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Arhivsko gradivo

ARHIVSKO GRADIVO JE KULTURNI 
SPOMENIK: 

• trajen pomen za razumevanje kulture 
naroda, zgodovine 

• pravni vir za zaščito pravnega interesa 
fizičnih ali pravnih oseb

• uporaba v  raziskovalne in znanstvene 
namene

PREDMET DIGITALIZACIJE:
• negativi katastrskih načrtov Geodetske 

uprave Republike Slovenije; 
• 9788 negativov: 6855 na steklu, 2933 na 

poliestrskih folijah; 
• nastajali med koncem 19. in drugo polovico 

20. stoletja.



Arhivsko gradivo

DIGITALIZACIJA NEGATIVOV KATASTRSKIH 
NAČRTOV (razlogi):
• materialno varstvo  pretvorba iz analogne 

v digitalno obliko varuje občutljivo arhivsko 
gradivo;

• materialna ureditev arhivskega gradiva 
izdelava natančnega popisa gradiva veča 
njegovo uporabnost;

• dostopnost  digitalizacija omogoča večjo 
dostopnost brez omejitev nosilcev 
„access on demand“;

• upravljanje s podatki  posredovanje 
podatkov za raziskovalne, pravne namene;



Popisovanje in uporaba negativov zemljiško katastrskih načrtov na steklu in 
poliestru 

MISSION: IMPOSSIBLE



Dostop in uporaba arhivskega gradiva 

• Spletni iskalnik ScopeQuery

• Namenski računalniki v čitalnici

UPORABA ARHIVSKEGA GRADIVA IN 
DOSTOPNOST:

• Zakon o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva  ter arhivih (ZVDAGA, členi 
63–70);

• Zakon o arhivskem gradivu, ki vsebuje 
osebne podatke o zdravljenju pacienta 
(ZAGOPP, členi 4–7);

• Uredba o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradi (UVDAG, členi 70–86). 

DOSTOPNOST:
• arhivsko gradivo nastalo pred 

konstituiranjem Skupščine Republike 
Slovenije (tj. 17. 5. 1990), ki ne predstavlja 
medicinske oz. zdravstvene dokumentacije, je 
javno dostopno brez omejitev, razen tistega 
gradiva oz. njegovih delov, ki vsebuje z 
zakonom varovane kategorije podatkov.



Analogna Digitalna

Beseda »fotografija« je izpeljana iz starogrškega jezika φωτος: photos – svetloba in γραφις: graphein – pisati 
oziroma γρφη: graphê

Fotografija 



Joseph Nicéphore Niépce (1765 – 1833)
začetek obdobja fotografije, ki traja še danes

Naslov fotografije: Pogled na ulico Le Grass
Vir: (levo) pridobljeno na šolanju o fotografijah v organizaciji GCI (LA, ZDA); (na sredini) Hrani jo Harry Ransom Center, Univerza Texas, Austin; 
(desno) spletna stran  https://sl.wikipedia.org/wiki/Fotografija.

Prva fotografija na svetu  heliografija (1826/27)

http://www.hrc.utexas.edu/exhibitions/permanent/firstphotograph/look/images/look1_large.jpg
http://www.hrc.utexas.edu/exhibitions/permanent/firstphotograph/look/images/look1_large.jpg
https://sl.wikipedia.org/wiki/Fotografija


Vrste negativov                                   Čas izdelave
papirni                                                         1841 – ok. 1865
albumin negativ                                         1847 – ok. 1860
moker kolodijski na steklu                        1851 – ok. 1885
želatinski:  na steklu                                  1878 – ok. 1925
na celulozno nitratnem filmu            ok. 1889 – ok. 1950
na celulozno acetatnem filmu           ok. 1925 – do danes
na poliestrskem filmu                                1955 – do danes

Negativi

ZNAČILNOSTI:
• slika je negativ
• srebrova fotografija
• vedno nastane v kameri in potrebuje
• razvijalec, da slika postane vidna
• je unikat a omogoča izdelavo več enakih

pozitivov
• nosilec je vedno prosojen
• več plasti (nosilec, emulzija. lak)
• občutljivi organski in anorganski
• materiali



Papirni negativ ali kalotipijo
je izumil Henry Wiliam Fox Talbot, 

leta 1841.

Negretti & Zambra (Vir: Lavedrine Bertrand:Photographs of the past, 
Process and Preservation, GCI, LA, 2009, str. 23.

Albumin negativ
je izumil Claude Félix Abel Niépce de Sanz-

Victor, leta 1847.

