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Izvleček: 

Prispevek predstavlja poskus oblikovanja iztočnic za vzorčna notranja pravila (standard AVA) na 
primeru radijskih in televizijskih organizacij (RTVO) v Sloveniji. V prispevku so zajeti podatki iz javno 
dostopnih virov in povzeti dosedanji rezultati raziskav stanja RTVO na področju e-hrambe AV 
dokumentov v Sloveniji. V prispevku so predstavljeni rezultati raziskave A – RTV, verzija 3.0. (2012), ki 
so potrdili pravilno usmerjenost k standardizaciji procesa e-hrambe AV-dokumentov v prihodnosti. Z 
rezultati so definirani dejavniki, pomembni za vzpostavitev dolgoročne e-hrambe v RTVO. Predlagani 
standard AVA je izrazito interdisciplinaren in v osnovi združuje tehnična vedenja, v povezavi s poslovno 
informatiko in arhivistiko. S strani Arhiva RS potrjeni standard, vzorčna notranja pravila AVA z 
opredeljenimi procesi in poenoteno terminologijo bodo javno dostopni v letu 2014. 
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Abstract:  

Ava – Standardization Process of Storing Broadcasting Material - "Statutory Conform 
Process Solution of Optimization Operations of Broadcasting Organizations" 

The article presents an attempt to form guidelines for sample internal rules (AVA Standard) on the 
case of radio and TV organizations (RTVO) in Slovenia. The article collects information from publicly 
available sources and sums up previous results of researches of RTVO in the field of e-storage of AV 
documents in Slovenia. It also presents the results of A-RTV research, version 3.0. (2012), which 
confirmed the correct path to standardizing the process of AV records e-storage in the future. Results 
define factors, important for implementing the long-term e-storage in RTVO. The suggested AVA 
standard is interdisciplinary and basically incorporates technical knowledge connected to business 
information and archival science. AVA standard and sample internal rules with defined processes and 
unified terminology, confirmed by the Archives of the Republic of Slovenia, will be publicly available in 
year 2014. 
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1 UVOD 

Po revolucijah v zgodovini človeštva smo z informacijsko revolucijo, 
elektronskim zapisom in digitalnim podpisom prestopili v nepredvidljivo 21. stoletje 
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in čas nove ekonomije.1 Hiter tehnološki razvoj, množičnost podatkov in informacij, 
elektronsko poslovanje in oblačnost,2 ki je nadomestila globalizacijo, stremijo k 
zagotavljanju informacijske varnosti in varnosti osebnih podatkov kot postulatom 
nove ekonomije. 

V času nove ekonomije preživijo samo tisti, ki se hitro prilagajajo spremembam 
na področju zakonodaje in poslovanja. Skladno s sodobno psihološko doktrino in 
Baltesovim modelom SOK3 lahko z minimalnimi korekturami modela uporabimo 
strategijo prilagajanja posameznika za opisovanje in razlago strategij prilagajanj 
organizacij v času nove ekonomije. 

Optimizacija poslovanja, kot ena izmed strategij prilagajanja organizacij, je 
ključna za preživetje radijskih in televizijskih organizacij (RTVO).4 Še posebej v času 
vse večje produkcije elektronskega avdio-video (AV) gradiva in vse bolj zavezujoče 
zakonodaje je uspešnost organizacij odvisna od uspešne optimizacije poslovanja.  

V prispevku sta predstavljena dva medija: radio in televizija. Podatki so bili 
pridobljeni iz treh virov: dosedanjega Ministrstva za kulturo RS in njegovega razvida 
za medije, APEK in njegovih registrov ter Statističnega urada RS z njegovimi 
vsakoletnimi statističnimi raziskavami, še posebej z raziskavo KU-RTV (SURS, 2012) 
oz. raziskavo dejavnosti RTV-organizacij. 

Že samo pregled javno dostopnega razvida medijev pri dosedanjem Ministrstvu 
za kulturo RS izkazuje množičnost producentov (ustvarjalcev) avdio-video (v 
nadaljevanju AV) in multimedijskega (v nadaljevanju MM) dokumentarnega in 
arhivskega gradiva (v nadaljevanju gradiva), ki so skladno z ZVDAGA in iz naslova 
javnega sofinanciranja produkcije dolžni skrbeti za varno hrambo digitalno izvornega 
ali zajetega AV- in MM-gradiva. 

V prispevku so predstavljeni rezultati raziskave A – RTV – verzija 3.0., ki je 
edina do sedaj opravljena raziskava v Sloveniji, s ciljem proučevanja povezanosti 
med veljavno zakonodajo, strukturno podporo države, orodji odločanj, procesi RTV-
organizacij in standardiziranimi rešitvami ter odločanjem RTV-organizacij za 
izvajanje e-hrambe AV-gradiva. 

Z analizo virov in raziskave, predvsem pa s pridobljenim posnetkom stanja 
RTVO na področju zagotavljanja e-hrambe AV-dokumentov v Sloveniji, so bile 
preverjene dosedanje raziskave vpliva (ne)obstoja e-hrambe na izvedbo optimizacije 
poslovanja organizacij in zapisane iztočnice nadaljnjih raziskav s ciljem zagotovitve 

                                                 
1  Za NOVO EKONOMIJO ni enotnega poimenovanja, zato podajam definicije nekaterih avtorjev: 

- McKeown (2001) jo označi kot kombinacijo okrepljenih, spremenjenih ali novih ekonomskih odnosov, ki 
temeljijo na informacijski tehnologiji in človeškem znanju; 

- Frank (2000) jo označi kot ekonomijo, ki temelji na znanju, hitro prilagodljivih podjetjih, informacijski 
družbi in ne pozna posrednikov; 

- Sjekloča (2000) jo označi kot tehnološko revolucijo, ki temelji na eksploziji tveganega kapitala in sprememb 
v dojemanju inovacije in konkurence.  

