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Izvleček: 

V prispevku je opisana operacija "Razvoj storitve sprejema in nadaljnje uporabe izbranih oblik 
arhivskega e-gradiva", ki bo potekala v letih 2013 in 2014. Predstavlja zaključen sklop aktivnosti iz 
širšega nabora projekta e-ARH.si, ki omogočajo pokritje osnovnih potreb v zvezi z vzpostavljanjem  
državnega elektronskega arhiva. Celoten projekt je določen s Strategijo razvoja slovenskega javnega 
elektronskega arhiva e-ARH.si za obdobje 2010–2015 in njenim izvedbenim načrtom. Operacija je  
financirana  v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007–2013. Obsega pet vsebinsko in finančno med seboj povezanih ključnih aktivnosti, ki predstavljajo 
organizacijsko, tehnično in strokovno (arhivistično) zaključene celote. Vsebinsko zajema razvoj nove 
storitve na področjih prevzema in uporabe izbranih vrst arhivskega e-gradiva, razvoj nacionalnih 
standardov na področju digitalizacije ter evidence fondov in zbirk, vzpostavitev ustreznega okolja za 
implementacijo storitve oz. e-hrambe, promocijo nove storitve in usposabljanje uporabnikov ter 
organizacijske naloge, povezane z izvedbo projekta. Da ob zaključku operacije ne bi prišlo do zastoja 
pri izvajanju celotne strategije, vzporedno že zdaj potekajo prizadevanja za iskanje novih virov 
financiranja s strani Evropske komisije. Z njimi želimo v nadaljevanju nadgrajevati rešitve na področju 
e-arhiviranja, vzpostaviti ustrezno informacijsko infrastrukturo ter izboljšati povezljivost z drugimi 
inštitucijami javne uprave oz. njihovimi informacijskimi sistemi. 

Ključne besede: 

 e-arhiviranje, e-ARH.si, model OAIS, EU-financiranje, OP RR 

Abstract: 

Project e-ARH.si: 
Developing the Service of Ingest and Re-Use of Selected Forms of Digital Archival Records 

The paper is a presentation of the operation titled "Developing the Service of Ingest and Re-Use of 
Selected Forms of Digital Archival Records" which is to be carried out in 2013 and 2014. The operation 
is one of many activities needed to establish the state digital archives within e-ARH.si project. The 
project is defined in the Strategy for Developing the Slovenian Public Digital Archives e-ARH.si for the 
Years 2010 -2015 and in its action plan. Funded by the Operative Programme for Strengthening Regional 
Development Potentials for Period 2007-2013, the operation consists of five content-wise and 
financially interrelated key activities, all of them being complete unit as far as organizational, 
technical and professional (archival) aspect is concerned. The five activities include development of 
new service of ingest and use of the selected forms of archival digital documents, development of 
national standards for digitization and registers of archival holdings, establishment of a suitable 
environment for implementation of the service and/or digital preservation, promotion of this new 
service and user training, and organizational tasks related to project execution. Throughout all this 
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time we have been looking for new ways to obtain funds from the European Commission so that the 
implementation of the whole strategy would not stop once the operation is finished. Such funding 
could help us continue to implement solutions in the field of digital archiving, also to create suitable IT 
infrastructure and improve interoperability with other public administration institutions and their IT 
systems.  

Keywords:  
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UVOD 

Količina in pomembnost pojavnih oblik dokumentarnega in arhivskega gradiva 
kaže trend močnega naraščanja tako v fizičnih kot tudi elektronskih oblikah. Zaradi 
vedno bolj intenzivnega elektronskega poslovanja pri javnopravnih osebah nastaja 
vedno večja količina arhivskega gradiva v elektronski obliki in kot takega ga je treba 
tudi varno dolgoročno hraniti. Projekti v okviru e-uprave (e-šolstvo, e-pravosodje, e-
zdravje, e-sociala, e-uprava itd.) bodo po svojem zaključku in prenosu rešitev oz. 
storitev v redno izvajanje (produkcijo) "proizvedli" velike količine dokumentarnega 
gradiva v izvorno digitalni oblik. Del tega gradiva je arhivsko gradivo, zato ga bo 
morala slovenska javna arhivska služba (v nadaljevanju SJAS1) skladno z vsemi 
postopki arhivske stroke arhivirati v njegovi izvorni, torej digitalni obliki. To arhivsko 
gradivo predstavlja kulturno dediščino slovenskega naroda. Državi, samoupravnim 
lokalnim skupnostim ter njihovim ustanovam in posameznikom pa se bo na njegovi 
podlagi zagotavljala tudi pravna varnost. SJAS mora torej poskrbeti za ohranitev 
arhivskega gradiva, ki nastaja pri poslovanju javnopravnih oseb na nivoju državne 
uprave ali na nivoju samoupravnih lokalnih skupnosti in predstavlja pomemben del 
slovenske kulturne dediščine.  