Dve ribički iz Newhaven-a. Hill & Adamson. Hrani se v George Eastman
House

Vrste negativov



Moker kolodijski negativ na steklu 
je izumil Frederick Scott Archer, leta 1851.

SI AS 1364, Osebni fond Julij Felaher.

Srebrovo želatinski negativ na steklu 
je izumil Richard Leach Maddox, leta 1878.

Hiša v gozdu. Fotograf: Borut Peterlin (zasebna zbirka) 

Vrste negativov



Srebrovo želatinski negativ na celulozno nitratnem 
nosilcu. 

Celulozni nitrat je izumil  Christian Schonbein, leta 1889.

Lewis W. Hine (1874-1940). 
ICARUS ATOP EMPIRE STATEBUILDING, 1931. 

Darilo Photo League, New York, hrani se v George Eastman House.

Srebrovo želatinski negativ na celulozno 
acetatnem nosilcu.

Nickolas Muray (1892-1965). NICKOLAS MURAY FENCING
WITH SANTELLI, 1928. Gift of Mrs. Nickolas Muray. 

Hrani se v George Eastman House. 

Vrste negativov



Srebrovo želatinski negativ na poliestru 
je bil izumljen 1955.

Denis Defibaugh
(1951- ). Van Loan Cottage, 2001. 

velikost:10.16 x 12.7 cm. Hrani jo še fotograf.

Vrste negativov



Popisovanje in uporaba negativov zemljiško katastrskih načrtov na steklu in 
poliestru 

MISSION: IMPOSSIBLE



Popisovanje negativov zemljiško katastrskih načrtov na 
steklu in poliestru 

HRAMBA:
• v arhivskem depoju na Zvezdarski 1 v Ljubljani

skupaj 9788  6855 na steklu, 2933 na poliestru;
• v izvirnih škatlah, v katerih so bili negativi kupljeni
• 65 kartonskih škatel z eno leseno stranico,
• papirni ovoji zgoraj niso zaprti,
• velikosti 10 × 15, 9 × 13 cm
• debelina 1,1 – 2 mm, nekaj 3 mm.



Popisovanje negativov zemljiško katastrskih načrtov na 
steklu in poliestru 

CILJ IN NAMEN:
• izdelava arhivskega popisa
• uporabnost ter boljša in lažja dostopnost do  

arhivskega gradiva

OVIRE: 
• količina gradiva, 
• potrebni metapodatki, 
• nosilci (steklo in poliestrske kartice), 
• ne razpolaganje z ustrezno strojno ali 

programsko opremo, ki bi omogočila 
vizualizacijo zapisane vsebine



Popisovanje negativov zemljiško katastrskih načrtov na 
steklu in poliestru 

POPISOVANJE:
• Pomoč z obstoječim popisom

• Dopolnitev popisa z dodatnimi podatki:
• številka tehnične enote
• številka popisne enote
• naziv katastrskega okraja
• merilo
• leto izmere



Popisovanje negativov zemljiško katastrskih načrtov na 
steklu in poliestru 

POPISOVANJE:
• Uporaba pripomočkov za lažjo 

berljivost:
• povečevalno steklo
• škatla za presvetlitev 

nosilca (stekelca)



Stanje negativov pred restavriranjem

HRAMBA:
• v arhivskem depoju na Zvezdarski 1 v Ljubljani

skupaj 9788 - 6855 na steklu, 2933 na poliestru;
• škatle v katerih so bili kupljeni negativi (Agfa,

Gevaert, Ferrania), debelina 0,2 mm
• 65 kartonskih škatel z eno leseno stranico,
• papirni ovoji zgoraj niso zaprti,
• standardne velikosti 10 × 15, 9 × 13 cm
• debelina 1,1 – 2 mm, nekaj 3 mm.



5 kovinskih škatel 
sapirne pisemske kuverte, 
Standardna velikost ca. 18 × 24 cm

Stanje negativov zemljiško katastrskih načrtov na 
steklu in poliestru pred posegi



Na več kosov zlomljeno steklo.

Zlepljena negativa.

Poškodbe negativov mehanske



Poškodbe srebrovega zrcaljenja 
glavni vzrok je onesnažen zrak



Poškodbe srebrovega zrcaljenja



Konserviranje-restavriranje 
suho in mokro čiščenje 



Konserviranje-restavriranje 
lepljenje odlomljenih delov



Konserviranje-restavriranje 
izdelava paspartuja za zlomljen negativ

Iz muzejske lepenke



Materialna ureditev  ločitev sprijetih negativov

Namakanje sprijetih negativov v raztopini etanola in 
demineralizirane vode.