2  OBLAČNOST je prispodoba avtorice prispevka za poslovanje v oblaku, saj združuje principe elektronskega 
poslovanja in virtualnosti ter v nasprotju z globalizacijo poudarja anonimnost, varnost in enakopravnost 
udeležencev. 

3  SOK je okrajšava za tri strategije prilagajanja (SELEKCIJA, prostovoljna selekcija in selekcija, vezana na upad, 
OPTIMIZACIJA, KOMPENZACIJA) znotraj modela prilagoditvenih strategij upravljanja z življenjem ali razvojnega 
uravnavanja vedenja, ki sta ga leta 1990 razvila nemška raziskovalna psihologa P. B. Baltes in M. M. Baltes. 

4  RTV-organizacije so vse radijske in televizijske organizacije (gospodarske in negospodarske družbe), ki imajo 
registrirano dejavnost radio/televizija na AJPES. 
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orodja RTVO za vzpostavitev in izvajanje zakonsko skladne dolgoročne e-hrambe AV-
gradiva.  

Problematika standardizacije procesa hrambe je v prispevku podrobneje 
opredeljena na podlagi analize stanja, predvsem preliminarno izvedene analize, 
analize virov in sorodnih raziskav, pogovorov s posamezniki iz RTVO (februar 2012), 
poznavalci medijev in teoretiki. 

Tema prispevka, ki nosi naslov AVA – STANDARDIZACIJA PROCESA HRAMBE AV 
GRADIVA, je aktualna. Še posebej za RTVO, ki večinoma ustvarjajo dokumentarno in 
arhivsko gradivo za javne naročnike ter koristijo sodobne IKT-rešitve, pa vendar 
premalo pozornosti posvečajo e-hrambi produciranega gradiva, ki bi lahko postala 
njihova nova, akreditirana storitev. 

 

2 STANJE 

Danes večina organizacij posluje v analogni obliki, nekateri deloma v analogni, 
deloma v digitalni/e-obliki in samo izjemoma izključno v digitalni obliki.  

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), ki ureja 
elektronsko poslovanje, v svojem jedru zakonsko določa meje poslovanja v 
elektronski obliki na daljavo (z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije) 
in uporabo elektronskega podpisa v pravnem prometu. Ob tem jasno definira e-
poslovanje, ki je poslovanje z uporabo IKT v vseh možnih razsežnostih (Turban, 
2009). Organizacije, ki e-poslujejo, težijo k čim manjši uporabi analognega 
poslovanja.  

RTVO v Sloveniji še vedno in navkljub velikemu napredku na področju 
optimizacije poslovanja premalo koristijo javno dostopno dobro prakso, veljavno 
zakonodajo (ZVDAGA) in dostopna navodila, predvsem posodobljene enotne 
tehnološke zahteve (ETZ 2.0.) ter standarde (Dublin core, OAIS5, ISO ipd.) kot pomoč 
pri načrtovanju in implementaciji optimizacije poslovanja na področju upravljanja 
dokumentov. 

Uvedba določil ETZ 2.0. in določil ZVDAGA in UVDAG-a v poslovanje RTVO, s 
ciljem optimiziranja poslovanja in prehoda na e-poslovanje, je za mnoge organizacije 
tabu tema. Uvedba digitalnega zajema in e-hrambe v poslovanju zahteva natančen 
pregled dosedanjega poslovanja in temeljit razmislek o prihodnosti, celo postavitvi 
nove strategije poslovanja, za to pa velikokrat zmanjka časa in denarja.  

V Sloveniji lahko z gotovostjo trdimo, da v bližnji prihodnosti pri večini 
organizacij ne moremo pričakovati izključno digitalnega poslovanja, saj to zahteva 
enako stopnjo poslovanja vseh udeležencev/deležnikov in premik v poslovnem 
razmišljanju. Pri tem ločimo različne deležnike v e-poslovanju in vsaj tri različne 
oblike e-poslovanja, ki jih večinoma prepoznamo po že uveljavljenih kraticah znotraj 
skupin B2B,6 B2E7 itd.  

 

 

                                                 
5  Standard 14721, poznan kot Open archival information system oz. OAIS. 
6  B2B, business-to-business – e-poslovanje med podjetji.   
7  B2E, business-to-employees – interno e-poslovanje med organizacijo in zaposlenimi. 
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2.1  Na poti do e-poslovanja 

Kljub začetnim pomanjkljivostim, predvsem stroškom, potrebni stopnji 
sodelovanja vseh zaposlenih, usposabljanju, morebitni spremembi posameznih 
delovnih navad in vpeljavi protokolov, e-poslovanje – ob doslednem sprejemu in 
izvajanju »notranjih pravil«8 – zagotavlja dolgoročno optimizacijo poslovanja, večjo 
samostojnost zaposlenih, uporabo statistično-analitičnih orodij upravljanja ter 
možnost realnega maksimiranja dobička in nagrajevanja zaposlenih.  