Arhiv RS varuje javno arhivsko gradivo državnih organov, nosilcev javnih 
pooblastil oziroma izvajalcev javnih služb, ki jih zagotavlja država, Banke Slovenije 
ter državnih in javnih skladov, agencij in drugih pravnih oseb, ki jih ustanovi država 
in praviloma delujejo za območje celotne države. Varuje tudi filmsko arhivsko 
gradivo. Regionalni arhivi varujejo na območju regionalnega arhiva nastalo javno 
arhivsko gradivo državnih organov ali njihovih organizacijskih enot ter izvajalcev 
javnih pooblastil oziroma javnih služb, ki jih zagotavlja država in opravljajo 
dejavnost na območju ene ali več samoupravnih lokalnih skupnosti. Hranijo tudi 
arhivsko gradivo samoupravnih lokalnih skupnostih, če te ne ustanovijo lastnega 
arhiva za varstvo njihovega javnega arhivskega gradiva. Kot odziv na to je bila 
izdelana izčrpna študija izvedljivosti2 dolgoročne hrambe arhivskega e-gradiva, na 

                                                 
1  SJAS – slovenska javna arhivska služba, ki jo predstavljajo Arhiv RS in šest regionalnih arhivov: Pokrajinski arhiv 

Maribor, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Pokrajinski arhiv Koper, Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski arhiv v Novi 
Gorici, Zgodovinski arhiv na Ptuju. 

2  Arhiv RS je skupaj s tujimi strokovnjaki na področju e-arhiviranja konec leta 2008 izdelal študijo izvedljivosti 
dolgoročne hrambe arhivskega e-gradiva z originalnim naslovom "Feasibility Study for the Implementation of a 
Long-term Digital Preservation (LTDP) System for the Republic of Slovenia", verzija 10 z dne 15. decembra 2008. 
Osnovna ideja, ki jo študija izvedljivosti skuša natančneje opredeliti, temelji na 59. členu ZVDAGA. Rezultati 
študije opredeljujejo in vrednotijo različne načine izvedbe arhiviranja gradiva, ki je izvorno nastalo v e-obliki 
(študija torej ne vključuje digitalizacije kulturnih vsebin) skladno z zakonskimi določili, standardi, tehnološkimi 
trendi in dobrimi praksami na področju arhivske stroke v svetu. Izvedena je bila na podlagi analize obstoječega 
in pričakovanega stanja v naslednjih petih letih v Arhivu RS, Zgodovinskem arhivu Celje in izbranemu vzorcu 
desetih pomembnejših ustvarjalcev arhivskega gradiva. Na tej osnovi je bilo ocenjeno stanje v SJAS in pri 
ustvarjalcih arhivskega gradiva ter obsega: obstoječe stanje glede pripravljenosti SJAS na hrambo arhivskega e-
gradiva (strojno in programsko opremo, kadre in njihovo usposobljenost), trenutno količino arhivskega e-gradiva 
pri ustvarjalcih in pričakovano v naslednjih petih letih ter opis dobrih praks iz tujine. Na podlagi, tudi v 
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njeni osnovi pa strategija razvoja elektronskega arhiva slovenske javne arhivske 
službe e-ARH.si (Arhiv RS, 2010b) skupaj z izvedbenim načrtom (Arhiv RS, 2010a). 
Oba dokumenta sta bila sredi leta 2010 s sklepom3 potrjena tudi s strani Vlade RS, 
projekt e-ARH.si pa je uvrščen tudi med prioritetne projekte Akcijskega načrta 
elektronskega poslovanja javne uprave od 2010 do 2015 (AN SREP), ki ga je istega 
leta prav tako sprejela Vlada RS.4 S strategijo je bil oblikovan tudi poslovni model 
državnega e-arhiva, kot je prikazano na Sliki 1. Elektronski arhiv e-ARH.si bo 
predstavljal ustrezno in kompleksno okolje, namenjeno e-arhiviranju. To zajema 
postopke prevzemanja arhivskega gradiva v digitalni obliki (izvornega ali 
digitaliziranega arhivskega gradiva) v pristojne arhive, njegovo strokovno obdelavo, 
izvedbo dolgoročne hrambe v skladu z veljavno zakonodajo in dobrimi praksami v 
svetu ter omogočanje učinkovitega upravljanja in uporabe tega gradiva. 

 

 
Slika 1: Poslovni model e-ARH.si (Vir: Arhiv RS, Strategija razvoja e-ARH.si, 2010, Slika 1.) 

 

                                                                                                                                               
dokumentu predstavljenih dobrih praks ponuja možne različice rešitev razvoja in upravljanja državnega e-
arhiva. 

3  Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
109/08 in 38/10 – ZUKN) in 59. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni 
list RS, št. 30/06) je Vlada Republike Slovenije na 93. redni seji dne 29. 7. 2010 pod točko 31 sprejela Strategijo 
razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si ter potrdila njen izvedbeni načrt in projektno 
organizacijo projekta e-ARH.si (Vlada RS, 2010a). 

