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O čem pravzaprav govorimo? 

Izvleček  

V prispevku je predstavljena aktualna normativna ureditev sprejemanja in potrjevanja notranjih 
pravil za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki. Posebna pozornost je namenjena postopku 
potrjevanja notranjih pravil in pravni domnevi o enakosti enote zajetega gradiva enoti izvirnega 
gradiva. Izpostavljene so nekatere dileme in nejasnosti privzetja vzorčnih notranjih pravil, ki so jih 
za svoje potrebe ali za širšo uporabo pripravile druge istovrstne osebe. 
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MODEL INTERNAL RULES 
What are We Actually Talking About? 

The article presents the current normative regulation of adopting and confirming internal rules for 
the capture and storage of documents in a digital form. Special attention is given to the procedure 
of confirmation of internal rules and the legal presumption on the equality of the captured material 
and the original material. Certain dilemmas and uncertainties related to the adoption of model 
internal rules which were prepared in advance by other similar persons for their own use or for a 
wider use are underlined.  
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1 NOTRANJA PRAVILA 

1.1 Opredelitev 

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (v 
nadaljevanju: ZVDAGA (2006) ali ZVDAGA oz. »zakon«, kadar je obravnavano 
besedilo, ki je ostalo enako tudi po noveli ZVDAGA-A)1, ki je stopil v veljavo 7. aprila 
2006, je v 18. členu določil, da morajo vse osebe, ki bodo zajemale in hranile 
gradiva v digitalni obliki, sprejeti notranja pravila, ki morajo biti skladna z 
zakonom, na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi in enotnimi 
tehnološkimi zahtevami ter pravili stroke. ZVDAGA (2006) je v pojmovniku, v 2. 
členu, »notranja pravila zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki«, opredelil kot 
»pravila, ki jih kot svoj interni pravni akt sprejme oseba glede hrambe svojega 
gradiva«. Obseg in način priprave notranjih pravil sta podrobneje določila Uredba o 
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media.doc); Linhartova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontakt: mantoncic@ainigma.si.  
1  Uradni list RS, št. 30/2006, 24/2014 - odl. US. 
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varovanju dokumentarnega in arhivskega gradiva (v nadaljnjem besedilu: UVDAG)2 
ter Enotne tehnološke zahteve (v nadaljnjem besedilu: ETZ)3. 

Novela zakona, ZVDAGA-A4 (v nadaljnjem besedilu: ZVDAGA (2014) ali »novela 
zakona«), ki je stopila v veljavo 22. julija 2014, je zožila krog oseb, zavezanih k 
sprejemu notranjih pravil, na javnopravne osebe in ponudnike storitve zajema in 
hrambe oziroma spremljevalnih storitev. Ostalim osebam je prepustila, da se same 
odločijo, ali bodo notranja pravila zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki 
pripravile in sprejele. 

Z novelo zakona je bila dopolnjena tudi definicija notranjih pravil, ki se sedaj 
glasi: »… 'notranja pravila' so pravila, ki jih kot svoj interni pravni akt sprejme 
oseba glede izvajanja zajema in dolgoročne hrambe svojega dokumentarnega in 
arhivskega gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev, ali ponudnik 
storitev glede izvajanja zajema in dolgoročne hrambe oziroma spremljevalnih 
storitev.«5 Dopolnjena definicija natančneje opredeljuje predmet notranjih pravil, 
to je izvajanja zajema in dolgoročne hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva 
v digitalni obliki, med osebe, ki notranja pravila sprejmejo, pa izrecno uvršča tudi 
ponudnike storitev izvajanja zajema in dolgoročne hrambe oziroma spremljevalnih 
storitev.  

Obvezne sestavine notranjih pravil določa UVDAG (5. člen), način njihove 
izvedbe pa ETZ, ki so bile do sprejetja novele zakona v nekaj različicah izdane kot 
dokument državnega arhiva6. Novela zakona v drugem odstavku 17. člena določa, 
da bodo ETZ izdane kot pravilnik ministra, pristojnega za arhive7. Gre za izredno 
pomembno spremembo, saj bodo morale biti ETZ zapisane v obliki predpisa, ob 
spoštovanju nomotehničnih pravil, hierarhije predpisov in celovitosti pravnega 
reda. Dosedanje ETZ so kot dokument državnega arhiva, »ki podrobneje 
opredeljujejo poslovne, organizacijske in tehnološke pogoje za izpolnjevanje 
ZVDAGA in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov«8, vsebinsko 
(pre)široko interpretirale določbe zakona in UVDAG ter določale način izvajanja 
določb nekaterih drugih predpisov9, kar kot predpis naj ne bi smele. 

Notranja pravila so v zakonu umeščena v III. dela zakona (»Dokumentarno 
gradivo«), in sicer v 17. člen (priprava in organizacija zajema in hrambe), 18. člen 
(notranja pravila), 19. člen (potrjevanje notranjih pravil), 20. člen (prevzem 
vzorčnih notranjih pravil), 21. člen (»Spremljanje izvajanja notranjih pravil«) in 
22. člen (»obvezno noveliranje notranjih pravil«). V VII. delu zakona (»Nadzor«), v 
3. poglavju (»Nadzor, ki ga izvaja državni arhiv«), 81. člen določa postopek 
potrditve oz. nepotrditve notranjih pravil, ki ga izvaja državni arhiv, 82. člen pa 
vodenje registra potrjenih notranjih pravil pri državnem arhivu.  

V VIII. delu zakona je ZVDAGA (2014) v členu 92.a določil sankcijo za osebo, 
ki »ne sprejme notranjih pravil ali če pri zajemu in hrambi dokumentarnega ali 
arhivskega gradiva ne ravna v skladu s svojimi notranjimi pravili oziroma ne 

                                                 
2  Ur.l. RS, št. 86/2006; npr. 4. in 5. člen uredbe. 
3  Prve ETZ 1.0 Arhiva Republike Slovenije (št. 382-17/2006/1), so bile objavljene 1. 12. 2006. 
4  Novelo je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na seji dne 28.1.2014; Uradni list RS, št. 51/2014. 
5  2. člen ZVDAGA-A. 
6  2. odstavek 91. člena ZVDAGA (2006).  
7  »Minister, pristojen za arhive, podrobneje predpiše obseg in izvedbo faz priprave oziroma organizacije zajema 

in hrambe s pravilnikom o enotnih tehnoloških zahtevah.« 
8  ETZ 2.1.; I. del, str. 6. 
9  Npr. s področja elektronskega poslovanja, upravljanja dokumentarnega gradiva ali informacijske varnosti. 
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izpolnjuje predpisanih enotnih tehnoloških zahtev«, 97. člen zakona pa določa 
sankcijo za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali osebo, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki »lažno navaja dejstvo, da so notranja pravila 
potrjena od državnega arhiva«. 

 

1.2 Namen notranjih pravil 

ZVDAGA (2006) je vsebino varstva dokumentarnega gradiva po tem zakonu 
omejil na »način, organizacijo, infrastrukturo in izvedbo zajema ter hrambe 
dokumentarnega gradiva v fizični in elektronski obliki« in na to vezal tudi 
»veljavnost oziroma dokazno vrednost takega gradiva« (torej dokumentarnega 
gradiva, zajetega in shranjenega po določbah tega zakona), izraz »varstvo« pa je 
vezal (le) na varstvo arhivskega gradiva – »varstvo arhivskega gradiva in pogoje za 
njegovo uporabo«, kar je bilo logično in razumljivo, saj gre za zakon, ki (predvsem) 
celovito ureja nastanek, odbiranje, ohranjanje in uporabo arhivskega gradiva.  