RTVO pri svojem delu večinoma uporabljajo sodobno IKT-opremo in samo korak 
jih loči do e-poslovanja. Ta korak ni tako velik, kot se lahko zdi, zagotavlja pa 
povsem nove razsežnosti poslovanja. Pomembno je, da je izhodiščna točka koraka 
natančno opredeljena; to točko predstavlja strategija podjetja. Ker je strategija 
velikokrat samo črka na papirju, morajo biti RTVO pri odločitvi o prenovi/uvedbi e-
poslovanja iskrene in odločene, da bodo izhajale iz realnega načina poslovanja in 
poslovnega okolja, predvsem pa da bodo poslovale skladno s sprejetimi notranjimi 
akti, (vzorčnimi) notranjimi pravili in pravilniki. Objektivnost pri oceni si RTVO 
zagotovijo z najemom zunanjih sodelavcev oziroma izvajalcev, ki ne bodo 
obremenjeni z internimi željami in vzpostavljenim poslovnim modelom. Zunanji 
izvajalci bodo skladno s pričakovanji naročnikov in ob sodelovanju vseh zaposlenih 
izvedli temeljit posnetek stanja s cilji: 

 ugotoviti potrebe in možnosti prenove/uvedbe e-poslovanja, 

 pripraviti izhodiščno SWOT-analizo9, 

 predložiti variante strategije e-poslovanja, 

 pripraviti test izbire najustreznejšega modela e-poslovanja, 

 pripraviti projektni predlog prenove/uvedbe e-poslovanja s predvidenimi 
dejavniki tveganj, 

 zapisati poslovni model organizacije z obstoječim in bodočim organigramom, 
delovnim tokom in klasifikacijskim načrtom. 

 

2.2  Stanje RTVO v Sloveniji (analiza SWOT) 

Podobno kot na drugih področjih je tudi področje medijev v Sloveniji zakonsko 
regulirano; prav tako več javnih organizacij regulira in spremlja poslovanje ter 
delovanje medijev. Pa vendar do sedaj v Sloveniji ali tujini ni bilo opravljenih 
aplikativnih raziskav, ki bi proučevale povezanost med različnimi dejavniki odločitve 
za uvedbo zakonsko skladne e-hrambe AV-gradiva ali proti njej. 

Opredelitev raziskovalnega problema in zastavljene hipoteze temeljijo na 
SWOT-analizi RTVO DANES, ki je rezultat primerjave dostopnega gradiva in analize 
stanja na terenu ter izkazuje naslednje značilnosti: 

PREDNOSTI – RTVO poslujejo skladno z veljavno zakonodajo in skrbijo za 
dosledno izvajanje programskih shem, za usposabljanje zaposlenih, spremljajo 

                                                 
8  Notranja pravila so skladno z ZVDAGA pravila, ki jih sprejme ustvarjalec ali zunanji izvajalec  in jih potrdi Arhiv 

RS ter se z njimi določi protokol upravljanja z dokumenti v digitalni obliki od zajema do e-hrambe. 
9  SWOT-analiza oziroma PSPN-matrika je ena najpogostejših analiz v sklopu poslovnih ved. Z njo analiziramo 

notranje dejavnike (prednosti/slabosti) in zunanje dejavnike (priložnosti/nevarnosti) 
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novosti in se jim prilagajajo ter izkazujejo skrb za dediščino in visoko zavedanje 
pomena hrambe arhivskega gradiva; 

SLABOSTI – RTVO pesti neobstoj ponudbe e-hrambe za RTV-produkcijo na trgu, 
neobstoj standardnega procesa e-hrambe, premalo stalno zaposlenih in fluktuacija 
honorarno zaposlenih, predvsem pa slaba usposobljenost na področju e-hrambe; 

RAZVOJNE PRILOŽNOSTI – večina RTVO želi zagotoviti optimalen proces hrambe 
AV- in MM-gradiva ter izvajanje minimalnih zakonskih zahtev za hrambo arhivskega 
AV- in MM-gradiva skladno z ZVDAGA; večina RTVO vidi razvojne priložnosti v 
standardizaciji procesa e-hrambe, v zagotovljeni podpori na področju informiranja in 
usposabljanja ter sofinanciranja investicij za vzpostavitev zakonsko skladne e-
hrambe; 

OVIRE – večina RTVO kot oviro navaja zahtevno zakonodajo brez jasno podanih 
navodil, visoke standarde, premalo strukturne podpore, premalo lastnih sredstev in 
krčenje sofinanciranja. 

Ker v raziskavi ni zajeta največja RTV-organizacija – RTV SLOVENIJA, saj njeno 
delovanje na področju zagotavljanja e-hrambe določa poseben zakon, predstavljamo 
poseben 6. člen ZRTVS-1, ki bi ga lahko v svojem poslanstvu povzele tudi vse ostale 
RTVO, ki producirajo arhivsko AV-gradivo: 

(1) RTV Slovenija zagotavlja arhiviranje programske produkcije, ki jo ustvarja v 
okviru javne službe. 

(2) RTV Slovenija je dolžna trajno ohranjati svoje arhivsko gradivo tako, da 
avdiovizualne zapise na filmskih in drugih nosilcih – ki bi zaradi procesov 
staranja lahko razpadli oziroma drugače bistveno poslabšali kvaliteto zapisa –, 
ustrezno zaščiti oziroma prenese na tehnološko trajnejše nosilce besede, zvoka 
in slike oziroma besede in zvoka. 

(3) Posnetki iz arhivov so za nekomercialne namene – ob plačilu sorazmernih 
stroškov njihovega razmnoževanja oziroma posredovanja –, dostopni javnosti. 

(4) Posnetki iz arhivov so za komercialne namene – ob plačilu sorazmernih stroškov 
njihovega razmnoževanja oziroma posredovanja ter ob plačilu sorazmernih 
stroškov razmnoževanja in posredovanja ter tarife, ki jo določi Nadzorni svet 
RTV Slovenija, dostopni javnosti skladno z zakonom, ki ureja avtorske pravice. 

 
3 RAZISKAVA A – RTV10 (2012) 

V sklopu raziskovalnega dela11 na področju vzpostavitve zakonsko skladne 
dolgoročne hrambe AV- in MM-gradiva, ki smo ga znotraj skupine R&R podjetja TSE, 
d. o. o., poimenovali »avdio-video-arhiv ali AVA«, smo opredelili raziskovalni 
problem: ugotavljanje pomembnosti dejavnikov na vzpostavitev dolgoročne e-
hrambe AV-gradiva v RTVO v Sloveniji. 