4  Na podlagi 2. in 5. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno 
besedilo in 109/08) je Vlada Republike Slovenije na 76. redni seji dne 8. 4. 2010 pod točko 20 sprejela sklep št. 
38100-2/2010/7, s katerim je sprejela Akcijski načrt elektronskega poslovanja javne uprave od 2010 do 2015 (AN 
SREP) (Vlada RS, 2010b). 
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O PROJEKTU E-ARH.SI - OPERACIJA OP RR 

V strategiji razvoja državnega e-arhiva e-ARH.si je zapisano, da ga je treba 
nujno razvijati vzporedno s strategijami in aktivnostmi drugih inštitucij javne uprave 
s področja e-poslovanja, predvsem pa z aktivnostmi vzpostavitve skupne horizontalne 
funkcije gradnika "e-hramba" v skladu z AN SREP, ki mora zajemati izvajanje 
kratkoročne in dolgoročne hrambe dokumentarnega in arhivskega e-gradiva do 
njegove izročitve pristojnim arhivom. Le-ti morajo v skladu z AN SREP vzpostaviti 
kompleksne sisteme za dolgoročno hrambo arhivskega e-gradiva, vključno z njegovim 
upravljanjem in omogočanjem njegove nadaljnje uporabe.  

Po potrditvi strategije smo v SJAS v začetku leta 2011 formalno vzpostavili 
projekt in ga pričeli tudi izvajati. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev smo se pri 
izvajanju projekta najprej osredotočili na tiste naloge, ki jih je bilo z danimi viri 
mogoče izvesti. Sistematično smo proučili dobre prakse, priporočila in standarde na 
področju dolgoročne e-hrambe. Izvedli smo tudi prve analize elektronskega gradiva 
pri ustvarjalcih ter interna usposabljanja arhivistov. Po letu izvajanja projekta se je 
njegovo financiranje zaradi vsesplošne gospodarske krize popolnoma ustavilo. Sredi 
leta 2012 pa so se v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007–20135 (OP RR) pokazale možnosti za pridobitev 
finančnih sredstev, s katerimi bi lahko nadaljevali izvajanje projekta. Zato smo v 
drugi polovici leta 2012 pripravili akcijski načrt projekta e-ARH.si za obdobje 2013–
2014 in ga poimenovali "Razvoj storitve sprejema in nadaljnje uporabe izbranih oblik 
arhivskega e-gradiva" (v nadaljevanju e-ARH.si:OP RR). 

                                                

Operacija e-ARH.si:OP RR s planiranimi aktivnostmi je del širšega projekta e-
ARH.si, vendar predstavlja vsebinsko, tehnološko in finančno manjšo zaključeno 
celoto (glej Sliko 2). Zaokrožila bo proces priprave izbranih oblik arhivskega e-gradiva 
(SIP6), prevzema tega gradiva od ustvarjalca v arhiv, nadaljnje upravljanje tega 
gradiva v arhivu (varna hramba) in omogočanje dostopa do tega gradiva 
zainteresiranim uporabnikom (DIP7). Vzporedno bodo v operaciji razviti nekateri 
nacionalni standardi s tega področja, vzpostavljena potrebna infrastruktura za 
izvedbo te operacije ter izvedena promocija in usposabljanje vseh deležnikov 
rešitve. 

 

 

 

 
5  Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 je skupni programski 

dokument Slovenije in EU, ki je sprejet na predlog države članice po uskladitvi z Evropsko komisijo, ko slednja 
sprejme odločitev o potrditvi ter ga obe partnerici tudi skupaj izvajata in financirata. Slovenija iz tega naslova 
usmerja razpoložljiva sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, drugih finančnih virov in sredstva 
ustreznega lastnega sofinanciranja v gospodarsko konvergenco države na podlagi kriterijev trajnostnega razvoja, 
kjer gre prvenstveno za izboljšanje pogojev rasti in zaposlovanja z vlaganjem v fizične in človeške vire, inovacije 
v družbi znanja, zmožnost prilagajanja gospodarskim in socialnim spremembam ter varovanje okolja. Na ta način 
želi Slovenija doseči dolgoročno vizijo in cilje razvoja Slovenije. OP RR najširše temelji na Strategiji razvoja 
Slovenije, ki jo je v prvi polovici leta 2005 sprejela Vlada Republike Slovenije (Vlada RS; 30000-2/2005/2004, 23. 
6. 2005). Vlada je leta 2004 sprejela tudi Načrt priprave Državnega razvojnega programa 2007–2013 (DRP) ter ga 
ustrezno dopolnila sredi leta 2005 ter s tem opredelila tudi pripravo DRP ter na njem temelječih strateških 
dokumentov za izvajanje kohezijske politike EU v Sloveniji. Načrt priprave DRP predvideva, da dokument lahko 
služi kot strokovna podlaga za pripravo Nacionalnega strateškega referenčnega okvira (NSRO), kjer ta 
predstavlja poglobitev DRP na specifičnem področju kohezijske politike EU, v nadaljevanju pa je na osnovi NSRO 
pripravljen tudi OP RR (SVLR, 2008, str. 7).. 

