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Javni arhiv, zlasti nacionalni arhiv, JE ustanova, ki hrani 

pomembne dokumente, ki so nastali v državi. 

PRAVILNO IN PRAVIČNO naj bi jih odbral iz množice 

gradiva, ki vsak dan nastaja pri poslovanju državnih 

organov in drugih javnopravnih oseb in tako ustvarjal 

ZAKLADNICO PODATKOV ZA RAZLIČNE NAMENE. 



Arhivsko gradivo mora biti na

razpolago raziskovalcem preteklosti,

prav tako pa mora biti material za

razkritje nepravilnosti in krivic ter

temelj za njihovo popravo,

uveljavljanje pravic...

dostop do arhivskega 

gradiva

urejena baza podatkov za 

dostop do gradiva



Zagotovitev 

nespremenljivosti, 

avtentičnosti in 

sledljivosti zapisa.

Obstoj konteksta 

dokumenta 
uporabnost

Arhivi hranijo originale.



vrednotenje dokumentov. 

PISNO STROKOVNO NAVODILO

&
DODATNO PISNO NAVODILO

odbiranje 

ARHIVSKO

NI ARHIVSKO

Predaja arhivskega gradiva    /

prevzem arhivskega gradiva v arhiv



Praksa in pomen zapisovanja sta ostala enaka… 

celo s časom dobila na pomenu… s tem tudi arhiviranje…

… spreminjajo se le nosilci in oblike zapisov…



Izročitev arhivskega 

gradiva v elektronski 

obliki pristojnemu 

arhivu



USTVARJALEC

UPORABNIKI

SIP

AIP

DIP

NAROČILO

PRIPRAVA ZA 

UPORABO

ARHIVSKA HRAMBA

Namesto s tovornim vozilom

z uporabo Urejevalnika SIP za pripravo 

arhivskega gradiva v digitalni obliki za predajo 

v arhiv.



vrednotenje dokumentov. 

PISNO STROKOVNO NAVODILO

&
DODATNO PISNO NAVODILO

odbiranje 

ARHIVSKO

NI ARHIVSKO

Predaja arhivskega gradiva    /

prevzem arhivskega gradiva v arhiv



PISNO STROKOVNO NAVODILO

&

DODATNO PISNO NAVODILO

+

Dodatno STROKOVNO TEHNIČNO NAVODILO

•ZA VARSTVO GRADIVA DO IZROČITVE v pristojni arhiv

•ZA POSTOPEK IZROČITVE ARHIVSKEGA GRADIVA od 

ustvarjalca v pristojni arhiv
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• Z DSTN ZA VARSTVO GRADIVA DO IZROČITVE v

pristojni arhiv slednji ustvarjalcu določi:

• vsebinsko in tehnično urejenost gradiva:

• metapodatke glede na vrsto gradiva,

• dovoljene oblike zapisov (formate) za posamezno

gradiva, ki so primerni za dolgoročno hrambo,

• spremljajočo dokumentacijo k gradivu za

posamezno vrsto gradiva (npr. za uradne

evidence, v kolikor so v obliki podatkovnih baz,

mora obstajati opis podatkovnega modela),

• pogostost oblikovanja sprejemnih informacijskih

paketov in njihove izročitve pristojnemu arhivu,

• obvladovanje gradiva z notranjimi pravili in s tem

skladnost s Pravilnikom o enotnih tehnoloških

zahtevah,

• uporabo certificirane opreme,…



NAČRT PREVZEMA eAG :
Datum načrta

Predmet prevzema (VSEBINA)

npr. : Vpisniki DOdv Ljubljana, za leto 1993, 1994 in 1995.