                                                 
10  A – RTV: tip raziskave: mnenjska anketa; verzija raziskave 3.0.; področje raziskave: SLOVENIJA; čas raziskave: 

avgust 2012; anketirane organizacije: radio, televizija (po APEK), N = 138, n = 60; tip vprašanja: prvi sklop: 
delno zaprti vprašalnik (11 vprašanj) in drugi sklop: štiristopenjska Likertova lestvica (12 vprašanj); uporabljeni 
statistični program za analizo: SPSS. 

11  Raziskovalno delo deloma financira Evropska unija v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za 
obdobje 2007–2013, prve razvojne prioritete in prednostne usmeritve 1.1. 
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Problemi za radijske in televizijske izdajatelje (po APEK), v nadaljevanju RTVO, 
so izzivi oz. okviri raziskave. Okvire smo zastavili znotraj R&R-skupine TSE, d. o. o., 
Ljubljana in v sodelovanju z razvojnimi partnerji – agencijo APEK, laboratorijem 
LDOS s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, podjetji GURU, d. o. o., in 
MFC.2., d. o. o., ter mentorji v sklopu doktorskega študija na FKPV v Celju. 

Zastavljeni raziskovalni problem lahko analiziramo s treh aspektov. Z aspekta 
poslovne informatike, programsko-tehnološke podpore in arhivistike. Zaradi 
večplastnosti problema smo se odločili za izvedbo nivojske analize s pomočjo 
dejavnikov vpliva na odločitev posamezne RTVO za optimizacijo poslovanja na način 
vzpostavitve e-hrambe za AV-gradivo. 

Pri načrtovanju raziskave smo izhajali iz sodobne literature, člankov tujih in 
domačih znanstvenih revij, zakonodaje in veljavnih standardov, ki obravnavajo 
področje standardizacije procesov, optimizacije poslovanja, hrambe, avdio-video 
produkcije in poslovanja RTVO. 

Z zastavljeno raziskavo smo želeli in uspeli podati stanje RTVO v Sloveniji v letu 
2012 na področju produkcije AV-gradiva in zagotavljanja e-hrambe gradiva, v 
povezavi z dostopnimi podatki letnih analiz in poročil javnih agregatorjev,12 ter se 
opredeliti do upravičenosti vzpostavitve standardiziranega procesa e-hrambe AV-
gradiva. 

 

3.1  Hipoteze 

Na podlagi SWOT-analize Stanje RTVO v Sloveniji (2012) in z definiranimi 
dejavniki vpliva smo pripravili vprašanja znotraj mnenjske ankete in opredelili 
hipoteze: 

H1: RTVO producirajo sofinancirani program (arhivsko gradivo) za javne 
naročnike. 

H2: RTVO dolgoročno hranijo AV gradivo javnih naročnikov.  

H3: Predlagani dejavniki vplivajo na vzpostavitev e-hrambe v RTVO. 

 

3.2  Spremenjivke in podatki 

Raziskovalne probleme smo razdelili na tri sklope, v okviru katerih smo 
opredelili spremenljivke, ki smo jih proučevali v raziskavi.  

Glede na izbrani pristop smo lahko izbrali samo 1 tip od 4 statistično priznanih 
tipov spremenljivk. Izbrali smo nominalne spremenljivke, kjer vrednosti niso 
razdeljene hierarhično, pač pa enakovredno, zato se posamezni anketiranci zanje 
odločajo samostojno in na podlagi lastnega poslovnega okolja. 

Pri pripravi raziskave smo kot izhodiščno točko izbrali (ne)odvisno 
spremenljivko, ki je za izbrani vzorčni model pomembna, še pomembnejše pa je 
iskanje povezave med spremembami in korelacijami (ne)odvisnih spremenljivk. Le 
tako smo lahko zagotovili prisotnost izbranih spremenljivk v preliminarnih raziskavah 
(feb–maj 2012) in kasnejšemu raziskovalnemu (avgust 2012) anketnemu vprašalniku. 

                                                 
12  Javni agregatorji informacij so vsi z zakonom opredeljeni javni subjekti (MK, APEK, SURS), ki letno zbirajo, 

obdelujejo in javno objavljajo zbrane podatke in povzetke. 

 624



Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2013 

Podatke, ki smo jih upoštevali pri analizi, smo razdelili na kvantitativne in 
kvalitativne podatke. 

Kvantitativne podatke smo pridobili iz primarnih virov (letna programska 
poročila posameznih org. APEK, letna finančna poročila AJPES in posamezne ankete v 
sklopu letne raziskave KU – RTV, SURS) ter iz sekundarnih virov (letno poročilo 
2008/2009/2010/2011, APEK; Evalvacija JPR – MV 2008/2009/2010/2011, Ministrstvo 
za kulturo; Bizi.si; Letno poročilo KU – RTV, SURS itd.). 

Kvalitativne podatke smo pridobili iz preliminarnih raziskav (februar–maj 2012) 
in raziskovalne ankete (avgust 2012) ter jih uporabili v raziskavi zastavljene 
problematike. Ti podatki so glede na izbrano problematiko, izbrane spremenljivke in 
predvidena vprašanja bolj oprijemljivi in – skladno z mnenjem dr. Slavka Splichala 
(1990) – realni! 

Raziskava je zastavljena tridimenzionalno, saj z njo interdisciplinarno in 
kompleksno proučujemo področje e-hrambe AV- in MM-gradiva v Sloveniji in 
primerjalno v EU. Predvsem pa raziskujemo povezave (korelacije) med njimi, da bi 
oblikovali optimalno povezavo v podobi standardizacije procesa hrambe AV-gradiva, 
ki bo RTV-organizacijam: 

 omogočal poslovno, programsko in zakonodajno optimalno e-hrambo; 
 predstavljal osnovo za nove poslovne storitve in  
 vplival na pozitivno poslovanje RTV-organizacij. 
 
