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 ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE

 Zvezdarska 1, 1002 Ljubljana, p.p 523

Številka: 3822-37/2021/10
Datum: 3. 1. 2022

Na podlagi 85. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih 
(Uradni list RS, št. 30/06, 24/14 - Odl. US in 51/14) in pogodbe o izvajanju certifikacije št. 
C3341-21-000167, v zadevi certifikacije programske opreme, začeti na predlog Imaging 
Systems informacijski sistemi d.o.o., Brnčičeva 41 G, 1231 Ljubljana Črnuče, Arhiv 
Republike Slovenije izdaja 

CERTIFIKAT

št. e-ARS 2022/SW003

IMiS® verzije 10.2.2110, 10.1.2010 in 9.10.1910
z dodatnimi komponentami:

− IMiS®/ARChive Server ver. 10.2.2110, 10.1.2010 in 9.10.1910
− IMiS®/StorageConnector ver. 10.2.2110, 10.1.2010 in 9.10.1910
− IMiS®/StorageConnector Services REST/SOAP ver. 9.8.2110, 9.6.2010 in 9.5.1910
− IMiS®/wClient ver. 1.7.2110, 1.5.2010 in 1.4.1910
− IMiS®/Scan ver. 10.2.2110, 10.1.2010 in 9.10.1910
− IMiS®/wScan ver. 1.7.2110, 1.6.2010 in 1.5.1910

Ponudnik: Imaging Systems informacijski sistemi d.o.o., Brnčičeva 41 G, 1231 Ljubljana 
Črnuče

Podatki iz registra ponudnikov opreme in storitev po odločbi o registraciji ponudnika št. 
3821-5/2006/2.
Programska oprema IMiS ® se certificira kot:

 Naziv programskega produkta in verzija: Programski produkt IMiS ® verzija 
10.2.2110, 10.1.2010 in 9.10.1910

 Tip produkta glede na odnos med stranko in ponudnikom: Tržni programski produkt
 Funkcionalni tip programskega produkta in dodatne funkcionalnosti: 

FT4 (podpora postopku upravljanja gradiva v digitalni obliki) in
DF3 (podpora elektronske pošte in elektronskega podpisa).

      Opomba: FT4 vsebuje zahteve FT1, FT2, FT3, FT5 in DF1 in DF2.

Sklep o podaljšanju: e-ARS 2022/SW003
Datum: 19.12.2021, veljavnost: 1 leto z možnostjo podaljšanja

Obrazložitev
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Podjetje Imaging Systems informacijski sistemi d.o.o., Brnčičeva 41 G, 1231 Ljubljana 
Črnuče (v nadaljnjem besedilu: ponudnik) je dne 15.10.2021 vložilo zahtevo za podaljšanje 
certifikacije programske opreme IMiS ver. 10.2.2110, 10.1.2010 in 9.10.1910 (št. zahtevka 
3822-37/2021/1). 

Presojo skladnosti programskega produkta s prepisi je skladno s pogodbo št. 3341-21-000165
izvedla Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 
Koroška cesta 46, 2000 Maribor (v nadaljevanju revizor). Revizor je na podlagi 
odločevalnega postopka izdelal revizijsko poročilo in ga posredoval Arhivu RS  (Poročilo 
neodvisnega revizorja o skladnosti programske opreme IMiS ®, verzija 10.2.2110 z 
ZVDAGA in PETZ), št. ARS 3822-37/2021/9 z dne 31. 12. 2021.

V revizijskem poročilu revizor navaja, da s pregledom programske opreme IMiS verzija 
10.2.2110, opredeljene kot po svetu razširjena tržna programska oprema funkcionalnih tipov 
FT4: podpora postopku upravljanja gradiva v digitalni obliki, DF3: podpora elektronske pošte 
in elektronskega podpisa in FT5: podpora zahtevam za uradne evidence, ni ugotovil nič 
takega, zaradi česar bi menil, da spremembe programske opreme od različice IMiS verzija 
10.1.2010 do vključno IMiS verzija 10.2.2110, ki jih je v vlogi predložil vlagatelj, tako 
bistveno vplivajo na skladnost programske opreme, da programska oprema ne bi bila več 
skladna z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS št. 
30/2006 in 51/2014), podrejenimi predpisi in Pravilnikom o enotnih tehnoloških zahtevah za 
zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki (PETZ, Uradni list RS, št. 118/20), ob upoštevanju 
omejitev, opredeljenih v certifikatu.

Zato je Arhiv RS v skladu s Pogodbo o izvajanju podaljšanja certifikacije št. C3341-21-
000167 in Splošnimi pogoji za izvajanje certifikacije opreme in storitev skladno z 
ZVDAGA, različica 5.0 (z dne 19. 3. 2021), ter na podlagi revizijskega poročila izdal ta 
sklep z veljavnostjo enega leta.

V skladu s Splošnimi pogoji za izvajanje certifikacije opreme in storitev skladno z ZVDAGA, 
različica 5.0 ter Ocenjenimi stroški postopka podaljšanja certifikacije (št. 3822-37/2021/4)
znašajo stroški 989,50 EUR brez DDV, za kar arhiv izda račun.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper ta sklep je dovoljena pritožba skladno s Splošnimi pogoji za izvajanje certifikacije 
opreme in storitev skladno z ZVDAGA, različica 5.0 (z dne 19. 3. 2021,  objavljeni na spletni 
strani Arhiva RS, poglavje 11. Pritožba), ki jo ponudnik lahko vloži v pisni obliki (v fizični 
ali elektronski) v 15 dneh od dneva njegove vročitve. Pritožbo se lahko vloži osebno, po pošti 
ali elektronsko pri organu, ki jo je izdal.

Če se pritožba pošlje priporočeno po pošti, se šteje, da je oddana v roku, če je oddana na pošto 
do konca dneva, v katerem se izteče čas za vložitev. 

Postopek vodil: Uradna oseba:

mag. Boris Domajnko dr. Bojan Cvelfar
sekretar direktor
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