Novela zakona je »varstvo« razširila na vse dokumentarno in arhivsko gradivo, 
prav tako na njihovo veljavnost in dokazno vrednost! Besedilo noveliranega 1. člena 
se namreč glasi: »Ta zakon ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, 
veljavnost oziroma dokazno vrednost takega gradiva«, kar je širše in manj določno 
kot relevanten del prvotnega besedila tega člena v ZVDAGA (2006): »Ta zakon ureja 
način, organizacijo, infrastrukturo in izvedbo zajema ter hrambe dokumentarnega 
gradiva v fizični in elektronski obliki, veljavnost oziroma dokazno vrednost takega 
gradiva«. Ker izraz »varstvo gradiva« v zakonu ni obrazložen, je iz vsebine zakona 
sicer sklepati, da ZVDAGA (2014) še vedno »ureja način, organizacijo, 
infrastrukturo in izvedbo zajema ter hrambe dokumentarnega gradiva v fizični in 
elektronski obliki«, vseeno pa se postavlja vprašanje razumevanja vsebine in obsega 
predmeta varstva dokumentarnega gradiva v razmerju do podatkov, ki jih to gradivo 
vsebuje (npr. osebni podatki, poslovne in bančne skrivnosti, tajni podatki, podatki, 
varovani po predpisih o upravnem poslovanju10, postopkovnih in drugih področnih 
predpisih), oziroma zakonov, ki urejajo njihovo varstvo.11 

Pomen opredelitve vsebine in obsega predmeta varstva ZVDAGA (2006) je v 
vabljenem predavanju na 9. konferenci Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in 
elektronskega arhiviranja izpostavil tudi takratni v. d. direktorja Arhiva Republike 
Slovenije, ko se je, kot je zapisal, ozrl »na razvoj arhivske zakonodaje oz. 
pogledamo trende v zadnjih tridesetih letih, ki se odražajo v zakonih, ki so urejali 
arhivsko področje v tem času« (Matić, Zbornik konference 2010, str. 51). Glede 
ZVDAGA je zapisal: »Še večjo razliko glede definicije arhivskega gradiva in nalog 
arhivske službe je prinesel ZVDAGA leta 2006. Iz naslova zakona je razvidno, da ima 
ambicije, da bi poleg arhivskega urejal tudi področje dokumentarnega gradiva, kar 
je impozantna naloga, ki si je v okviru enega zakona (vsaj kolikor je podpisanemu 
znano) še nikjer v Evropi niso zastavili. Že prvi člen ob razsežnosti nalog, ki jih 
zastavlja arhivski stroki in arhivski javni službi, deluje skoraj nekoliko 
zastrašujoče« (Matić, Zbornik konference 2010, str. 53). Med razloge za tako oceno 
nalog arhivske stroke je, poleg razširitve predmeta varstva na področje 
dokumentarnega gradiva, navedel še razširitev definicije arhivskega gradiva tudi na 
gradivo, ki ima trajen pomen za pravno varnost oseb v skladu s strokovnimi navodili 
                                                 
10  Za javnopravne osebe, ki so zavezane k spoštovanju Uredbe o upravnem poslovanju, ima še poseben pomen 

jasna razmejitev med določbami, ki urejajo obravnavanje dokumentarnega gradiva po tej uredbi, v razmerju 
oz. po ZVDAGA in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisih. 

11  Vprašanje razumevanja vsebine in obsega »varstva osebnih podatkov« v določenih fondih arhivskega gradiva 
je bilo predmet dveh referendumskih odločanj o ZVDAGA (2011 in 2015). 
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pristojnih arhivov12, ter varstvo gradiva v digitalni obliki. Pripravljavci ZVDAGA so 
se postavili na stališče, da digitalnega gradiva ne bo mogoče »ustrezno trajno 
ohraniti, če ne bo že ob njegovem nastanku in nadalje ob postopkih, povezanih s 
poslovanjem z njim, poskrbljeno za uporabo ustrezne strojne in programske 
opreme, da je gradivo zapisano na formatih za dolgotrajno hrambo, da so postopki 
zajema oz. pretvorbe gradiva izvršeni po predpisanih postopkih itd.« (ibid.) 
Rezultat takega razmišljanja je normativna ureditev, iz katere izhaja, da »Arhivska 
javna služba prek zakonodaje tako skuša vplivati na obliko in lastnosti gradiva že 
ob njegovem nastajanju oz. v času aktivne rabe in si v zakonu zadaja proaktivno 
vlogo. Na ta način se začne bistveno razlikovati od ostale dediščinske službe, ki je 
v reaktivni vlogi, tj. vlogi varuha nekega predmeta ali objekta, ki ga prevzame v 
oskrbo, potem ko je ustvarjanje predmeta varstva že zaključeno oz. je velikokrat 
zaključena tudi njegova aktivna (vsaj prvotna) raba.« (ibid.) 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih13 je v uvodu, v točki 1 »Ocena 
stanja in razlogi za sprejem«, opredelil, da je ZVDAGA za dosego svojih ciljev in 
namena na področju zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki »vzpostavil tri 
instrumente in sicer: instrument registracije ponudnikov opreme in storitev, katere 
namen je bil vzpostavitev registra ponudnikov; instrument sprejemanja in 
potrjevanja notranjih pravil, ki naj bi z opisom postopkov zajema in hrambe 
gradiva v digitalni obliki pri posamezni osebi na ravni internega akta uredil 
upravljanje gradiva v omenjenih aktivnostih ter za to potrebne pogoje, ter 
instrument akreditacije opreme (programske in strojne) in storitev (zajema in 
hrambe ter spremljevalnih storitev), ki naj bi zagotovil ustrezno raven kakovosti 
opreme in storitev.« (str. 1 predloga zakona).  

Namen sprejetja notranjih pravil, kot ga je opredelil predlagatelj zakona, je 
torej bil »z opisom postopkov zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki pri 
posamezni osebi na ravni internega akta« urediti »upravljanje gradiva14 v 
omenjenih aktivnostih ter za to potrebne pogoje«. Zakon notranja pravila 
opredeljuje kot interni pravni akt, vendar ne vsebuje določb, ki bi podrobneje 
določale pravno naravo tega internega akta glede njegovega učinkovanja v okviru 
notranjega poslovanja osebe, ki ga je sprejela, oziroma navzven, v razmerju do 
drugih pravnih in fizičnih oseb. Posledično se je, skladno s smernicami o načinu 
izpolnitve poslovnih, organizacijskih in tehnoloških pogojev za zakonsko skladno 
hrambo gradiv v digitalni obliki, določenimi v ETZ, uveljavila praksa, da so notranja 
pravila pisana v obliki politike15, ki se glede ureditve izvedbe posameznih zahtev 
sklicuje(jo) na notranje pravne akte, katerih sprejetje določajo in/ali zahtevajo 
drugi predpisi16. Že omenjeni dvig ETZ na raven predpisa se bo moral odraziti tudi 
na vsebino in obliko notranjih pravil.  

 

                                                 
12  ZVDAGA, 2. člen, 11. alineja. 
13  Predlog – gre za besedilo novele ZVDAGA-A, ki je bila sprejeta 2014- je dostopen na spletni strani Ministrstva 

za kulturo: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Zakonodaja/Predpisi_ 
v_pripravi/2013/ZVDAGA_29_5_2013.pdf. 

14  Izraz »upravljanje gradiva« v pojmovniku zakona v 2. členu ni obrazložen; UUP npr. upravljanje z 
dokumentarnim gradivom določa v 77 členih VI. poglavja, njihova vsebina pa bistveno presega določbe o 
obravnavanju dokumentarnega gradiva v ZVDAGA in UVDAG. 