 

 
Slika 1: Prikaz prepletanja treh področij raziskave s pričakovanim področjem optimalne 

korelacije 

                                                                   

3.3  Raziskave in viri 

Raziskovalno področje, področje dolgoročne e-hrambe AV- in MM-gradiva, je v 
Sloveniji slabo raziskano oz. obstajajo vsebinsko zaključene in med seboj težko 
primerljive letne raziskave v izvedbi treh nacionalnih institucij.  

Ravno tako obstajajo magistrski, doktorski, strokovni in znanstveni prispevki s 
področij poslovne informatike, optimizacije poslovanja, delovnih tokov, arhiviranja, 
upravljanja gradiva, AV- in MM-gradiva, standardizacije procesov zajema in 
elektronske hrambe gradiva, vendar so to vsebinsko oz. problemsko zelo omejene 
raziskave, iz katerih lahko večinoma pridobimo mnenja in malokrat objektivne 
(numerične) podatke, s katerimi bi lahko izvedli objektivno statistično analizo in 
raziskovali korelacije. 

Osrednji vir primarnih podatkov predstavlja pilotna (preliminarna) anketa, 
opravljena na priložnostnem vzorcu, ki sem jo izvedla med januarjem in marcem 
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2012, da bi preverila logičnost zastavljenih vprašanj in stopnjo odzivnosti anketiranih 
RTVO. 

Probleme lahko razdelimo na tri sklope, v okviru katerih smo poskušali 
opredeliti spremenljivke, ki smo jih proučevali v raziskavi, zato jih bomo čim bolj 
natančno opredelili, zbrali in jih statistično analizirali. Ti trije problemski sklopi so:  

 poslovna informatika (poslovni problemi), 

 programsko-tehnološko podpora (tehnološki problemi), 

 arhivistika (zakonodajni problemi). 

Preliminarna analiza (februar 2012) je potrdila predvidevanja, da RTVO hranijo 
malo gradiva, in izkazala obstoj problematike ter potrebo po raziskavi in pripravi 
standarda optimalnega procesa dolgoročne e-hrambe AV-produkcije radijskih in 
televizijskih organizacij. 

 
Slika 2: Prikaz stanja hrambe gradiva, lastna raziskava, 2012 

Preliminarna raziskava je potrdila domnevo, da je potrebno določene mnenjske 
podatke pridobiti na način jasno in ciljno oblikovanih mnenjskih vprašanj in z 
uporabo t. i. kategorične lestvice. 

Pri sekundarni raziskavi smo izhajali iz osnutka znanstvenega članka in v njemu 
zastavljenih hipotez. Skladno s prakso in izhajajoč iz opredeljene problematike ter 
raziskovalnega vprašanja smo določili N ali populacijo raziskave, ki izhaja iz 
opredeljene problematike raziskave. Populacijo raziskovanja smo določili na podlagi 
podatkov iz registra APEK, na dan 1. 5. 2012, ki izraža nespremenjeno stanje meseca 
aprila 2012. Populacijo N sestavljajo imetniki odločb, t. i. izvajalci, in je sestavljena 
iz dveh tipov izvajalcev glede na vrsto postaje: tip a) radio (RAO) in tip b) TELEVIZIJA 
(TVO).  

Pri vseh raziskavah (preliminarni, sekundarni in končni) smo opredelili 
maksimalno število opazovanih enot (136) in minimalno število opazovanih enot 
RTVO, ki so nam poročale v času raziskav (2012):  

a) preliminarna raziskava (februar 2012): 14,   

b) sekundarna raziskava (maj 2012): 41 ter  

c) končna raziskava (avgust 2012): tip a = 30 in tip b = 30 organizacij.  
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Nato smo določili izbrani vzorec n, ki je moral biti najmanj 30 odstotkov od N, 
pri čemer smo iz N morali izvzeti RTV SLO zaradi njenega specifičnega statusa v 
skladu z odločbo Ministrstva za kulturo (2011), v kateri so ji podelili status javnega 
arhiva. 

Zaradi raziskovalnega vprašanja, obravnavane problematike ter zastavljenih 
hipotez, ki so rezultat že opravljene preliminarne analize stanja in sekundarne 
raziskave, smo se odločili za širše zastavljeno raziskovanje v sodelovanju z 
nacionalnim regulatorjem – APEK, ki je jamčil za odzivnost anketirancev in 
relevantnost zbranih podatkov. V nadaljevanju pa bomo izvedli vseslovensko 
raziskavo, ki nam bo zagotovila izvedbo deskriptivne statistike. 

V mesecu avgustu smo na vse spletne naslove poslali anketo in pridobili 
odgovore 30 radijskih in 30 televizijskih organizacij. 

Pri oblikovanju anketnih vprašanj smo bili pozorni na izbiro potrebnih 
spremenljivk za pridobitev odgovora na zastavljeno raziskovalno vprašanje in 
predvideno statistično metodologijo, s pomočjo katere bomo lahko ovrgli ali potrdili 
zastavljene hipoteze. 

 

3.4  Rezultati 

Rezultati analize prvega sklopa13 na temo produkcije sofinanciranega programa 
(arhivsko gradivo) za javne naročnike so pokazali, da med vsemi TVO 90 odstotkov, 
27 od 30 anketiranih organizacij, producira (sofinancirani) program za javne 
naročnike. Samo 3 TVO ne producirajo (sofinanciranega) programa za javne 
naročnike.  

  
Slika 3: Delež  RAO/TVO, ki producirajo sof. 

program 
Slika 4: Delež RTVO, ki (ne) producirajo sof.

 programa 

 

Med vsemi RAO pa le 43,33 odstotka, 13 od 30 anketiranih organizacij, 
producira (sofinancirani) program za javne naročnike. Preostalih 17 RAO takega 
programa ne producira.  