6  SIP – sprejemni informacijski paket (angl. Submission Information Package). 
7  DIP – dostopni informacijski paket (angl. Dissemination Information Package). 
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Slika 2: e-ARH.si: OP RR je del projekta e-ARH.si (Vir: Hajtnik, T., Predstavitev operacije e-

ARH.si:OP RR projektnemu svetu projekta e-ARH.si, 15. januar 2013.) 

S pomočjo odobrenih sredstev OP RR v letih 2013 in 2014 torej lahko računamo 
na prve večje izdelke, s katerimi se bodo pokazali prvi dokončni obrisi državnega e-
arhiva. Zaradi tehnološkega napredka in drugih razlogov bodo v prihodnosti vedno 
potrebne izboljšave  in druge dopolnitve tako v tehničnem kot postopkovnem smislu, 
vendar pa se bo to dogajalo v okviru vzdrževanja vzpostavljenega sistema. Z 
operacijo želimo, kljub omejenemu naboru nalog prvotnega projekta e-ARH.si, 
implementirati rešitev, ki bo za nekaj izbranih vrst arhivskega gradiva omogočila tako 
izvedbo prevzema, hrambe kot zagotavljanje nadaljnje uporabe tega gradiva. 
Izbrane vrste gradiva smo razdelili v tri skupine, ki se razločujejo v tehničnih in 
postopkovnih  posebnostih tako prevzemov kot kasnejše uporabe gradiva (glej Sliko 
3). Operativne cilje operacije e-ARH.si:OP RR delimo v: 

 razvoj in implementacijo ustreznih programskih rešitev,  

 vpeljavo novih nacionalnih standardov za upravljanje arhivskega e-gradiva, 

 nadgradnjo obstoječe strojne infrastrukture za varno hrambo arhivskega e-
gradiva in zagotavljanje njegove dostopnosti na nacionalnem nivoju in širše, 

 usposabljanje ustvarjalcev arhivskega gradiva, arhivistov in informatikov ter 

 promocijo nove e-storitve na nacionalnem nivoju in širše. 
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Slika 3: e-ARH.si:OP RR predstavlja zaokroženo celoto nalog e-ARH.si (Vir: Hajtnik, T., 

Predstavitev operacije e-ARH.si:OP RR projektnemu svetu projekta e-ARH.si 2013.) 
 

OPIS POSAMEZNIH AKTIVNOSTI OPERACIJE E-ARH.SI:OP RR 

V tem poglavju so podrobneje opisane posamezne naloge operacije, ki so 
združene v pet glavnih skupin (imenovanih aktivnosti): 

Aktivnost 1: Razvoj nove e-storitve, 

Aktivnost 2: Razvoj nacionalnih standardov, 

Aktivnost 3: Vzpostavitev ustreznega  okolja za implementacijo storitve, 

Aktivnost 4: Promocija nove storitve in usposabljanje uporabnikov in 

Aktivnost 5: Organizacijske naloge operacije. 

 

AKTIVNOST 1: RAZVOJ NOVE E-STORITVE 

Arhivsko gradivo v digitalni obliki, ki se nahaja pri ustvarjalcu, je treba za 
izročitev arhivu primerno pripraviti. Ustrezne aktivnosti še najbolje določa standard 
ISO 14721:2003, bolj znan kot referenčni model odprtega arhivskega informacijskega 
sistema "Open Archival Information System" (OAIS). Jasna navodila omogočajo 
ustvarjalcu, da se pravočasno in pravilno z vsebinskega vidika pripravi na izročitev 
gradiva, njena izvedba pa nato zahteva ustrezne tehnološke postopke. 

Arhiv s tehnološkega vidika prevzame arhivsko e-gradivo od ustvarjalca 
pripravljeno v obliki sprejemnega informacijskega paketa (SIP). Ta vsebuje arhivsko 
gradivo, dodatne metapodatke o gradivu, dostopnih in avtorskih pravicah ter 
tehnične opise vsebine paketa. Standardizirana specifikacija SIP omogoča izgradnjo 
orodij tako za pripravo kot nadaljnjo obdelavo SIP. To pripomore k stroškovni 
učinkovitosti ter omogoča veliko ponovljivost postopkov in s tem minimiziranje 
možnosti za napake pri obdelavah. Pri veliki količini gradiva v digitalni obliki ravno z 
avtomatiziranimi postopki pripomoremo k zmanjšanju tveganj določenih vrst napak. 
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V Sloveniji  gradivo v elektronski obliki že dolgo nastaja, ustrezni informacijski 
sistemi se nenehno spreminjajo in nadgrajujejo (tudi zaradi zahtev zakonodaje), do 
izročitve gradiva v pristojni arhiv pa zaenkrat prihaja le redko. To predstavlja 
tveganje za arhivsko gradivo, saj želimo s prenosom v arhiv sistematično zagotoviti 
trajno hrambo in dostopnost gradiva. Prenos mora potekati v skladu z ustreznimi 
strokovnimi zahtevami, zato dolgoročno "ad hoc" rešitve niso zaželene, temveč je čim 
prej potrebno priti do nacionalnega standarda za prevzem vsaj najbolj kritičnih oblik 
gradiva. 