Podatkovno okolje:

npr.: Microsoft MS SQL 2008 R2 (.dbo)

Pristojni arhiv:

Vodja prevzema (morda najbolje pristojni arhivist)

Odgovorne osebe za sodelovanje pri prevzemu (vsebinski skrbnik -

najverjetneje pristojni arhivist)

Odgovorne osebe za sodelovanje pri prevzemu

(tehnični skrbnik/informatik)

Ostali člani skupine za prevzem (prevzemi bodo vedno večji, bolj kompleksni in

bodo verjetno terjali angažma več ljudi)



Ustvarjalec:

Odgovorna oseba za varstvo gradiva

Odgovorne osebe za sodelovanje pri prevzemu (vsebinski skrbnik)

Odgovorne osebe za sodelovanje pri prevzemu

(tehnični skrbnik/informatik)

Ostali člani skupine za prevzem
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VPRAŠALNIK o osnovnih vrstah 

elektronskega arhivskega gradiva

Vprašanja so namenjena pridobivanju informacij po

posameznih »osnovnih« vrstah eAG, ki bo predmet izročitve

pristojnemu arhivu.

Vprašalnik je dokument, s pomočjo katerega pristojni arhiv

pridobi potrebne informacije, na podlagi katerih bo pripravil

strokovno-tehnična navodila (STN) in se izpolnjuje v

sodelovanju arhiva z ustvarjalcem.
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Osnovne vrste eAG glede na strukturo zapisa in okolje, v katerem

gradivo nastane oz. se vzdržuje :

•NESTRUKTURIRANO GRADIVO (DATOTEČNI SISTEMI)

•PODATKOVNE ZBIRKE

•DOKUMENTNI SISTEMI

•Vsebina:

 PREDMET PREVZEMA

 STATUS GRADIVA OB IZROČITVI/PREVZEMU

 PRAVNE PODLAGE

 VIRI GRADIVA
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 PRAVILA IN NAČINI UPRAVLJANJA IN

DOSTOPANJA DO PODATKOV

 VSEBINSKE VRSTE GRADIVA

 OBLIKE ZAPISA (FORMATI)

 METAPODATKI

 HRAMBA

 UPORABA GRADIVA

 OMEJITVE DOSTOPNOSTI IN UPORABE

 OKOLJE
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VPRAŠANJA ZA PRIMER PRIPRAVE 

SPLOŠNIH STN, KI NISO VEZANE NA 

KONKRETNI PREVZEM IN VELJAJO ZA VSE 

VRSTE eAG V NASTAJANJU

 NOTRANJA PRAVILA

 PRETVARJANJE FORMATOV

 VARNOSTNE KOPIJE IN

HRAMBA GRADIVA NA VEČ LOKACIJAH



1 Podatkovna baza (ime in verzija): VpisnikiClipper_ArhivRS

2 Velikost podatkovne baze v MB: 54 Mb

Če k vsebini baze spadajo tudi datoteke v datotečnem sistemu, se tudi slednje štejejo poleg; oziroma se posebej navedejo.
3 Uporabniški vmesnik oz. aplikacija (ime in verzija): Uporabljal se je DOS Clipper

4 Ali je aplikacije certificirana po ZVDAGA? Če da, navedi 

št. certifikata.

Ne

5 Ali obstajajo vsebine izven RDB?  Če da, katere in kje? Zadeva P-1033/95; medij disketa z dokumentom 

Ali se celotna vsebina registra nahaja v RDB ali morda tudi zunaj (v povezanem datotečnem sistemu). Če da, kaj se nahaja zunaj in kje.
6 Ali obstajajo binarni objekti v RDB ali izven (lokacija in 

povezave)?

Če da, navedi:

Da

- lokacijo binarnih objektov (v bazi ali zunaj): SQL2008R2-10.0.188.34, lokacija Šubičeva 2, Ljubljana

- navedi povezave na vrednosti v registru (na katere 

vrednosti?)

P vpisnik 1033/95; dokument 2773.pdf

Binarni objekt je zapis v določenem formatu, ki ni »običajni« del relacijske podatkovne zbirke, konkretno imamo v mislih npr. pdf

dokumente, nekako »pripete« na zbirko.
7 Ali je informacijski sistem povezan z drugimi sistemi? Ali 

se prenašajo podatki ali zapisi? Če da, navedi s katerimi.

Ne

Navedite morebitne integracije z drugimi sistemi, predvsem tiste, pri katerih se prenašajo podatki (npr. uvoz e-pošte v ISUD, uradne 

evidence, GIS, eJN –Elektronsko javno naročanje).