Rezultate lahko upravičimo s tipom udeleženih organizacij, saj so na področju 
RAO prevladovale komercialne organizacije, ki tovrstne produkcije za javne 
naročnike ne izvajajo.   

                                                 
13  Prvi sklop: delno zaprti vprašalnik (11 vprašanj). 
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66,67 odstotka (40 od 60) RTVO v celoti producira (sofinancirani) program za 
javne naročnike, od tega program producira 76,50 odstotka TVO in 32,50 odstotka 
RAO.  

Na osnovi dobljenih rezultatov lahko potrdimo H1.      

Rezultati analize prvega sklopa vprašanj na temo dolgoročne hrambe AV gradiva 
javnih naročnikov so pokazali, da vse anketirane RTVO dolgoročno hranijo (5 oz. 10 
let) producirano AV gradivo javnih naročnikov, kar nakazuje, da organizacije že sedaj 
hranijo, pri čemer vse RAO hranijo 5 let. Med TVO pa jih 89,70 odstotka gradivo hrani 
5 let in 10,30 odstotka 10 let.  

 
Slika 5: Prikaz časovnega hranjenja programa za javne naročnike (5 ali 10 let) 

Posledično lahko potrdimo hipotezo H2. 

Očitno aktivno produciranje gradiva za javne naročnike izkazuje pravilno 
usmeritev raziskovanja v postavitev standardizacije procesa e-hrambe in javno 
dostopne e-hrambe AVA, ki bo zagotavljala zakonsko skladni zajem in hrambo 
gradiva, ki je po vseh standardih arhivsko. Vsebinsko pa je to predvsem gradivo – 
posnetki sej, srečanj, dogodkov, najav in novic, ki je najmanj trajno (T) oz. arhivsko 
(A) in zahteva dolgoročno e-hrambo.  

Gradivo, ki ga samostojno ali po naročilu ustvarjajo RTV-organizacije za javne 
naročnike, so naročniki dolžni e-hraniti, pa za to nimajo ne znanja ne tehničnih 
pogojev. In prav obstoj potreb in zahteve trga zagotavljajo pozitivne učinke 
vzpostavitve e-hrambe za RTVO in novo storitev z visoko dodano vrednostjo! 

 

3.4.1 Dejavniki 

V raziskavi smo anketirance zaprosili, da na zastavljeno vprašanje – V kolikšni 
meri bi naslednji dejavniki vplivali na vašo odločitev za uvedbo e-hrambe AV gradiva 
v vaši organizaciji? – podajo mnenje pod vsak dejavnik: (1) jasna zakonodaja in javno 
dostopni obrazci, pravila, navodila; (2) obstoječi primeri dobre prakse; (3) izvedba 
nadzora in kaznovanja s strani nadzornih organov; (4) realni ekonomski izračuni 
upravičenosti investicije v e-hrambo; (5) rezultati »cost-benefit« analize vzpostavitve 
e-hrambe; (6) zagotovljeno sofinanciranje (si/eu) opreme, usposabljanja, izvajanja; 
(7) uspešna implementacija novega procesa e-hrambe; (8) reorganizacija vaše 
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organizacije; (9) zagotovljena podpora države; (10) usposabljanje zaposlenih; (11) 
obstoj sistema (»easy to use«); (12) standardni postopek digitalnega zajema in e-
hrambe AV in MM (po kakšni ceni, na kakšen način ipd.). 

Dejavnik smo razdelili v naslednje skupine: (a) veljavna zakonodaja, (b) 
strukturna podpora države, (c) orodja odločanja, (d) notranji procesi RTV-organizacij 
in (e) standardizirane rešitve e-hrambe AV-gradiva. 

Rezultati analize drugega sklopa14 vprašanj so bili pričakovani, saj so RAO in 
TVO na štiristopenjski Likertovi lestvici pomembnost predlaganih dejavnikov ocenile 
kot 3 – pomembno oziroma 4 – zelo pomembno ter so v povprečju ocenile 
pomembnost dejavnikov s 3,07 (RAO) in 3,63 (TVO). 

 
Slika 6: Prikaz medijane po posameznem dejavniku in za posamezni medij 

Na osnovi testa Mann-Whitney U lahko z manj kot 5-odstotnim tveganjem 
trdimo, da so RAO pomembnost vseh dejavnikov, razen dejavnikov št. 1 in št. 10, 
ocenile statistično značilno višje od TVO. 

Iz analize mediane za posamezne dejavnike na skupni bazi in ne glede na medij 
je razvidno, da imajo skoraj vsi dejavniki mediano nad 2, razen dejavnika 3 pri RAO, 
kjer je mediana enaka 2, kar pomeni, da so RTVO vse dejavnike ocenili kot 
pomembne in da bi vsi pozitivno vplivali na odločitev organizacije, da uvede e-
hrambo. 

 
Slika 7: Prikaz medijane po posameznem dejavniku za RTVO skupaj 

Na osnovi navedenega potrjujemo H3.   

                                                 
14  Drugi sklop: štiristopenjska Likertova lestvica (12 vprašanj). 
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4 NA POTI DO STANDARDIZACIJE PROCESA E-HRAMBE AV-GRADIVA 

Ko govorimo o dolgoročni hrambi dokumentov v digitalni obliki, se 
kompleksnost  problema ne pokaže pri gradivu ali arhivskem gradivu, temveč je že za 
gradivo, katerega rok hrambe je 5 ali 10 let, potrebna skoraj enako dobra, zahtevna 
in draga rešitev kot za arhivsko ali trajno digitalno gradivo (Dečman, 2007/2).  