Uspešno razdvojena ter mokro očiščena 
negativa.



Materialna ureditev  označevanje po arhivskem 
popisu

Vsak negativ je v svojem ovoju in označen po 
arhivskem popisu, tako na steklu kot na ovoju.

SI AS 1138/I 70/1943/3
Številka fonda in serija/ t.e. / št. mape/ zaporedna številka 
negativa v isti mapi 



Materialna ureditev  ovoji

Označen in restavriran negativ je vložen v ovoj s štirimi 
zavihki, narejen je iz bombaža in celuloze, kuverte v 
katerih so poliestrski negativi pa iz celuloze.

Skupina negativov je vloženih v krovni ovoj z 
istimi oznakami, dodano je skupno število 
negativov v njej.



Materialna ureditev  škatle

Škatla (Gaylord®) je namenjena prav trajni hrambi 
fotografij na steklu, narejena je iz bombaža, brez 
optičnih belil in lignina, zunanji vogali imajo kovinsko 
oporo, spredaj je še ročka.

ARHIV RS
Signatura  SI AS 1138/I

p. e. 514-530
GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Tehnična enota 70



Trajna hramba negativov

Fond se hrani skupaj, saj je plastični nosilec narejen iz  polietilen tereftalata identifikacija je bila narejena na 
infrardečem spektrometru FTIR.

0.775 AP0044 POLY (1,4-CYCLOHEXANEDIMETHYLENE TEREPHTHALATE)

0.745 AP0057 POLY(ETHYLENE TEREPHTHALATE)

0.743 PA0479 PA0483.DX  POLY(ETHYLENE TEREPHTHALATE)

0.741 AP0040 POLY(1,4-BUTYLENE TEREPHTHALATE)

0.713 PA0523 PA0531.DX  RYNITT 530

0.712 PA0349 PA0352.DX  RYNITE RE 4013 SST

0.709 PA0340 PA0343.DX  VALOX 315 POLY(1,4-BUTYL TEREPHTHALATE)

0.627 AP0045 POLY(DIALLYL ISOPHTHALATE)

0.613 PA0374 PA0377.DX  POLY (DIALLYL ISOPHTHALATE)

0.599 TD2187 TD2197.DX  ACETONE-D6  FILM NACL; ALDRICH LOT 

102877MB

Possible Structural Units

4913 CARBONYL COMPOUND - CLASS 13 (CONSULT MANUAL)

4925 CARBONYL COMPOUND - POSSIBLY ESTER OR KETONE



Trajna hramba negativov

ZNAČILNOSTI:

• na isti lokaciji kot prej

• povečan obseg

• priporočeni mikroklimatski pogoji v depoju:

T pod 18°C

RV  30-50 %

• v  temi

• redno čiščenje prostorov



Zakonska podlaga digitalizacije in njena 
standardizacija



Zakonska podlaga digitalizacije in njena 
standardizacija

UVDAG, 13. člen:

• 1. evidentiranje vseh enot dokumentarnega in 
arhivskega gradiva ne glede na obliko ali nosilec 
zapisa, način nastanka in druge tehnološke 
značilnosti;

• 2. pravilno pretvorbo in zajem vsebine 
dokumentarnega in arhivskega gradiva v 
digitalno obliko;

• 3. samodejno oziroma ročno kontrolo pravilne 
izvedbe digitalizacije z namenom odprave napak 
oziroma odstopanj;

• 4. evidentiranje digitaliziranega
dokumentarnega in arhivskega gradiva;

• 5. hrambo zadostnega obsega dokumentacije, s 
katero se dokazuje, da uporabljena orodja, 
metode in postopki digitalizacije zagotavljajo 
zanesljiv zajem v digitalno obliko.



Standardizacija delovnih procesov pri digitalizaciji

ZAKONSKE OMEJITVE DIGITALIZACIJE

• Notranja pravila kot ponudnik storitve 
zajema in e-hrambe 

• Registrirana in certificirana spremljevalna 
storitev 

• Certificirana strojna in programska oprema

STROGA PRAVILA DIGITALIZACIJE

• Celovitost

• Avtentičnost

• Kakovost 

• Materialno varstvo gradiva

PARAMETRI PRETVORBE

• Resolucija

• Barvna globina in model

• Formati 

HRAMBA DIGITALIZIRANEGA GRADIVA



Standardizacija delovnih procesov pri digitalizaciji
Javni razpis

ZAKONSKE OMEJITVE DIGITALIZACIJE

• Notranja pravila kot ponudnik storitve 
zajema in e-hrambe 

• Registrirana in certificirana spremljevalna 
storitev 

• Certificirana strojna in programska oprema

STROGA PRAVILA DIGITALIZACIJE

• Celovitost

• Avtentičnost

• Kakovost 

• Materialno varstvo gradiva

PARAMETRI PRETVORBE

• Resolucija

• Barvna globina in model

• Formati 

HRAMBA DIGITALIZIRANEGA GRADIVA



Kontrolni seznam za digitalizacijo 

KONTROLNI SEZNAM ZA DIGITALIZACIJO in 
DILEME:

• namen digitalizacije izdelava arhivskih in 
oglednih kopij;

• format je eden ključnih parametrov in izbira 
pravega mora biti ustrezna;

• številne dileme glede parametrov digitalizacije: 
ločljivost, stopnja kompresije, kvalitete 
posnetkov;

• poskusna digitalizacija je nujna;

• napotki glede materialnega varstva gradiva.



Kontrolni seznam za digitalizacijo 
Izhodni format?



Poskusna digitalizacija

KONTROLNI SEZNAM ZA DIGITALIZACIJO in 
DILEME:

• namen digitalizacije izdelava arhivskih in 
oglednih kopij;

• format je eden ključnih parametrov in izbira 
pravega mora biti ustrezna;

• številne dileme glede parametrov digitalizacije: 
ločljivost, stopnja kompresije, kvalitete 
posnetkov;

• poskusna digitalizacija je nujna;

• napotki glede materialnega varstva gradiva.



Poskusna digitalizacija



Poskusna digitalizacija in metapodatki

METAPODATKI so:
• tehnične,
• strukturne, 
• vsebinske informacije.

• Opisujejo tako fizično gradivo kot njegovo 
digitalno različico po postopku digitalizacije. 

• Omogočajo iskanje oz. identifikacijo arhivskega
gradiva, njegovo vsebinsko obdelavo, 
prikazovanje povezav med dokumenti, 
dokazovanje izvora arhivskih dokumentov in 
zagotavljajo celovitost (izvirnost in provenienco 
digitaliziranega arhivskega gradiva (ZVDAGA, 10. 
in 12. člen) ter avtentičnost gradiva (ETZ, II. del, 
2013).



Uporaba digitaliziranih katastrskih 
posnetkov 

• Podatkovna zbirka scopeArchive

• SI AS 1138 – Geodetska uprava RS, 
serija I Zemljiško – katastrski načrti 
1823 - 1970



• Spletni iskalnik ScopeQuery

• Namenski računalniki v čitalnici ali se pridobi digitalne kopije gradiva za kasnejšo uporabo

OBRAZEC ZA KATASTRSKE NAČRTE:
• elementi identifikacije (signatura PE, signatura PE

AP, prvotna oznaka, številka katastrske občine,
naslov PE, čas nastanka PE, količina PE, zvrsti
arhivskega gradiva, nivo popisa),

• elementi vsebine in ureditve (vsebina PE, merilo,
pisna podlaga, oblika zapisa, opombe),

• elementi dostopnosti in uporabe (pogoji
dostopnosti, jezik, pisava),

• elementi povezav (predogled slike, digitalni
posnetek),

• interne arhivske opombe (interne opombe).

Uporaba digitaliziranih katastrskih posnetkov 



Uporaba digitaliziranih katastrskih posnetkov 

• Dragocen vir za raziskave

• Poleg zgodovinarjev ga uporabljajo še geografi, etnografi, jezikoslovci, pravniki, ekonomisti, urbanisti, agronomi, 
gozdarji in drugi raziskovalci, ki najdejo v arhivu zemljiškega katastra gradivo za svoje raziskovalno delo. 

NAMEN:
• Katastrski načrti in indikacijske skice namreč

prikazujejo sliko krajine.
• Izrisi stavbnih in zemljiških parcel, vodotokov, cest,

poti pa prikazujejo naravne in druge značilnosti
naše dežele.

• Vsi zgodovinski katastri so z različnimi tehnikami
(različne barve, simboli) prikazovali na katerih
zemljiščih so stali gozdovi, stavbe, kje so se
zemljišča kmetijsko obdelovala, kar omogoča
vpogled v zgodovino na področju rabe zemljišč in
je pomemben vir pri današnjem prostorskem
načrtovanju.

• Trajen pomen za pravni interes pravnih in fizičnih
oseb pri ugotavljanju napak pri prerisih oz.
reambulacijah katastrskih načrtov, zlasti glede
poteka parcelnih mej zemljišč.
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