Cilji aktivnosti s stališča izdelkov so: specifikacija SIP za izbrane oblike zapisov, 
univerzalni vmesnik za pripravo in prevzem gradiva od ustvarjalcev ter orodje za 
omogočanje uporabe za izbrane oblike zapisa:  

 uradne evidence (podatkovne zbirke), 

 strukturirani in  

 nestrukturirani  dokumenti. 

 
Specifikacija modela SIP za izbrane oblike zapisov 

Treba je definirati način prenosa digitalnega gradiva v e-arhiv 
(izročitev/prevzem). Z izdelavo tehnične specifikacije bomo omogočili izgradnjo 
orodij za pripravo podatkov v obstoječih aplikacijah, snovalci novih sistemov pa bodo 
lahko pravočasno načrtovali in implementirali povezljivost z e-arhivi. Še vedno 
namreč opažamo, da novi sistemi niso načrtovani za funkcionalnosti ustreznega 
prenosa podatkov v e-arhiv, in tako se tematika prelaga na bodočnost, čeprav bodo 
kasnejše nadgradnje na tem področju prinesle večje stroške kot pravočasna 
uskladitev arhitekture ter programskih modulov. Nepopolno načrtovanje aplikativnih 
sistemov za upravljanje e-gradiva lahko povzroči, da sistemi ne beležijo pravilno in 
vseh metapodatkov, ki so potrebni za zagotavljanje dostopnosti, uporabnosti, 
celovitosti in avtentičnosti. Posledica je neposreden vpliv na pravno varnost 
državljanov in inštitucij, na katere se nanaša gradivo. Če bodo snovalci in vzdrževalci 
informacijskih sistemov državne in javne uprave lahko brez zamude izvedli 
aktivnosti, potrebne za pravilno hrambo arhivskega e-gradiva, ga bodo tudi imetniki 
arhivskega gradiva v primernem trenutku in v predpisani obliki lahko izročili 
državnemu e-arhivu. 
 
Specifikacija in izdelava univerzalnega vmesnika za pripravo in prevzem SIP od 
ustvarjalcev 

Ustvarjalec oziroma njegov dobavitelj morata imeti na voljo programsko rešitev 
za pripravo podatkov v originalnem okolju, tam, kjer so tudi nastali. Po izvozu in 
ustrezni obdelavi (pripravi) podatkov je treba preveriti obliko in vsebino SIP, saj s 
primernim orodjem z avtomatičnimi kontrolami že na strani ustvarjalca zagotovimo 
kvaliteten SIP in posledično hitrejšo in kvalitetnejšo izvedbo prevzema. 

Tehnična izvedba priprave SIP je za posameznega ustvarjalca lahko pretežka 
tako zaradi potrebnih finančnih vložkov kot zahtevanega znanja za izvedbo. 
Ustvarjalcem lahko pomagamo z orodji vsaj za tiste produkcijske sisteme, ki so v 
široki uporabi. Za primere manj razširjenih sistemov bo za implementacijo rešitve za 
izročitev podatkov še vedno v celoti odgovoren ustvarjalec, vendar bo imel na voljo 
vzorčne primere ter orodje za oblikovanje končnega informacijskega paketa. V skladu 
z zahtevami za SIP bo zato sledila izdelava ali nakup univerzalnega vmesnika za 
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pripravo in prevzemanje izbranih oblik zapisa od ustvarjalcev, ki bo delovala v 
standardnih okoljih javne uprave s ciljem: 

 
 preprečevanja podvajanja rešitev in s tem nepotrebnih stroškov ter tveganj 

slabih implementacij, 
 nudenja storitve univerzalne priprave prenosnega paketa arhivskega e-gradiva 

za ustvarjalce in storitve prevzema v arhiv, 
 zagotavljanja ustreznosti pripravljenih paketov SIP za nadaljnjo obdelavo. 

Specifikacija in izdelava modela dostopnega informacijskega paketa (DIP) kot 
načina uporabe izbranih oblik zapisa 

Ko je arhivsko e-gradivo izročeno arhivu, mora arhiv zainteresiranim 
uporabnikom zagotoviti možnost dostopa in uporabe. Namreč, gradivo, ki ga 
uporabnik ne more najti z razpoložljivimi pripomočki za uporabo, lahko štejemo za 
nedostopno. Enako velja, če je gradivo možno najti, vendar razne tehnične omejitve 
onemogočajo njegovo uporabo (npr. vpogled v vsebino, izpis, izvoz podatkov). 
Ustrezna storitev za uporabnike mora zagotoviti, da bo imel uporabnik za hranjeno 
gradivo v digitalni obliki na voljo preprost in razumljiv način iskanja in uporabe. Iz 
relativno zapletene strukture arhivskega informacijskega paketa (AIP) mora sistem 
izluščiti tisti del gradiva, ki zanima uporabnika, ter mu ga ponuditi v obliki in na 
način, ki je primeren za uporabo in ob upoštevanju morebitnih dostopnih omejitev. 