15  Zgled takega pristopa so dokumenti/politike, ki jih določajo t. i. standardi vodenja ISO 9001 (kakovost), 14001 
(varstvo okolja), 27001 (informacijska varnost). 

16  Npr. s področja e-poslovanja, upravljanja z dokumentarnim gradivom, informacijske varnosti, delovnih 
razmerij, zavarovanja osebnih podatkov. 
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1.3 Veljavnost oziroma dokazna vrednost gradiva v digitalni obliki 

Ob obravnavanju vprašanj veljavnosti oziroma dokazne vrednosti gradiva, 
shranjenega v digitalni obliki, je treba spomniti, da je ZVDAGA le nadgradil17 Zakon 
o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu18, s katerim so bile v slovenski 
pravni red prenesena določila Direktive o e-podpisu (v nadaljnjem besedilu: 
Direktiva)19. Direktiva in ZEPEP sta izenačila elektronsko s fizično obliko 
dokumenta20 ter določila enakovrednost varnega elektronskega podpisa, overjenega 
s kvalificiranim potrdilom, lastnoročnemu podpisu21. Iz teh načel je bilo izpeljano 
načelo dokazne nediskriminacije elektronskega podpisa22, ki je imelo za posledico, 
da se pravni učinki elektronskega podpisa in njegova sprejemljivost kot dokazno 
sredstvo v sodnih postopkih ne izpodbijajo samo zato, ker je podpis v elektronski 
obliki ali ne temelji na kvalificiranem potrdilu, ki ga izda akreditirani overitelj, ali 
ni oblikovan z napravo za varno tvorjenje podpisa. Sodnik, na primer, ne more 
zavreči dokaznega predloga listine, za katero stranka navaja, da je elektronsko 
podpisana. Toda če ta listina oziroma dokument ne ustreza zahtevam naprednega 
elektronskega podpisa, overjenega s kvalificiranim potrdilom, mora stranka, ki se 
sklicuje na elektronski podpis, overjen z normaliziranim potrdilom, prepričati 
sodišče, da je res sama podpisala tak dokument.  

Omenjena načela23 je privzela Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah 
zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 
1999/93/ES (Uredba eIDAS)24, ki se prične uporabljati 1. 7. 2016, ko prenehata 
veljati Direktiva in ZEPEP25. 

ZVDAGA v vseh določbah, ki urejajo zagotavljanje veljavnosti oziroma 
dokazne vrednosti v digitalni obliki shranjenega gradiva, obravnava primere, ko je 
izvirno gradivo nastalo v neki obliki (fizični, analogni elektronski, običajni 
digitalni26), ki ni oblika gradiva za dolgoročno hrambo27, zaradi česar je treba z 

                                                 
17  »Po predlagani ureditvi bi pravna vprašanja hrambe dokumentarnega gradiva uredil predlagani zakon, ki bi v 

celoti nadomestil in razširil današnji Zakon o arhivskem gradivu in arhivih ter nadgradil določbe Zakona o 
elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu.«, str. 6 Predloga zakona o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva ter arhivih; Poročevalec Državnega zbora št. 3/2006,; 12. 1. 2006.  

18  ZEPEP; Uradni list RS, št. 57/2000, 30/2001 - ZODPM-C, 25/2004, 73/2004 - ZN-C, 61/2006 - ZEPT, 46/2014. 
19  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 1999/93/ES z dne 13. decembra 1999 o okviru Skupnosti za 

elektronski podpis. 
20  4. člen ZEPEP »Podatkom v elektronski obliki se ne sme odreči veljavnosti ali dokazne vrednosti samo zato, 

ker so v elektronski obliki.« 
21  Člen 5(1) Direktive 1999/93 in 15. člen ZEPEP. 
22  Izenačitev e-podpisa z lastnoročnim pri vlaganju vlog in drugih pisanj npr. določa 105. člen Zakona o pravdnem 

postopku (ZPP). 
23  Prvi in drugi odstavek 25. člena eIDAS: 

»Pravni učinki elektronskih podpisov 

1. Elektronskemu podpisu se ne odvzameta pravni učinek in dopustnost kot dokaz v pravnih postopkih le zato, 
ker je v elektronski obliki ali ker ne izpolnjuje zahtev za kvalificirani elektronski podpis. 

2. Kvalificirani elektronski podpis ima enakovreden pravni učinek kot lastnoročni podpis.« 
24  Uradni list EU, L 257 z dne 28. 8. 2014. 
25  ZEPEP naj bi bil formalnopravno prenehal veljati z uveljavitvijo Zakona o upravljanju elektronskih identitet, 

katerega sprejem v letu 2016 predvideva Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2016; 
http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/program_vlade/2016/PDV2016_06012016.pdf. 

26  11. člen ZVDAGA; izraz »običajna digitalna oblika« ni določen; verjetno je to oblika, ki ni dolgoročna. 
27  4. alineja 2. člena ZVDAGA: »… 'dokumentarno gradivo v digitalni obliki za dolgoročno hrambo' pomeni gradivo, 

katerega vsebina je zapisana v digitalni obliki in shranjena na strojno berljivem nosilcu zapisa, pri čemer tako 
digitalna oblika kot tudi nosilec zapisa zagotavljata učinkovito dolgoročno hrambo in upoštevanje 
tehnološkega napredka v skladu s tem zakonom«. 
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izvedbo ustreznih postopkov zajema28 in pretvorbe izvirno gradivo pretvoriti v 
ustrezno obliko zapisa za dolgoročno hrambo, ga opremiti z (manjkajočimi) 
vsebinami, ki potrjujejo avtentičnost zajetega gradiva in drugimi podatki o izvirnem 
gradivu (členi zakona od 9 do 12), ter ga shraniti29 na nosilcu zapisa za dolgoročno 
hrambo30. Zakon tako na primer ne obravnava hrambo gradiva v digitalni obliki, ki 
je izvirno nastalo v obliki zapisa za dolgoročno hrambo je opremljeno z vsebinami, 
ki zagotavljajo njegovo dokazno vrednost v sodnih, upravnih in drugih postopkih31, 
in ki je hranjeno tako, da je zagotovljena izvirnost, celovitost in čitljivost za celotno 
(dolgoročno) obdobje hrambe32. 

Kje so stične točke zagotavljanja pravne veljavnosti in dokazne vrednosti 
gradiva v digitalni obliki s postopki, ki jih določata Direktiva in ZEPEP oziroma od 
1. 7. 2016 Uredba eIDAS, s postopki, ki jih določajo ZVDAGA in drugi nacionalni 
področni in postopkovni zakoni33, ki urejajo obravnavanje gradiva v digitalni obliki? 
Prav gotovo povsod tam, kjer nacionalni predpisi dokazovanje izvirnosti in 
celovitosti oziroma veljavnosti gradiva v digitalni obliki vežejo na uporabo varnega 
(po Uredbi eIDAS naprednega ali kvalificiranega) elektronskega podpisa, overjenega 
s kvalificiranim potrdilom. V ZVDAGA določbo o uporabi e-podpisa najdemo samo v 
12. členu (zanesljiva pretvorba v obliko za dolgoročno hrambo). Na uporabo 
e-podpisa lahko, ne pa nujno, kaže tudi uporaba besedne zveze »strogo kontrolirano 
in dokumentirano dodajanje vsebin, ki potrjujejo enako avtentičnost zajetega 
gradiva, kot jo je imelo izvirno gradivo«, ki jo v ZVDAGA določata 10. (zanesljiva 
pretvorba) in 12. člen (zanesljiva pretvorba v obliko za dolgoročno hrambo). V 
UVDAG določbe o e-podpisu najdemo v 11. (zajem izvirnega dokumentarnega 
gradiva v digitalni obliki), 17. (avtentičnost in celovitost gradiva), 18. 
(zagotavljanje avtentičnosti in celovitosti gradiva) in v 37. členu (register potrjenih 
notranjih pravil). V II. delu ETZ 2.1 najdemo pet omemb e-podpisa ETZ, in sicer v 
opombi k zahtevi 2.3.6.3 (zajem dokumentov e-pošte), v opombi k zahtevi 2.5.1 
(Zagotavljanje avtentičnosti in celovitosti gradiva), v zahtevi 2.5.1.4 (preverjanje 
veljavnosti e-podpisa) ter v obrazložitvi in dodatnih pojasnilih tč. 1.1.1 Predhodna 
priprava na zajem in e-hrambo (str. 32) in tč. 2.5.1 Zagotavljanje avtentičnosti in 
celovitosti gradiva (str. 46). 

