JAVNEGA NAROČILA 

 

4.1. Izvedba projekta 

Izvedba projekta vključuje: 

A.1.  Podrobno analizo zahtev in izdelavo delovnih navodil oziroma protokola 

A.2. Priprava in namestitev ustrezne opreme izvajalca 

A.3. Zajem in pretvorba dokumentov 

A.4. Obdelava in priprava ustreznih medijev 

A.5. kontrola in prevzem 

 

4.2. Časovna izvedba projekta 

 

Začetek projekta predstavlja začetno točko projekta (T0). Čas za izvedbo projekta je 6 mesecev od 
dneva podpisa pogodbe (T0).  

V naslednji tabeli je naveden okviren terminski plan projekta. 

 
 

AKTIVNOST TRAJANJE 
(MESECEV) ZAČETEK ZAKLJUČEK 

A.1 
Podrobna analiza zahtev in izdelava delovnih navodil 

oziroma protokola 0,5 T0 T0 + 0,5 

A.2 

Priprava in namestitev ustrezne opreme izvajalca 0,5 T0 + 0,5 T0 + 1 

A.3. 

Zajem in pretvorba dokumentov 5* T0 + 1 T0 + 6 

A.4 

Obdelava in priprava ustreznih medijev 5* T0 + 1 T0 + 6 

A.5 

Kontrola in prevzem 0,5 T0+6 T0+6,5 

* Obe  aktivnosti lahko tečeta deloma vzporedno 
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4.3. Opis predvidenih aktivnosti: 

 

A.1 – Podrobna analiza zahtev in izdelava delovnih navodil oziroma protokola 

 

Izvajalec bo v podrobni analizi zahtev preučil zahteve, dokumente, predpise in navodila ter pripravil 
ustrezen protokol, po katerem se bo izvajal zajem in pretvorba gradiva v digitalno obliko. Naročnik 
mora  potrditi ustreznost protokola. 

  

A.2 – Priprava in namestitev ustrezne opreme izvajalca 

 

V skladu z zahtevami naročnika se bo celoten zajem gradiva opravljal na lokaciji naročnika. Izvajalec 
bo namestil svojo opremo v ustrezen prostor. 

  

A.3 – Zajem in pretvorba dokumentov 

Izvajalec mora v skladu z razpisno dokumentacijo, ponudbo in potrjenim protokolom ter v skladu s 
terminskim planom aktivnosti izvesti zajem in pretvorbo dokumentov. 

 

A.4 – Obdelava in priprava ustreznih medijev 

Po zajemu in pretvorbi dokumentov v digitalno obliko bo izvajalec ustrezno obdelal in pripravil 
ustrezne medije, ki jih bo predal naročniku. Obdelava in priprava medijev se lahko izvaja tudi sproti po 
zaključenem letniku. Predaja medije lahko poteka po fazah. 

Ob tem mora izvajalec presneti na zahtevane medije tudi gradivo, ki ga naročnik že ima (javni deli 
spisov za leta 1995 – 2000) ter vpisne knjige. Pri tem je treba spremeniti imena datotek za spise 
(dodatek "_javni") ter za presnemavanje skupaj z internim delom spisa za letnike oziroma spise, ki 
bodo zajeti in pretvorjeni v digitalno obliko po tem javnem naročilu. Gre za skupno 6,4 GB PDF 
datotek in 2201 PDF datotek od tega 2172 zadev oziroma spisov in 29 PDF datotek za vpisne knjige. 

 

4.4. Projektni pristop 

Naročnik bo za projekt imenoval vodjo projekta in projektno skupino, ki bo na strani naročnika 
sodelovala z izvajalcem pri izvedbi projekta. Izvajalec bo za projekt imenoval vodjo projekta in 
projektno skupino, ki bo sodelovala z naročnikom pri izvedbi projekta. 

Vodja projekta naročnika bo usklajeval in koordiniral potek projekta in razreševal probleme z vodjem 
projekta na strani izvajalca.  

Naloge vodenja in koordinacije s strani izvajalca morajo obsegati naslednje storitve: 



 

JN4838/2009 

16

• planiranje nalog, 

• zagotavljanje pravočasnosti in celovitosti izvedbe nalog izvajalca, 

• zagotavljanje kakovosti izvedbe nalog izvajalca, 

• komuniciranje z naročnikom, 

• spremljanje realizacije plana in redno poročanje naročniku, 

• strokovno koordinacijo ekipe izvajalca in 

• dokumentiranje. 

 

Projektni vodja izvajalca mora v skladu z okvirnim terminskim planom predložiti podroben plan izvedbe 
pogodbenih aktivnosti, ki mora vključevati: 

• podroben seznam aktivnosti, 

• predviden začetek in trajanje vsake aktivnosti vključno s planiranimi izdelki, 

• podatke o medsebojnih odvisnostih aktivnosti in 

• predpogoje za izvedbo posamezne aktivnosti. 

 

Izvajalec mora plan izvedbe projekta vključno s planiranimi izdelki in oceno tveganja izvedbe projekta  
z uskladiti z naročnikom.. Naročnik projektni plan potrdi. 

Projektni vodja izvajalca mora redno mesečno poročati naročniku o napredovanju realizacije 
pogodbenih obveznosti, kar vključuje tako poročanje o doseganju nalog iz plana izvedbe, kot tudi 
ostalih zadolžitev, ki so bile dogovorjene sproti ob izvajanju projekta.  

Vsi usklajevalni in delovni sestanki med naročnikom in izvajalcem bodo morali biti dokumentirani, pri 
čemer mora zapisnike pripraviti izvajalec, naročnik pa jih potrdi. 

Komuniciranje bo potekalo v obliki elektronske pošte ali v obliki sestankov. 