 
AKTIVNOST 2: RAZVOJ NACIONALNIH STANDARDOV 

Za kvalitetnejše upravljanje dokumentarnega in arhivskega gradiva v 
elektronski obliki je treba najprej poenotiti nacionalno evidenco fondov in zbirk 
gradiva ter orodij in pripomočkov za njeno upravljanje. Hkrati je treba pripraviti tudi 
nacionalni standard, ki bo omogočil kvalitetnejše prevzeme digitalnih vsebin v 
državni e-arhiv ter s tem povečanje njihove dostopnosti in uporabnosti. 

Poenotenje nacionalne evidence fondov in zbirk arhivskega gradiva v SJAS 
Trenutno stanje v SJAS je takšno, da sicer vsi arhivi uporabljajo isto aplikacijo 

(scopeArchiv), vendar z dvema fizično ločenima evidencama (Arhiv RS in SIRAnet) ter 
z ločenimi strokovnimi navodili in pravili uporabe. V preteklih letih je Arhiv RS 
vzpostavil evidenco arhivskega gradiva, kasneje pa so regionalni arhivi vzpostavili še 
svojo evidenco arhivskega gradiva (SIRAnet). Takšna dvotirnost ni dobra niti za 
arhivsko stroko niti za končnega uporabnika arhivskega gradiva. Predvsem je treba 
slediti potrebam končnih uporabnikov, ki od SJAS upravičeno pričakujejo 
metodološko enotne podatke o arhivskem gradivu, ki se hranijo v enotni evidenci in 
so dostopni preko enotnega vmesnika. Vsaka različnost na tem področju bo vplivala 
na tehnično zapletenost sistema e-ARH.si. 

Izdelava nacionalnega standarda (politike) za digitalizacijo arhivskega gradiva, 
preizkusi in zagotavljanje dostopnosti do tega gradiva 

V arhivih in pri ustvarjalcih že dalj časa poteka postopek digitalizacije 
dokumentarnega in arhivskega gradiva, vseeno pa je zaradi stalnega pomanjkanja 
finančnih sredstev digitaliziran le zanemarljivo majhen delež gradiva. Niti v arhivih 
niti pri ustvarjalcih arhivskega gradiva ni vzpostavljen ustrezen standard oz. 
priporočilo za izvedbo digitalizacije za različne tipe gradiva. Treba je pripraviti 
specifikacijo in politiko digitalizacije z zahtevami za izvedbo, ki bo osnova za 
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izvajanje digitalizacije v arhivih in pri ustvarjalcih. S temi ukrepi bomo preprečili 
neracionalno izvedbo digitalizacije, tako finančno kot tudi s stališča uporabnosti in 
hrambe. Prav tako se bo izboljšala kvaliteta izvedbe, uporabnosti in dostopnosti, 
celovitosti in avtentičnosti digitaliziranega gradiva. Izdelan nacionalni standard bo 
pred uvedbo v redno rabo preverjen znotraj SJAS z izvedbo pilotov za izbrane tipe 
gradiva. 

 
AKTIVNOST 3: VZPOSTAVITEV USTREZNEGA OKOLJA ZA IMPLEMENTACIJO E-
STORITVE 

Arhivsko gradivo v izvorno digitalni oz. digitalizirani obliki je zaradi hitrega 
razvoja digitalnega sveta, enostavnih načinov brisanja, prepisovanja in spreminjanja 
podvrženo velikemu tveganju z vidika avtentičnosti, celovitosti, dostopnosti in 
uporabnosti. Z vzpostavitvijo informacijskega okolja, ki podpira procese oz. 
sistematičen način dela, lahko ta tveganja znatno zmanjšamo. Istočasno zadostimo 
tudi zahtevam predpisov in vzpostavimo varno hrambo arhivskega e-gradiva v skladu 
z načeli arhivske stroke.  

Cilj aktivnosti je vzpostavitev ustreznega informacijskega okolja za podporo 
varni hrambi arhivskega e-gradiva tako v izvorno digitalni kot digitalizirani obliki in 
njegovi nadaljnji uporabi. Dosegli ga bomo z nakupom ustrezne programske rešitve in 
posodobitvijo trenutne informacijske infrastrukture, s čimer bomo omogočili 
integracijo programske rešitve v obstoječi arhivski informacijski sistem (AIS). 

Infrastruktura za hrambo v okviru predstavljene operacije e-ARH.si:OP RR ne bo 
nadgrajena z novimi strežniki ali urejanjem treh zakonsko predpisanih lokacij8. 
Predvidevamo, da količina gradiva v digitalni obliki v kratkem ne bo skokovito 
narasla, zato bomo najprej samo izboljšali pogoje za hrambo v okviru obstoječih 
strežnikov. Z rezultati naslednjih projektov bomo vzpostavili tudi ustrezno 
infrastrukturo, ki bo kasneje sposobna prevzemati in hraniti tudi večje količine 
arhivskega e-gradiva.  

