Slovenski inštitut za revizijo
Slovenski odsek ISACA
Dunajska 106
1000 Ljubljana

Spoštovani!
Arhiv RS je s sprejetjem Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
(Ur.l. RS, št. 30/2006) dobil vrsto novih strokovnih nalog, kamor sodijo tudi postopki
akreditacije opreme (strojne in programske) in storitev zajema oz. hrambe gradiva v digitalni
obliki. Za izvajanje omenjenih postopkov pripravljamo ustrezne kontrolne sezname (angl.
Check list). Primera dveh takšnih kontrolnih listov sta objavljena na spletni strani Arhiva RS
in sicer Kontrolni seznam za preverjanje usklajenosti notranjih pravil z ZVDAGA in
Kontrolni seznam za preverjanje usklajenosti programske opreme z ZVDAGA. Oba kontrolna
seznama sta nastala na tak način, da smo najprej objavili na Internetu osnutke in jih s tem dali
v javno obravnavo vsem zainteresiranim. Na podlagi zbranih pripomb smo oblikovali prve
verzije, ki so tudi objavljene na naši spletni strani http://www.arhiv.gov.si/.
Sedaj je Arhiv RS pristopil k pripravi osnutka Kontrolnega seznama za preverjanje
usklajenosti storitev zajema oz. hrambe dokumentarnega gradiva v digitalni obliki. Glede na
to, da smo se v preteklih mesecih že pogovarjali o morebitnem sodelovanju na prej opisanih
delih, se na Slovenski inštitut za revizijo-Slovenski odsek ISACA Arhiv RS obrača z vabilom
k sodelovanju.
V okviru sodelovanja od vaše inštitucije oz. njenih članov pričakujemo prenos znanja na
področju dobre prakse v obliki svetovanja oz. pomoči pri pripravi kontrolnega seznama za
preverjanje usklajenosti storitev zajema oz. hrambe dokumentarnega gradiva v digitalni obliki
in spremljevalnih storitev, kot jih določa 23. člen Uredbe o varstvu dokumentarnega in
arhivskega gradiva (Ur.l. RS, št. 86/2006). Kontrolni seznam bi želeli izdelati na podlagi
obstoječe zakonodaje s področja upravljanja z dokumentarnim gradivom (ZVDAGA) in
podzakonskih aktov (UVDAGA; Enotne Tehnološke Zahteve) ter metodologije COBIT.
Ravno v tem zadnjem delu pa iščemo pomoč s strani vaše inštitucije.
Vse zainteresirane člane Slovenskega odseka ISACA vljudno vabimo, da se odzovejo na naše
vabilo. Povratne informacije glede sodelovanja pričakujemo do 03.10.2007 na naslov
ars@gov.si ali tatjana.hajtnik@gov.si. Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Tatjano
Hajtnik, tel. (01) 24 14 200 oz. GSM 041 495 020.
Že v naprej najlepša hvala za odgovor in lep pozdrav,
mag. Tatjana Hajtnik, sekretarka
Vodja Sektorja za elektronske arhive in računalniško podporo
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