Za doseganje veljavnosti oziroma dokazne vrednosti v digitalni obliki 
shranjenega gradiva je ZVDAGA (2006) v 31. členu (enakost izvirnemu gradivu na 
podlagi zakona) predpisal pravno domnevo, da se »vsaka enota varno hranjenega 
gradiva v digitalni obliki šteje za enako posamezni enoti izvirnega gradiva, če sta 

                                                 
28  V 27. alineji 2. člena ZVDAGA se opredelitev izraza »zajem« začne z »zajem je vsak uvoz …«; v IT-terminologiji 

je razlika med pojmoma zajem (ang. capture) in uvoz (import) velika in pomembna; enačenje postopkov, 
vezanih na ta dva izraza, lahko pripelje do napačnih izpeljav / sklepanj; glej Slovar informatike 
http://www.islovar.org/iskanje_enostavno.asp.  

29  28. člen ZVDAGA. 
30  V 17. alineji 2. člena ZVDAGA se opredelitev izraza »nosilec zapisa« začne z »nosilec zapisa je fizični nosilec 

zapisa …«; taka razlaga izraza je – še posebej v povezavi z izrazom »dokumentarno gradivo v digitalni obliki 
za dolgoročno hrambo« - (pre)ozka; zanesljiva (neprekinjena) hramba se izvaja v (informacijskih) sistemih za 
hrambo (vse bolj pogosto v »oblaku«), ki jih sestavlja ustrezno konfigurirana programska in strojna oprema; 
glej tudi definicijo izraza »naprava« (ang. »device«) v 31. tč. 3. člena Uredbe eIDAS. 

31  Lep primer takega gradiva so e-računi, izdelani v skladu s specifikacijo e-SLOG (https://e-slog.gzs.si/), ki jih 
od 1. 1. 2015 kot edino dovoljeno obliko v skladu z ZDDV-1 in ZOPSPU v predpisani e-obliki sprejemajo in 
dolgoročno hranijo vsi slovenski proračunski uporabniki. 

32  Npr. uradne evidence v računalniških bazah, ki delujejo na IT-infrastrukturi (morda celo v računalniškem 
oblaku), ki zagotavlja neprekinjeno delovanje. 

33  Omenili smo že določbe ZUP in ZPP, od posebnih postopkovnih predpisov velja omeniti ZDavP-2 (38. člen; 
hramba e-gradiva davčnih zavezancev), od področnih predpisov pa ZDDV-1 (84. in 86. člen; e-račun)). 
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bila zajem in varna hramba opravljena v skladu s pri državnem arhivu potrjenimi 
notranjimi pravili«.  

V 32. členu (presojanje enakosti izvirnemu gradivu glede na notranja pravila) 
je dal ZVDAGA (2006) osebi, ki je notranja pravila sprejela, ni jih pa potrdila pri 
državnem arhivu, možnost doseči enako raven dokazne vrednosti shranjenega 
gradiva v digitalni obliki, kot če bi notranja pravila potrdila, če dokaže, »da varno 
hrambo gradiva izvaja v skladu s svojimi notranjimi pravili ter da so ta pravila, 
čeprav niso potrjena od državnega arhiva, v skladu z zahtevami zakona in na njegovi 
podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi ter enotnimi tehnološkimi zahtevami«.  

V 33. členu (presojanje enakosti izvirnemu gradivu v konkretnih primerih) pa 
zakon za primer, da oseba notranjih pravil sploh ni sprejela, tej osebi omogoča, da 
»se enota hranjenega gradiva v digitalni obliki šteje za enako posamezni enoti 
izvirnega gradiva, če izpolnjuje pogoje varne hrambe v enaki meri kot enota 
izvirnega gradiva.«34 

Novela zakona je 31. člen pomembno spremenila, 32. člen črtala in ga v 
bistvenem povzela v spremenjenem 31. členu, 33. člen pa ohranila v enaki dikciji. 

Po pravni domnevi35, določeni v 31. členu, osebi, ki hrani gradivo v digitalni 
obliki v skladu s predpisanimi pogoji, ni treba dokazovati, da je enota varno 
hranjenega gradiva v digitalni obliki enaka posamezni enoti izvirnega gradiva. To pa 
seveda ne pomeni, da ni mogoče dokazovati nasprotnega, tj. da se enota zajetega 
in shranjenega gradiva razlikuje od enote izvirnega gradiva. Tako na primer Zakon 
o splošnem upravnem postopku (ZUP) v 3. odstavku 165. člena določa: »Dokazovati 
tudi ni treba dejstev, katerih obstoj zakon domneva, pač pa je dovoljeno 
dokazovati, da ne obstajajo, če ni z zakonom drugače določeno.« V 2. odstavku 171. 
člena pa: »Dovoljeno je dokazovati, da se mikrofilmska ali elektronska kopija 
oziroma reprodukcija te kopije razlikuje od izvirne listine.«36 Dokazno breme je 
torej na tistemu, ki oporeka, da je hranjena enota gradiva v digitalni obliki enaka 
enoti izvirnega gradiva.37 

Z novelo zakona spremenjeni 31. člen je pogoje za pravno domnevo, da »vsaka 
enota varno hranjenega gradiva v digitalni obliki šteje za enako posamezni enoti 
izvirnega gradiva«, razširil na tri pojavne oblike: (prvo) »če sta bila zajem in varna 
hramba opravljena v skladu s tem zakonom, njegovimi podzakonskimi predpisi«, 
(drugo) »pri državnem arhivu potrjenimi notranjimi pravili« ter (tretjo) »če drug 
zakon ne določa drugače.« Enakost izvirnemu gradivu na podlagi zakona sedaj torej 
velja tako za hrambo gradiva v digitalni obliki, ki je bilo zajeto in shranjeno v skladu 
s pri državnem arhivu potrjenimi notranjimi pravili (druga oblika), kot za gradivo, 
katerega zajem in varna hramba sta opravljena na podlagi nepotrjenih, 
dokumentirano spremljanih in ažurnih notranjih pravil (prva oblika).  

 

                                                 
34  Dikcija tega člena je nejasna. Ne določa, kdo in kako dokazuje/ugotavlja izpolnjevanje pogojev varne hrambe, 

še bolj nejasno pa je ugotavljanje enakosti teh pogojev pri primerjanju ravni varne hrambe, če imamo izvirno 
dokumentarno gradivo v fizični, papirnati obliki, shranjeno dokumentarno gradivo pa v digitalni obliki. 

35  Pravna domneva (presumptio juris) je izkustveno domnevno dejstvo, ki ga pravni red povzdigne v pravno 
upoštevno pravilo, da nadomesti manko dejanske gotovosti. Gre za pravno gledanje na določena vprašanja, na 
katera pravni red veže pravne posledice. (Jerovšek, 2007, str. 110).  