Pravilna uvedba e-poslovanja zagotovo predstavlja optimizacijo poslovanja, pri 
čemer cilj prenove/vzpostavitve e-poslovanja v posamezni organizaciji ni samo 
optimizacija, ampak tudi vzpostavitev reda in nadzora nad dokumenti in procesi.  

Vsaka optimizacija zahteva standardizacijo procesov oz. pripravo protokola, ki 
ga skladno z ZVDAGA na področju upravljanja dokumentarnega in arhivskega gradiva 
zapišemo v obliki (vzorčnih) notranjih pravil, ki jih organizacija sprejme, Arhiv RS pa 
potrdi. 

RTVO morajo s sprejetimi pravilniki in notranjimi pravili poskrbeti za izvedbo 
osnovnega pristopa upravljanja gradiva, ki predvideva vzpostavitev zakonsko skladne 
e-hrambe. Skladno z ZVDAGA lahko organizacije sprejmejo tudi vzorčna notranja 
pravila. 

Vzorčna notranja pravila po ZVDAGA predstavljajo zakonsko uskladitev 
standardizacije poslovnega procesa na področju e-poslovanja od vstopne točke 
zajema do e-hrambe, kjer se lahko do hranjenih dokumentov dostopa.  

Skladno z referenčnim modelom OAIS so nekateri slovenski avtorji poskušali 
definirati delovne tokove znotraj okvirjev notranjih pravi, od zajema do hrambe 
(slika 9). In ravno to, prenos prakse v okvirje standarda ISO 14721 in uskladitev z 
veljavno zakonodajo, je izziv za prihodnje raziskovanje. 

 

 
Slika 8: Zagotavljanje informacij na temelju podatkov (Škofljanec, 2009) 

 
 

(Škofljanec, 2009) (Čajavec, 2012) 
Podatki posnetek (avdio/video) 

z interpretacijo na temelju predstavitvenih 
informacij 

kriptiranje posnetka + dodatki (meta-
podatki posnetka, digitalni podpis 
odgovorne osebe, hesh vrednost) 

postanejo enota informacije.  dokument (avdio/video)  
 

Slika 9: Interpretacija procesa po OAIS-modelu na primeru avdio-video dokumenta. 
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Tako kot je NUK standardiziral postopek digitalizacije knjižničnega gradiva in 
ga javno objavil v t. i. smernicah za digitalizacijo knjižničnega gradiva (NUK, 2010), 
tako želimo do leta 2014, skladno z ZVDAGA, sooblikovati standard zajema in e-
hrambe gradiva RTVO in javno objaviti vzorčna notranja pravila AVA. 

Povzeto po smernicah NUK (2010) bo predvideni standard zajemal celovit 
protokol digitalizacije (zajema) in dolgoročne e-hrambe, v skladu s potrebami 
posamezne RTVO in določili navodil Arhiva RS za odbiranje AV- in MM-arhivskega 
gradiva, ki ima trajen pomen za znanost in kulturo. Ne nazadnje bo odbrano arhivsko 
gradivo pridobilo status kulturnega spomenika. 

V osnovi bomo s standardom, obveznim za vse RTVO (vzorčnimi notranjimi 
pravili AVA za zajem in hrambo avdio-video dokumentov RTVO), opredelili naslednje 
korake (NUK, 2010): 

 vsebinski okvir za izbor gradiva (dodana vsebinska vrednost),  

 pregled in izbor gradiva za zajem,  

 izbor metode in tehnologije,  

 analizo izvedljivosti,  

 izbor potencialnega izvajalca (http-dostop do registra akreditiranih 
ponudnikov), 

 zajem (digitalizacijo) gradiva,  

 vsebinsko obdelavo zajetega (digitaliziranega) gradiva ter 

 e-hrambo (pripravo pogojev za aktivno uporabo digitaliziranega gradiva). 

V standardu bomo jasno zapisali cilj vzpostavitve e-hrambe RTVO in javno 
dostopne skupne e-hrambe: zagotoviti javno dostopnost in ohranitev arhivskega AV- 
in MM-gradiva za prihodnje rodove. 

Prav zaradi tega bo standard, ki izhaja iz veljavne zakonodaje, zahteval: 

 ureditev zakonsko skladnega e-poslovanja RTV-organizacij; 

 izvedbo posnetka stanja organizacije; 

 sprejem vseh potrebnih protokolov, pravilnikov in NP (notranjih pravil); 

 sprejem klasifikacijskega načrta z določenimi roki hrambe; 

 ureditev javnega, varnega in aktivnega dostopa do gradiva na način določitve 
http-naslova, kjer bo e-hramba pod določenimi pogoji javno dostopna; 

 zagotovitev kakovosti (funkcionalnosti in uporabne vrednosti) hranjenega 
gradiva, dolgotrajnosti (možnost dolgotrajnega dostopa) in interoperabilnosti 
(npr. prehodnost med računalniškimi platformami in programi ter vsaj en 
original in več operativnih kopij). 

Vse zapisane podatke bodo morale RTVO, skladno s predlaganim standardom, 
zavesti v e-evidenco in shraniti kot e-dokument. Po Dečmanu (2007) je elektronska 
evidenca dokumentov prvi potrebni korak do e-poslovanja. Če pa želijo že sedaj 
pripraviti in lokalno hraniti izvorno ali zajeto AV in MM gradivo, skladno z ETZ 2.0., 
morajo pri svojem delu uporabljati vsaj spodaj navedene uveljavljene mednarodne 
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standarde za brezizgubno stiskanje (ANSI/SMPTE 268M (DPX), Motion 
JPEG2000/standard ISO/IEC 15444-3 ali FLAC) oz. za stiskanje z izgubami (MPEG-2 
Audio Layer III/standard ISO/IEC 13818-3 (MP3), MPEG-2 Audio AAC/standard ISO/IEC 
13818-7, MPEG-4 Audio AA /standard ISO/IEC 14496-3 ali MPEG-4 AVC /standard 
ISO/IEC 14496). 