Nabava programske opreme za e-Repozitorij  
Programska rešitev za hrambo e-gradiva (e-Repozitorij) mora vsebovati 

mehanizme za zagotavljanje varnosti in zaščite podatkov, mehanizme za pretvorbo 
formatov in zagotavljanje trajne dostopnosti. Z vzpostavitvijo programske rešitve po 
eni strani omogočamo varno dolgoročno upravljanje arhivskega e-gradiva v skladu z 
zahtevami predpisov, po drugi strani pa omogočimo storitev varne hrambe za vse 
pristojne arhive na nivoju državne uprave in nivoju samoupravnih lokalnih skupnosti. 

Vzpostavitev ustrezne informacijske infrastrukture za podporo nove storitve 
Obstoječa informacijska infrastruktura v Arhivu RS ima omejene zmogljivosti in 

jo bomo v okviru operacije nadgradili v takšnem obsegu, da bo mogoče 
implementirati planirano novo storitev. Kljub temu bo tako nadgrajen informacijski 
sistem predstavljal le začasno okolje za vzpostavitev nove storitve na področju e-
arhiviranja.  

 

                                                 
8  ETZ 2.0., II.del: "Organizacija, ki hrani javno arhivsko gradivo v digitalni obliki, mora zagotoviti shranjevanje 

varnostnih kopij gradiva in podatkov, potrebnih za obnovo sistema e-hrambe, na najmanj dveh geografsko 
oddaljenih mestih, ki morata biti medsebojno in od glavnega mesta hrambe (primarne lokacije) oddaljeni 
najmanj 30 km zračne črte." 
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AKTIVNOST 4: PROMOCIJA NOVE STORITVE IN USPOSABLJANJE UPORABNIKOV 
Promocija nove storitve in usposabljanje uporabnikov je aktivnost, s katero 

bomo čim širši zainteresirani javnosti na različne načine predstavili storitev, ki bo 
nastala znotraj operacije. Bodoče uporabnike te storitve (ustvarjalce in arhiviste) 
bomo izobrazili za kvalitetno uporabo storitve, informatike pa za vzdrževanje 
informacijske infrastrukture v takšni meri, da bo storitev nemoteno na razpolago. 
Način dela obsega pripravo spletnega portala ter informativnega gradiva, 
organizacijo delavnic in konferenc. 

Izgradnja skupnega spletnega portala SJAS 
Spletno mesto bo služilo kot povezovalno in komunikacijsko središče, 

namenjeno informiranju o e-arhiviranju. Pričakovani obiskovalci so ustvarjalci, člani 
SJAS in uporabniki arhivskega gradiva. Spletno mesto bo v ta namen vključevalo 
novice, povezane z e-arhiviranjem, strokovna in uporabniška navodila za uporabo 
storitev, statistična poročila o uporabi storitev in ostalo dokumentacijo, povezano z 
e-arhiviranjem ter storitvami e-arhiva. Ponujalo bo tudi dostop do uporabnih orodij 
za pomoč pri kreiranju in uporabi različnih arhivskih paketov, kot sta SIP in DIP. 
Obiskovalci bodo lahko preko spletnega mesta dostopali do najpogostejših vprašanj in 
odgovorov ter podajali mnenja, priporočila oz. ostale povratne informacije. 

Promocija arhivskih inštitucij  
Za predstavitev doseženih ciljev in izdelkov so izjemnega pomena dobro 

organizirani promocijski dogodki, na katerih se sreča ne samo strokovna, temveč tudi 
širša zainteresirana javnost. Elektronsko poslovanje pri javnopravnih osebah v 
Sloveniji je ustaljena praksa in SJAS mora poskrbeti za ohranitev tega gradiva. Za 
večanje zavedanja o nujnosti pravilnega ravnanja z gradivom v e-obliki lahko veliko 
pripomoremo z osveščanjem širše javnosti s tovrstnimi promocijskimi dogodki. 
Posebno pozornost bomo namenili tudi pravilni in zakonsko ustrezni hrambi e-
gradiva, ki vsebuje tudi občutljive osebne podatke, ter proaktivnemu ravnanju z e-
gradivom, kar vključuje pravočasno ukrepanje za zagotavljanje dostopnosti, 
uporabnosti in avtentičnosti e-gradiva ves čas hrambe. 

Program usposabljanja uporabnikov vseh nivojev za uporabo storitve 
Arhivska praksa je v fazi oblikovanja postopkov z izvajanjem pilotskih projektov 

za posamezne vrste e-gradiva. Pri terenskem delu so se pokazale potrebe po 
dodatnem informiranju in usposabljanju ustvarjalcev arhivskega e-gradiva o e-
arhiviranju, kar bo omogočilo njihovo zadovoljujoče sodelovanje pri pripravi gradiva 
za izročitev arhivu. Arhivisti so v postopku evidentiranja in vrednotenja ključen člen 
za zagotovitev vsebinske celovitosti in uporabnosti gradiva, ki bo izročeno arhivu in 
tam na voljo vsej zainteresirani javnosti. Zato morajo biti usposobljeni za 
razumevanje v primerjavi z gradivom na papirju vsebinsko in strukturno bolj 
kompleksnih oblik e-gradiva. Nadaljevali bomo niz usposabljanj, ki poteka že od 
začetka izvedbe e-ARH.si.  S pridobivanjem nove tehnologije (strojne in programske) 
je treba usposobiti tudi informatike, ki bodo udeleženi pri upravljanju nove 
tehnologije.  