36  Vsebinsko enake določbe vsebuje tudi 224. člen ZPP. 
37  Pri določbi 31. člena ZVDAGA gre za t. i. izpodbojno pravno domnevo (presumptio juris tantum), o kateri je v 

dokaznem postopku, predpisanim z zakonom, mogoče dokazovati nasprotno, torej da hranjena enota gradiva 
v digitalni obliki ni enaka enoti izvirnika. 
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Da za dokazovanje enakosti zajetega in shranjenega gradiva zadoščajo 
sprejeta, nepotrjena notranja pravila, izhaja iz napovednega stavka 1. odstavka 17. 
člena ZVDAGA-A, ki izrecno določa, da morajo osebe, ki »želijo uveljavljati 
veljavnost in dokazno vrednost svojega gradiva v skladu z določbami 31. člena tega 
zakona«, izvesti predpisane pripravljalne in organizacijske faze zajema in hrambe. 
Med predpisane faze sodi tudi sprejetje ter spremljanje in dopolnjevanje notranjih 
pravil. Posledično je pričakovati, da se bodo osebe, ki ne sodijo v eno od v zakonu 
naštetih kategorij zavezancev za potrditev notranjih pravil38, odločile za sprejetje 
in dokumentirano spremljanje izvajanja ter posodabljanje notranjih pravil, 
verjetno pa le izjemoma za potrditev notranjih pravil pri državnem arhivu, saj jim 
potrditev ne bo prinesla kakšnih dodatnih koristi, postale pa bodo predmet 
inšpekcijskega nadzora (2. odst. 21. člena). 

 

1.4 Postopek potrditve notranjih pravil 

19. člen ZVDAGA (2014), »potrjevanje notranjih pravil«, v 2. stavku 1. 
odstavka določa: »Državni arhiv preveri skladnost notranjih pravil z zahtevami tega 
zakona, na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi ter pravili stroke, in 
odloči o potrditvi predloženih notranjih pravil.«  

81. člen ZVDAGA, »potrditev notranjih pravil«, določa: »Državni arhiv na 
zahtevo pregleda predložena notranja pravila in o njihovi skladnosti z zakonom in 
na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi in enotnimi tehnološkimi 
zahtevami ter pravili stroke izda odločbo, s katero pravila potrdi ali pravil ne 
potrdi.«39 

Državni arhiv poslana oziroma predložena notranja pravila potrdi v okviru 
upravnega postopka. Čeprav zakon ne vsebuje izrecne določbe, da se v postopku 
potrjevanja notranjih pravil uporablja ZUP, to izhaja iz narave postopka potrjevanja 
in uporabe določenih izrazov v zakonu (npr. »izda odločbo«; 81. člen ZVDAGA), iz 
česar izhaja, da gre pri potrjevanju notranjih pravil za upravno zadevo.40 2. člen 
ZUP določa, da je upravna zadeva »odločanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi 
fizične ali pravne osebe oziroma druge stranke na področju upravnega prava.«  

Potrditev notranjih pravil z upravno odločbo pomeni za osebo, ki jo ZVDAGA 
zavezuje k potrditvi notranjih pravil, izpolnitev zakonske obveznosti (19. člen 
zakona) in pridobitev določene pravne koristi (dokazna vrednost gradiva na podlagi 
pravne domneve, določene v 31. členu zakona), pri osebah, ki se same odločijo za 
potrditev notranjih pravil, pa (samo) pridobitev omenjene pravne koristi. Dejstvo, 
da pristojni državni organ z upravno odločbo potrdi dejstva, na katerih temelji 
pravna domneva o enakosti zajetega gradiva izvirnemu, je bilo razlog, da je 
predstavnica Zakonodajno-pravne službe (ZPS) na Odboru za kulturo41 na 7. redni 
seji 14. 1. 2014 pri obravnavi Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih izrazila pomislek glede 

                                                 
38  To so javnopravne osebe, ki bodo zajemale in hranile gradivo v digitalni obliki, razen organov državne uprave, 

in ponudniki storitev zajema in hrambe dokumentarnega gradiva v digitalni obliki ter ponudniki spremljevalnih 
storitev glede zajema ali hrambe gradiva v digitalni obliki, ki izvajajo storitve za javnopravne osebe. 

39  Dikcija tega člena bi morala biti z novelo ZVDAGA spremenjena, saj so ETZ sedaj podzakonski predpis. 
40  2. odstavek 1. člena ZUP: »Šteje se, da gre za upravno zadevo, če je s predpisom določeno, da organ v neki 

zadevi vodi upravni postopek, odloča v upravnem postopku ali izda upravno odločbo oziroma, če to zaradi 
varstva javnega interesa izhaja iz narave zadeve.«  

41  Odbor za kulturo Državnega zbora: Poročilo k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), druga obravnava, EPA 1547-VI. (Državni zbor 
republike Slovenije, št. 612-02/13-2/ z dne 16. 1. 2014; http://imss.dz-rs.si/imis/4ce55bfcfe479d10dbbf.pdf.  
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potrjevanja notranjih pravil s strani državne uprave. Čeprav ZPS razlogov pomisleka 
ni podrobneje predstavila, jih gre verjetno iskati v smeri odgovornosti države za 
jamčenje osebi, ki ji je državni arhiv z upravno odločbo potrdil, da zajem in hrambo 
digitalnega gradiva izvaja na način, ki ji omogoča sklicevanje na pravno domnevo, 
da je zajeto in hranjeno gradivo v digitalni obliki enako izvirnemu gradivu. ZPS je v 
mnenju za drugo obravnavo novele zakona v Državnem zboru42 tudi zapisala, »da v 
zvezi s tretjim odstavkom spremenjenega 19. člena ZVDAGA ni jasno, s kakšnim 
aktom bo državni arhiv 'kasneje' določil rok za vnovično potrditev. Razumljivo je, 
da ta rok lahko določi v odločbi o potrditvi notranjih pravil, vendar te odločbe 
kasneje ne more več spreminjati. Na podlagi česa in s kakšnim aktom pa bo določil 
rok kasneje, pa ni jasno iz Predloga zakona.« Na omenjena pomisleka oz. vprašanji 
v postopku sprejemanja novele zakona ni bilo danih odgovorov ali sprejetih rešitev. 

 

2 PRIVZETA (VZORČNA) NOTRANJA PRAVILA 

2.1 Opredelitev 

Da bi osebam javnega in zasebnega sektorja olajšal in s tem pospešil prehod 
na zakonsko skladni zajem in hrambo gradiv v digitalni obliki, je zakonodajalec v 
20. členu novele zakona, ki je naslovljen »prevzem vzorčnih notranjih pravil«, 
določil, da lahko oseba »notranja pravila iz 18. člena tega zakona pripravi tako, da 
privzame vnaprej pripravljena notranja pravila, ki so jih pripravile druge istovrstne 
osebe za svojo uporabo ali za širšo uporabo (npr. panožna združenja), kot svoja. Če 
v celoti in brez kakršnihkoli sprememb ali dopolnitev privzame od državnega arhiva 
potrjena notranja pravila, se šteje, da so tako privzeta notranja pravila osebe od 
državnega arhiva že potrjena.«  

Prvi stavek v drugem podredju vsebuje dva člena, razločena z veznikom 
»ali«43, ki določata dve (možni) vrsti pripravljenih notranjih pravil, ki so lahko 
predmet privzetja: notranja pravila, ki so jih pripravile druge istovrstne osebe za 
svojo uporabo, ali notranja pravila, ki so jih druge istovrstne osebe (npr. panožna 
združenja) pripravile za širšo uporabo.  

Citirana dikcija veljavnega zakona se od besedila tega člena v ZVDAGA (2006) 
razlikuje le v tem, da je bila v prvem stavku za besedo »pripravile« dodana beseda 
»istovrstne« (osebe).  