 

5 ZAKLJUČEK 

Veljavna zakonodaja zahteva, sodobne IKT-procesno-tehnološke rešitve 
omogočajo zakonsko skladno poslovanje in optimizacijo organizacij. Kljub temu 
veliko ustvarjalcev in RTVO hrani gradivo na analognih trakovih in izvaja 
nenadzorovani zajem in migracijo gradiva. Zajeto ali digitalno izvorno gradivo pa 
večinoma hranijo kratkoročno in brez zakonsko skladne procesne rešitve – standarda.  

Uspešno poslovanje RTVO je v času vse večje produkcije elektronskega AV-
gradiva in vse bolj zavezujoče zakonodaje odvisno od uspešne optimizacije 
poslovanja. Optimizacija poslovanja je odvisna od optimizacije procesa produkcije, 
predvsem njenega ključnega dela – zakonsko skladne, dolgoročne e-hrambe – in 
zahteva iskanje strukturnih rešitev: procesno-tehnoloških, poslovnih in zakonodajnih. 

S prispevkom smo dokazali, da večina RTVO ustvarja in hrani gradivo za javne 
naročnike ter da se premalo pozornosti posveča ravno lokalnim RTVO, ki aktivno 
sooblikujejo lokalni vsakdan in zapisujejo spomine za jutri. Lokalne RTVO so majhne 
organizacije, s premalo zaposlenimi in premalo razpoložljivimi sredstvi, da bi lahko 
samostojno zagotovile izvedbo e-hrambe. Večje oz. finančno, programsko, procesno 
in kadrovsko močnejše RTVO, z izjemo RTV Slovenija, ki ima svojevrstni status, so 
večinoma strogo komercialno usmerjene in nimajo funkcije v lokalnem okolju, kot jo 
imajo tiste RTVO, ki že sedaj (so)ustvarjajo in e-hranijo AV-gradivo javnih 
naročnikov. 

Ravno slednjim je bila raziskava namenjena, saj jih od izvajanja zakonsko 
skladne e-hrambe AV-gradiva javnih naročnikov, ki ne morejo in ne znajo hraniti 
tovrstnega gradiva, loči le korak. Gre za gradivo, ki ga morajo po vsebini in pomenu 
hraniti trajno oz. po zakonsko določenem času predati pristojnemu arhivu kot 
arhivsko gradivo. 

Z izvedeno analizo smo prikazali stanje RTVO na področju e-hrambe kot 
izhodišče za optimizacijo lastnega poslovanja. Z rezultati raziskave smo upravičili 
pričakovanje raziskovalcev in potrebo RTVO po standardizaciji procesa hrambe AV-
gradiva, usklajene z veljavno zakonodajo in po zgledu dobre prakse v tujini ter 
agregatorja dediščine v Sloveniji, Nacionalne in univerzitetne knjižnice (NUK) 
Ljubljana. 

Z raziskavo smo osvetlili dejavnike vpliva posameznih RTVO na izvajanje 
zakonsko skladne e-hrambe AV-gradiva po ZVDAGA in obratno – zapisali smo vpliv 
implementacije zakonsko skladne e-hrambe na optimizacijo poslovanja RTV-
organizacij, ki zagotavlja opravljanje zakonsko skladne storitve, ki jo lahko RTVO 
tržijo in bo v prihodnosti pomenila najmanj 10 odstotkov prihodkov RTVO. 
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SUMMARY 

AVA - STANDARDIZATION PROCESS OF STORING BROADCASTING MATERIAL 
"Statutory Conform Process Solution of Optimization Operations of Broadcasting 

Organizations" 

Even a casual inspection of the publically accessible media list shows the 
abundance of producers of audio-video15 and multimedia16 documentary, and 
archival material, which must, in accordance with PDAAIA, ensure the safe storage of 
originally digital, and digitally captured AV and MM material.  

The increasing production of (non)electronic AV and MM material demands a 
search for structural solutions in the areas of digital capture, storage, and 
preservation, which must be in accordance with the law. This is especially true in the 
case of optimizing the business practices of broadcasting organizations. 

Despite the present digital age, many creators store material on analog tapes. 
Any type of migration is professionally challenging. Emerging digital material is 
mostly kept only for the short-term, and without proper ICT support. Providing a 
legally compliant capture (digitization) and long-term e-storage of AV and MM 
material requires a special archiving approach, which must be highly 
interdisciplinary, and has to, at its core, combine technical knowledge with business 
data processing and archival science. 

With the help of the conducted analysis of the current situation of broadcasting 
organizations, randomly chosen from the Slovenian media list, and its comparison to 
the results of the more than a decade-long of systematic analysis of media creators, 
conducted by the Statistical Office of the Republic of Slovenia, I will show the 
realistic need and feasibility of business optimization through the introduction of 
program solutions adapted to the media, and in accordance with PDAAIA.  

This paper presents the attempt to create a set of cues for instructions 
(standard) on why, which, and how to store the material on the example of 

                                                 
15  Audio-video, in continuation AV. 
16  Multimedia, in continuation MM. 
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broadcasting organizations. I will present a publicly available standard, approved by 
the Archives of the Republic of Slovenia at the end of my research program in 2014. 

 
 


	RTVO v Sloveniji še vedno in navkljub velikemu napredku na področju optimizacije poslovanja premalo koristijo javno dostopno dobro prakso, veljavno zakonodajo (ZVDAGA) in dostopna navodila, predvsem posodobljene enotne tehnološke zahteve (ETZ 2.0.) ter standarde (Dublin core, OAIS, ISO ipd.) kot pomoč pri načrtovanju in implementaciji optimizacije poslovanja na področju upravljanja dokumentov.

