
PRILOGA 6 – Obrazec zahteve za registracijo opreme in storitev za digitalno hrambo 

ZAHTEVA ZA REGISTRACIJO PONUDNIKA OPREME IN STORITEV 
ZA DIGITALNO HRAMBO 

I. Splošni podatki 

1. Naziv ali osebno ime vlagatelja zahteve: 

2. Sedež oziroma naslov stalnega prebivališča vlagatelja: 

3. Matična številka: 

4. Poštni naslov: 

5. Elektronski naslov: 

6. Spletni naslov (če obstaja): 

7. Telefon: 

8. Telefaks: 



II. Podatki o strojni opremi  

9. Tip strojne opreme: 

10. Naziv ali serija strojne opreme: 

11.  Opis strojne opreme: 

12. Izjava o skladnosti: 

Izjavljam, da strojna oprema iz 10. točke te vloge izpolnjuje ta merila: 

1. je široko priznana in uveljavljena oziroma uporabljana, njena uporaba je podprta s strojno in 
programsko opremo, uveljavljeno na trgu; 

2. je skladna s temi mednarodnimi, državnimi ali drugimi splošno priznanimi standardi (vpišite 
naslove standardov): 

3. je skladna z določbami Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih 
(Uradni list RS, št. 30/06), uredbo, katere priloga je ta vloga, enotnimi tehnološkimi zahtevami 
ter z ugotovljenimi potrebami in zahtevami za posamezne razrede zmogljivosti, ki so določeni 
z enotnimi tehnološkimi zahtevami; 

4. izpolnjuje druge pogoje, ki so določeni z enotnimi tehnološkimi zahtevami. 

Podpis vlagatelja ali pooblaščene osebe: 

__________________________________ 

V _____________,  dne___________ 



III. Podatki o programski opremi 

12. Tip programske opreme: 

13. Naziv programske opreme: 

14. Opis programske opreme:  

15. Izjava o skladnosti: 

Izjavljam, da programska oprema iz 13. točke te vloge izpolnjuje ta merila: 

1. je široko priznana in uveljavljena oziroma uporabljana ali posebej razvita za zajem in hrambo 
gradiva v digitalni obliki ali spremljevalne storitve po Zakonu o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06) in uredbi, katere priloga je ta vloga, 
njena uporaba je podprta z na trgu uveljavljeno strojno in programsko opremo;  

2. je skladna s temi mednarodnimi, državnimi ali drugimi splošno priznanimi standardi (vpišite 
naslove standardov): 

3. je skladna z določbami Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih 
(Uradni list RS, št. 30/06), uredbo, katere priloga je ta vloga, enotnimi tehnološkimi zahtevami 
ter z ugotovljenimi potrebami in zahtevami za posamezne razrede zmogljivosti, ki so z 
določeni z enotnimi tehnološkimi zahtevami; 

4. izpolnjuje druge pogoje, ki so določeni z enotnimi tehnološkimi zahtevami. 

Podpis vlagatelja ali pooblaščene osebe: 

__________________________________ 

V _____________,  dne___________



IV. Podatki o storitvi hrambe 

16. Naziv storitve: 

17. Opis storitve:  

18. Podatki o zaposlenih osebah, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega in tretjega odstavka 21. člena 
uredbe, katere priloga je ta vloga: 

Ime in priimek Izobrazba Podatki o usposobljenosti 
   

   

   

   

   

   

19. Izjava o skladnosti:  

Izjavljam, da oseba iz 1. točke te vloge izpolnjuje vse zahteve iz 21. in 22. člena uredbe, katere priloga 
je ta vloga.

Podpis vlagatelja ali pooblaščene osebe: 

__________________________________ 

V _____________,  dne_________



V. Podatki o spremljevalni storitvi  

20. Tip spremljevalne storitve: 

21. Naziv storitve: 

22. Opis storitve:  

23. Podatki o zaposlenih osebah, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega in tretjega odstavka 21. člena 
uredbe, katere priloga je ta vloga: 

Ime in priimek Izobrazba Podatki o usposobljenosti 
   

   

   

   

   

   

24. Izjava o skladnosti:  

Izjavljam, da oseba iz 1. točke te vloge izpolnjuje vse zahteve iz 21. in  23. člena uredbe, katere 
priloga je ta vloga.  

Podpis vlagatelja ali pooblaščene osebe: 

__________________________________ 

V _____________,  dne_________