Namen omogočanja privzetja vnaprej pripravljenih notranjih pravil je 
osebam, ki jih zakon zavezuje k pripravi notranjih pravil, ter osebam, ki se za 
sprejem notranjih pravil odločijo po lastni presoji oziroma če to zahteva drug zakon, 
omogočiti racionalnejši pristop k izpolnitvi obveze iz 19. člena zakona in/ali 
pridobitvi koristi iz 31. člena zakona. 

 

                                                 
42  Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora: M N E N J E o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), druga obravnava, EPA 1547-
VI. http://imss.dz-rs.si/imis/3d5830b2e4f04a94121d.pdf.  

43  Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ): pomen veznika »ali« v ločnem priredju za vezanje stavkov ali 
stavčnih členov:  

a) ki se vsebinsko izključujejo: vaščani so se poskrili po kleteh ali pobegnili v gozd; ranjena zver pobegne v 
goščavo, da tam ozdravi ali pogine; jaz ali ti, eden mora odnehati;  

b) ki kažejo na možnost izbire: naročiti se na vso zbirko ali na posamezne knjige; naj pride v šolo ali oče ali 
mati ali kdo drug; nastop službe takoj ali po dogovoru // za popravek ali dopolnitev prej povedanega: upanja 
je zelo malo ali pa nič; vrne se čez dve uri ali še prej. 
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Razen 20. člena ZVDAGA nima določb, ki bi dodatno oz. natančneje urejale 
postopek privzetja notranjih pravil, najdemo pa jih v UVDAG, in sicer v 6. členu 
(priprava in sprejetje notranjih pravil), 8. členu (zahteva za potrditev vzorčnih 
notranjih pravil in potrditev) in 10. členu (spremembe in dopolnitve notranjih 
pravil). Kaj lahko ugotovimo, če primerjamo določbe 20. člena zakona z omenjenimi 
tremi členi uredbe? 

Pripravljavci ZVDAGA in UVDAG so uporabili metodo naslavljanja členov, ki se 
zaradi večje preglednosti in uporabnosti zakona praviloma uporablja pri večjih, 
sistemskih zakonih (zakonikih). Poudariti je treba, da naslovi členov niso normativni 
sestavni del predpisa in da morajo odražati (povzemati) bistveno vsebino oziroma 
bistvo vsebine posameznega člena.44  

20. člen ZVDAGA je naslovljen: »Prevzem vzorčnih notranjih pravil«, čeprav 
besedilo člena, ki je zakonska norma, uporablja izraz »privzetje«45, besedne zveze 
»vzorčna notranja pravila« pa v besedilu obravnavanega člena oziroma v drugih 
določbah zakona sploh ni najti! Glede na vsebino člena, bi bil ustreznejši naslov: 
»Privzetje notranjih pravil«.  

Če poskusimo iz besedila člena izluščiti podlago za uporabo besedne zveze 
»vzorčna notranja pravila« v naslovu predmetnega člena, jo morda lahko najdemo 
v drugem od dveh zakonsko določenih primerov privzetja pripravljenih notranjih 
pravil, in sicer kadar so predmet privzetja »notranja pravila, ki so jih pripravile 
druge istovrstne osebe za svojo uporabo ali (prečrtal avtor) za širšo uporabo (npr. 
panožna združenja)«. V citiranem besedilu zakon meri na notranja pravila, ki so bila 
(vzorčno sprejeta (in lahko tudi potrjena!)) z namenom, da jih privzame (uporabi) 
več istovrstnih oseb.  

V prvem zakonsko določenem primeru privzetja notranjih pravil, »ki so jih 
pripravile druge istovrstne osebe za svojo uporabo«, torej brez (vzporednega, 
prvotnega) namena, da jih privzamejo druge istovrstne osebe, pa do tega kasneje, 
po sprejetju (in, morda, potrditvi) notranjih pravil (vseeno) pride, pa o vzorčnih 
notranjih pravilih težko govorimo. Pri takem privzetju bi istovrstna oseba, ki enaka 
gradiva, katerih upravljanje urejajo isti predpisi, zajema in hrani na enak način ter 
z enakim sredstvom, pač privzela notranja pravila druge istovrstne osebe, ki je ta 
kot interni pravni akt sprejela za svoje potrebe.46 

Vprašljiva je tudi uporaba pridevnika »vzorčna« , saj drugi stavek 20. člena 
določa, da je dopustno le privzetje celovitega in izvirnega besedila notranjih pravil 
(»… brez kakršnihkoli sprememb ali dopolnitev …«), ki jih je pripravila druga 
(istovrstna) oseba. Privzetje notranjih pravil je pomensko težko povezati s 
posnemanjem vzorca47 oz. vzorčnih pravil. 

 

                                                 
44  Nomotehnične smernice, Služba vlade za zakonodajo, Uradni list Republike Slovenije 2008 (druga, 

spremenjena in dopolnjena izdaja); str. 31–33; dostopne tudi na http://www.svz.gov.si/ 
fileadmin/svz.gov.si/pageuploads/Dokumenti/Nomotehnicne_smer.pdf.  

45  Res je, da SSKJ kot istopomenki besede »privzetje« navaja besedi »sprejetje« in »prevzem«, vendar bi bilo 
zaradi enoznačnega razumevanja relevantnih delov besedil zakona UVDAG in ETZ primerneje povsod 
uporabljati isti izraz; ne nazadnje glagol »privzeti« v vseh primerih nima enakega pomena kot glagol 
»prevzeti«, še bolj pa to velja v obratni smeri. 

46  Vzorčni primer take istovrstne osebe in istovrstnega obravnavanja dokumentarnega gradiva so upravne enote. 
47  Zanimiva sta prva dva pomena tega izraza po SSKJ: »1. stvar, katere lastnosti, značilnosti se posnemajo, 

upoštevajo kot merilo« in »2. besedilo s splošnimi, tipičnimi lastnostmi, značilnostmi, namenjeno za 
ustvarjanje posameznih besedil iste vrste s posnemanjem«. 
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Zanimiv pomenski razvoj pa besedna zveza »vzorčna notranja pravila« doživi 
v UVDAG, ko iz naslova člena ZVDAGA, torej informativnega dela besedila zakona, 
postane norma, okoli katere so v uredbi nanizane določbe o pripravi in sprejetju 
notranjih pravil, o zahtevi za potrditev in potrditvi vzorčnih notranjih pravil ter o 
spremembi in dopolnitvi notranjih pravil.  

UVDAG ne ureja privzetja notranjih pravil, »ki so jih pripravile druge 
istovrstne osebe za svojo uporabo«, ampak le privzetje notranjih pravil, ki so jih 
druge istovrstne osebe pripravile za širšo uporabo, kar je pomembna 
pomanjkljivost, ki je neposredno vplivala na izvajanje 20. člena ZVDAGA. Vsi trije 
členi UVDAG, ki operacionalizirajo 20. člen zakona, urejajo le pripravo, potrditev, 
spremembe in dopolnitve (vzorčnih) notranjih pravil, ki so bila (že) pripravljena (in 
potrjena) za širšo uporabo pri več istovrstnih osebah. Zakaj ni bila podzakonsko 
urejena tudi prva možnost privzetja notranjih pravil, ni bilo uradno pojasnjeno. 