 

AKTIVNOST 5: ORGANIZACIJSKE NALOGE OPERACIJE 
Aktivnost vključuje vzpostavitev projektne pisarne, izdelavo investicijske 

dokumentacije ter pripravo in preverjanje ustreznosti notranjih pravil e-arhiviranja 
ter njihovega izvajanja. Za izvajanje nove storitve je treba skladno z Zakonom o 
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varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 30/2006) 
pripraviti in sprejeti notranja pravila za zajem in hrambo e-gradiva, ki se morajo 
dokazljivo izvajati. S strani preizkušenih revizorjev informacijskih sistemov (PRIS) 
(zahtevano tudi po ZVDAGA) bosta pregledana in potrjena skladnost notranjih pravil 
e-arhiviranja ter njihovo izvajanje. Skladno z 18. členom ZVDAGA se mora za zajem 
in hrambo e-gradiva izdelati notranja pravila, njihovo skladnost s predpisi pa potrdi 
Arhiv RS. Ker slednji (kot del SJAS) sam sebi notranjih pravil ne more potrditi, bodo 
ta del izvedli preizkušeni revizorji informacijskih sistemov. Na podlagi priporočil PRIS 
in korektivnih ukrepov se bodo notranja pravila in njihovo izvajanje ustrezno 
dopolnila, s tem pa izboljšalo varstvo arhivskega e-gradiva. Tu naj opozorimo, da 
naloga ni v tesni povezavi z notranjimi pravili za poslovanje arhiva kot organizacije. 

 
ZAKLJUČEK 

V okviru opisane operacije "Razvoj storitve sprejema in nadaljnje uporabe 
izbranih oblik arhivskega e-gradiva" bodo torej narejeni prvi večji koraki pri izgradnji 
državnega e-arhiva. Za izbrane vrste arhivskega e-gradiva bo možno v praksi preveriti 
postopke in orodja, s pridobljenimi izkušnjami pa bomo lažje pristopili k naslednjim 
nalogam oz. nadgradnji narejenega. Bodoče aktivnosti bodo vključevale obdelave 
drugih vrst e-gradiva ter izboljšave obstoječega sistema orodij in procesov glede na  
novo pridobljene izkušnje in dobre prakse v svetu. Prava pot k temu cilju je, seveda 
tudi zaradi financiranja, sodelovanje pri evropskih projektih, pripravljalne aktivnosti 
pa že potekajo. Slovenska javna arhivska služba bo tako v sodelovanju z ustvarjalci 
arhivskega gradiva usposobljena in opremljena za izvajanje svojih nalog, uporabniki 
arhivskega gradiva pa ne bodo prikrajšani za dostop do sodobnih oblik arhivskega e-
gradiva. 
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SUMMARY  

PROJECT E-ARH.SI: 
DEVELOPING THE SERVICE OF INGEST AND RE-USE OF SELECTED FORMS OF 

DIGITAL ARCHIVAL RECORDS 

The Archives of the RS and Slovenian regional archives have a responsibility to 
take care of and preserve archival records that are created by entities under public 
law operating at the state level and at the level of self-governing local communities 
and are considered an important part of Slovenian cultural heritage. Regardless of 
their look and feel, their media and format, such records assure legal protection to 
state and self-governing local communities, their institutions and individuals. Since 
archival records are now frequently being created in a digital form, it is our 
obligation to provide long term preservation of such digital records. As response to 
such demands we are currently in the process of creating the Slovenian public digital 
archives (e-ARH.si) for which the "Strategy for Developing the Slovenian Public Digital 
Archives for the Period 2010–2015" and its action plan were confirmed by the 
Government of the Republic of Slovenia in 2010. 

In June 2012 the Operative Programme for Strengthening Regional Development 
Potentials for Period 2007-2013 (OP SRDP) offered us an opportunity to obtain 
funding which would enable the continuation of the project. In the second half of 
2012 we prepared the action plan for e-ARH.si project for 2013–2014 and titled it 
"Developing the Service of Ingest and Re-Use of Selected Forms of Digital Archival 
Records" operation (e.ARH.si: OP SRDP). Funded by the OP SRDP, the operation is a 
complete unit included among the activities needed to create the state digital 
archives. It is divided into five content-wise and financially interrelated key 
activities; development of new service of ingest and use of the selected forms of 
archival digital documents, development of national standards for digitization and 
registers of archival holdings, establishment of a suitable environment for 
implementation of the service and/or digital preservation, promotion of this new 
service and user training, and organizational tasks related to project execution. This 
new digital service will be made available to records creators, archivists and end 
users alike.  

 