Besedilo osnutka novele ZVDAGA-A, ki je bilo v javno obravnavo posredovano 
29. 5. 201348, je predvidelo opustitev možnosti privzetja notranjih pravil osebe, ki 
jih je pripravila za svojo uporabo, in ohranitev le možnosti privzetja notranjih 
pravil, ki so bila že pripravljena za širšo uporabo. Prvi odstavek 20. člena se je glasil: 
»Oseba lahko notranja pravila iz 18. člena tega zakona pripravi tako, da prevzame 
vnaprej pripravljena notranja pravila, ki so jih pripravile druge osebe za širšo 
uporabo.« Ta različica besedila je bila obravnavana že pri pripravi novele zakona, 
ki je bila predmet odločanja na referendumu 5. 6. 2011, vendar je bila tako takrat 
kot pri noveli ZVDAGA 2014 še pred obravnavo predloga zakona na vladi iz besedila 
predloga izločena. Ker je zakonodajalec kljub noveliranju predmetnega 20. člena 
ZVDAGA (vstavitev besede »istovrstne«) ohranil v izvirni obliki, bi nova UVDAG in 
Pravilnik o ETZ morala urediti tudi prvo možnost privzetja notranjih pravil. 

 

2.2 »Istovrstna oseba« 

Izraz »istovrstna« oseba, ki je bil v novelo zakona vključen kot dodatni pogoj, 
da lahko oseba privzame notranja pravila, v zakonu ni pojasnjen, zato se glede 
priprave in privzetja notranjih pravil, kot ju določa predmetni člen, odpira vrsta 
vprašanj. Iz predpisanih faz priprave in organizacije zajema in hrambe (17. člen 
zakona, 3., 4. in 5 člen uredbe) izhaja zelo »poosebljen« pristop k izvedbi aktivnosti 
priprave na zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki ter pripravi notranjih pravil, 
ki v zahtevah ETZ 2.1 dobi še dodatni poudarek. S tega vidika pogoj »istovrstnosti« 
na eni strani in na drugi strani zakonsko določena možnost, da t. i. vzorčna notranja 
pravila pripravijo panožna združenja, ne dajeta nedvoumnega odgovora, kako in 
katerim osebam je ta možnost (sploh) dostopna. 

 

2.3 Postopek privzetja (vzorčnih) potrjenih notranjih pravil 

Zakon ne določa postopka privzetja potrjenih notranjih pravil. Pri privzetju 
nepotrjenih notranjih pravil po tem ni kakšne večje potrebe, ker zakon osebi, ki je 
pripravila in sprejela notranja pravila za svoje potrebe, prepušča, da sama zagotovi 
dosledno izvedbo vseh faz priprave in organiziranja zajema in hrambe ter priprave 

                                                 
48  Besedilo predloga, posredovanega v javno razpravo, je dostopno na spletni strani Arhiva RS 

http://www.arhiv.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/ ; besedilo novele ZVDAGA-A, ki 
je bilo predmet referenduma 5. 6. 2011, je dostopno na spletni strani http://www2.gov.si/zak/ 
Pre_Zak.nsf/938d6de81845d6ccc1256616002a1e89/7b57a640c1d4060cc125781f0041cd41?OpenDocument&Expa
ndSection=1.  
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in sprejetja notranjih pravil, vključno s spremljanjem izvajanja in posodabljanjem 
sprejetih notranjih pravil. Nekoliko drugače pa je pri privzetju potrjenih notranjih 
pravil. 

 Drugi stavek 20. člena zakona omogoča privzetje potrjenih notranjih pravil 
pod pogojem, da je privzeto celovito in izvirno besedilo notranjih pravil, potrjenih 
pri državnem arhivu. Zakon ne določa, da bi se postopek priprave (17. člen), 
sprejetja (18. člen) in potrditve notranjih pravil, ki so bila (že) pripravljena z 
namenom, da jih privzamejo druge istovrstne osebe (19. člen), kakorkoli razlikoval 
od omenjenih postopkov v primeru notranjih pravil, namenjenih neki določeni, 
posamični osebi, ki nastopa kot stranka v postopku potrjevanja notranjih pravil. 
Posledično državni arhiv notranja pravila, pripravljena z namenom, da »vzorčno« 
služijo drugim »istovrstnim osebam«, predlagatelju teh pravil z upravno odločbo 
potrdi na enak način, kot da bi bila namenjena le predlagateljevi uporabi.  

Ker naj bi zainteresirana istovrstna oseba potrjena notranja pravila privzela 
brez udeležbe v (nekem novem) upravnem postopku, katerega rezultat bi bila 
odločba o potrditvi privzetih notranjih pravil, se zastavlja vprašanje enakovrednosti 
notranjih pravil, ki so bila potrjena z odločbo (19. in 81. člen), in tistih, za katere 
zakon »šteje, da so tako privzeta notranja pravila osebe od državnega arhiva že 
potrjena« (20. člen).  

Spomnimo, učinka potrditve notranjih pravil sta dva: prvi, z odločbo 
ugotovljena skladnost državnemu arhivu predloženih notranjih pravil »z zakonom in 
na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi in enotnimi tehnološkimi 
zahtevami ter pravili stroke« (81. člen zakona), in drugi, pravna domneva, da »se 
vsaka enota varno hranjenega gradiva v digitalni obliki šteje za enako posamezni 
enoti izvirnega gradiva« (31. člen zakona).49 Ker pri privzetju potrjenih notranjih 
pravil nadzor, ki je sestavni del postopka potrjevanja notranjih pravil pri državnem 
arhivu, ni izveden, je privzetje potrjenih notranjih pravil de iure enako privzetju 
nepotrjenih notranjih pravil. Pri javnopravni osebi, ki je zavezana k potrditvi 
notranjih pravil, se pojavi dilema: bo s privzetjem potrjenih notranjih pravil 
(resnično) izpolnila zahtevo iz 1. odst. 19. člena zakona? Ji bo sodišče ali kak drug 
organ pri odločanju iz svoje pristojnosti kot stranki v postopku priznal, da poseduje 
potrjena notranja pravila, četudi ji jih v upravnem postopku ni z odločbo potrdil 
državni arhiv? Se bo lahko sklicevala na pravno domnevo iz 31. člena zakona na 
podlagi prvega pravila? Obstaja nekaj razlogov za dvom. 

Državni arhiv z odločbo predlagatelju kot stranki v postopku potrdi predložena 
notranja pravila in mu s tem prizna izpolnitev zakonske zahteve (19. člen) in pravno 
korist (31. člen). Na omenjeni dejstvi iz konkretne odločbe se lahko sklicuje le 
zadevna stranka. Ker 31. člen zakona kot eno od možnosti sklicevanja na enakost 
izvirnemu gradivu na podlagi zakona izrecno daje osebi, ki ima pri državnem arhivu 
potrjena notranja pravila, tega pogoja s privzetjem potrjenih notranjih pravil ni 
mogoče izpolniti, saj privzeta notranja pravila oseba pri državnem arhivu ni 
potrdila, besedilo 19. člena zakona pa v zvezi z izpolnitvijo obveznosti potrditve 
notranjih pravil ne vsebuje možnosti sklicevanja na privzeta potrjena notranja 
pravila.  

 

 

                                                 
49  Za ta učinek je sicer potrebno še spremljanje izvajanja in noveliranje notranjih pravil, vendar ti zahtevi nista 

vezani na potrditev notranjih pravil. 
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Kakšne možnosti odločanja o upravni zadevi, ki se nanaša na več oseb, 
predvideva ZUP? 217. člen ZUP določa dve možnosti, da se z eno odločbo odloči o 
zadevi, ki se tiče večjega števila oseb. Če gre za znane osebe, lahko pristojni organ 
o zadevi odloči s t. i. skupno odločbo (1. odstavek), če pa za neznane osebe pa s 
t. i. generalno odločbo (2. odstavek). Tukaj ne bomo obravnavali, v katerih primerih 
sta ti dve vrsti odločb dopustni, v katerih primerih je ustreznejša ena ali druga vrsta 
odločbe in ali sta za potrditev notranjih pravil sploh uporabni50. Ureditev iz 217. 
člena ZUP le dodatno argumentira navedbe o mejah privzetja z upravno odločbo 
potrjenih (vzorčnih) notranjih pravil in obravnavanju teh notranjih pravil pri 
nedoločnem številu neznanih oseb kot potrjenih pri državnem arhivu. 

Novela zakona kljub dopolnitvi 20. člena ni odpravila še ene dileme, ki se je 
v zvezi s privzetjem potrjenih notranjih pravil pojavila že kmalu po sprejetju 
ZVDAGA (2006). Ko državni arhiv notranja pravila potrdi z upravno odločbo, 
imetnika potrjenih notranjih pravil vpiše v register potrjenih notranjih pravil in s 
tem vključi v krog oseb, ki jih nadzira pristojni inšpekcijski organ. Kako naj bi enak 
»status« pridobila oseba, ki potrditve notranjih pravil ni pridobila na podlagi 
pozitivne upravne odločbe? Gre za vprašanje neke oblike priglasitve privzetja 
potrjenih notranjih pravil pri državnem arhivu in vpisa imetnika privzetih potrjenih 
notranjih pravil v ustrezni register, ki ga vodi državni arhiv. Imetnik privzetih 
potrjenih notranjih pravil namreč postane, če želi ohraniti prednosti posesti 
notranjih pravil iz 31. člena ZVDAGA (2014), zavezanec spremljanja izvajanja 
notranjih pravil in objekt inšpekcijskega nadzora inšpektorata za kulturo (21. člen 
zakona). Kako naj pristojni inšpektorat ve, koga vse mora nadzorovati, če o 
privzetju NP ni obveščen? Prav tako ZVDAGA in UVDAG ne določata, kaj za privzeta 
notranja pravila pomeni morebitno noveliranje notranjih pravil, določeno v 22. 
členu ZVDAGA, pri osebi, ki je (izvirno) pripravila in potrdila NP. 

Omenjeno težavo je besedilo osnutka novele ZVDAGA-A, ki je bilo 
posredovana v javno obravnavo junija 2013, poskusilo urediti v 3. odstavku 
spremenjenega 20. člena, ki se je glasil: »Oseba, ki prevzame od državnega arhiva 
potrjena notranja pravila, mora o tem obvestiti državni arhiv, ki jih vpiše v register 
potrjenih notranjih pravil«. V predlog novele ZVDAGA-A, ki ga je vlada posredovala 
v sprejem v Državni zbor, ta določba ni bila vključena. 

 

3 ZAKLJUČEK 

Pregled veljavne ureditve sprejemanja in potrjevanja notranjih pravil za 
zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki ter možnosti privzetja vnaprej 
pripravljenih notranjih pravil, ki so jih pripravile druge istovrstne osebe za svojo 
uporabo ali za širšo uporabo, vključno z možnostjo privzetja potrjenih notranjih 
pravil, odpira vrsto vprašanj, ki se dotikajo tako skladnosti teh postopkov in ciljev, 
ki jih zasledujejo z veljavnim pravnim redom, kakor tudi širših vidikov aktualne 
zakonske ureditve zagotavljanja veljavnosti oziroma dokazne vrednosti 
dokumentarnega in arhivskega gradiva, shranjenega v digitalni obliki. ZVDAGA v 
delu, ki ureja ohranjanje gradiv v digitalni obliki, temelji na izhodiščih in ocenah 
pristojnih državnih organov iz let 2002 in 2003, ki so bile rezultat prvih izkušenj 
izvajanja ZEPEP, Direktive o e-podpisu in takratnih strokovnih pogledih na razvoj 
informacijske družbe. Uredba eIDAS s 1. 7. 2016, ko se začne neposredno uporabljati 
v vseh članicah EU, razveljavlja Direktivo o e-podpisu in de facto tudi ZEPEP. Ker je 

                                                 
50  Posebno obravnavo bi zaslužila še primerjava med generalno odločbo in podzakonskim predpisom: kdaj je nek 

primer smotrneje urediti z individualnim, kdaj pa s splošnim aktom. 
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bil ZVDAGA v delu, ki se nanaša na hrambo gradiv v digitalni obliki, pripravljen in 
obravnavan kot nadgradnja oziroma dopolnitev ZEPEP, se bo z razveljavitvijo ZEPEP 
spodmaknila oporna točka določb ZVDAGA, ki urejajo e-hrambo. ZVDAGA bo treba 
uskladiti z Uredbo eIDAS in predpisi, ki bodo spremljali njeno implementacijo v 
slovenski pravni red (vladna uredba o izvajanju Uredbe eIDAS, Zakon o upravljanju 
elektronskih identitet, področni predpisi, ki vsebujejo določbe o e-podpisu, ki bodo 
usklajeni z novo pravno ureditvijo tega področja). To pa bi bila lahko (ponovna) 
priložnost za premislek o možnih izboljšavah ureditve področja hrambe 
dokumentarnega in ohranjanja arhivskega gradiva v digitalni obliki. 
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SUMMARY 

Marjan ANTONČIČ* 

MODEL INTERNAL RULES 
WHAT ARE WE ACTUALLY TALKING ABOUT? 

Article 20 of the Protection of Documents and Archives and Archival 
Institutions Act (PDAAIA) titled »Adoption of model internal rules« determines the 
following: Any person may prepare internal rules under Article 18 of this Act by 
adopting the internal rules prepared in advance by other persons for their own use 
or for wider use (e.g. branch associations). In case entire internal rules confirmed 
by the National Archives without any amendments or supplements have been 
adopted, it is considered that such internal rules adopted by that person, have 
already been confirmed by the National Archives. 

The first sentence of Article 20 determines two possible approaches to the 
adoption of already prepared or confirmed internal rules. The first approach is the 
adoption of internal rules which have been prepared by other similar persons for 
their own use. The second approach is the adoption of internal rules which have 
been prepared by other similar persons for a wider use. If a person adopts internal 
rules which have already been confirmed by the National Archive, it is considered 
that its internal rules are confirmed without a repeated administrative procedure 
or a notification of adoption to the National Archive. Implementing regulations do 
not determine the first approach of adopting internal rules; consequently, only a 
few cases of preparation of model internal rules intended for a wider use have been 
executed in practice.  

The purpose of enabling the adoption of internal rules to persons who are not 
bound to prepare them and to persons who decide to adopt internal rules at their 
discretion or in case this is demanded in accordance with another law, is to enable 
a more rational approach to the preparation and adoption of an internal legal act. 
With this act a person determines a legally compliant implementation of the capture 
and long term storage of its documentary and archival materials in digital form and 
accompanying services or the implementation of services of capture and long term 
storage or accompanying services.  

This presumption is also valid for persons Article 31 of PDAAIA determines the 
legal presumption that each unit of safely stored material in digital form is 
considered equal to the individual unit of the original material if the capture and 
safe storage have been implemented in accordance with the law, its implementing 
regulations and the internal rules adopted by the National Archive, if another legal 
act does not determine differently. The presumption of the validity of a captured 
copy of a document with its original document is valid for persons who have 
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confirmed internal rules as well as for persons who do not have confirmed internal 
rules but can demonstrate their implementation with documentary evidence.  

This presumption is also valid for persons adopt model internal rules. The fact 
that the adoption of model internal rules does not need to be notified to the 
National Archive and their conformity with the regulations does not need to be 
checked in any other way, opens a series of questions as to what is the actual worth 
of the possibility of adoption of model internal rules or meeting the conditions for 
a safe and legally adherent long term storage of documents in a digital form for 
persons whose capture and storage is based on adopted internal rules.  

 

 