PODATKOVNE BAZE (RDB)
OSNOVNI PODATKI O PODATKOVNI BAZI IN INFORMACIJSKO OKOLJE



19

• OBLIKE ZAPISOV (FORMATI)

• OSNOVNI PODATKI O PODATKOVNI 

BAZI IN INFORMACIJSKO OKOLJE

• OBLIKE ZAPISOV (FORMATI)

• STRUKTURA PODATKOV / 

PODATKOVNI MODEL

• DOKUMENTACIJA O SPREMEMBAH

• VIRI PODATKOV

• IZPISI (navedba standardnih izpisov)

• IZVOZ PODATKOV IZ SISTEMA

• REVIZIJSKE SLEDI

• DOKUMENTACIJA
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Pristojni arhiv izda ustvarjalcu dodatna strokovno-tehnična navodila

ZA POSTOPEK IZROČITVE ARHIVSKEGA GRADIVA

in določi:

- obseg arhivskega gradiva, ki bo s strani ustvarjalca izročeno

pristojnemu arhivu (vsebine zapisov, podatke in pripadajoče

metapodatke, ki kot celota omogočajo dolgoročno ohranjanje

celovitosti vsebine arhivskega gradiva in njegovo uporabnost);

- postopek priprave arhivskega gradiva za izročitev, ki vključuje:

o odbiranje,

o morebitne pretvorbe gradiva v druge oblike zapisa,

o prenašanje gradiva in drugih postopkov hrambe do priprave

sprejemnega informacijskega paketa za potrebe izročitve gradiva v

pristojni arhiv,

o dokumentiranje omenjenih aktivnosti,
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o obveznost obveščanja pristojnega arhiva o izvajanju vseh navedenih

aktivnosti;

- vsebinsko in tehnično urejenost arhivskega gradiva za izročitev, najmanj z

določitvijo strukture sprejemnega informacijskega paketa, ki vključuje:

o urejenost osnovne vsebine,

o spremljajočo dokumentacijo arhivskemu gradivu, ki je predmet izročitve,

o metapodatke za posamezno vrsto gradiva,

o dovoljene oblike zapisov (formate) za posamezno arhivskega gradiva za

izročitev,

o nosilce zapisov, na katerih bo izročeno arhivsko gradivo pristojnemu arhivu,

…
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- 1. SPLOŠNI DEL: tu so vsebine, ki veljajo za vse vrste gradiva (npr.

namen dokumenta, podatki o PSN in dSTN, podatki o ustvarjalcu,

podatki o gradivu), ter vsebina glede na vrsto dSTN;

- 2. DODATNI DEL: v tem delu so opredeljene tehnične zahteve, ki jih

pristojni arhiv določi za potrebe izročitve in prevzema gradiva.

Zahteve se razlikujejo glede na to, katera osnovna in vsebinska vrsta

gradiva je predmet obravnave. V tem delu je lahko v okviru enih dSTN

obravnavanih več osnovnih in vsebinskih vrst gradiva.
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• Pristojni arhiv določi vsebinsko in tehnično urejenost 

arhivskega gradiva, ki je predmet izročitve in prevzema.

• Arhivist s pomočjo informatika določi, kateri del gradiva bo 

prevzet. Opisati je treba postopek mikrovalorizacije in 

navesti utemeljitve sprejetih odločitev. 

• Primer 1: izločitev nepotrebne tabele ali duplikata.

• Primer 2: v primeru podatkovne baze DBASE (datoteke 

.dbf) ni nujno, da bodo predmet prevzema vse datoteke 

podatkovne baze, datoteke z indeksi (.ntx) ni treba 

prevzemati.

S tem se dejansko določi obseg gradiva, ki bo predmet 

izročitve in prevzema
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IZVOZ ARHIVSKEGA GRADIVA IZ IZVIRNEGA INFORMACIJSKEGA OKOLJA

Arhivsko gradivo, ki je predmet izročitve, se pripravi tako, da se izvozi iz

izvirnih informacijskih okolij, kjer je nastalo, v datotečni sistem (mape in

podmape na datotečnem sistemu).

Opis postopka izvoza naj opisuje program oz. zaporedje ukazov v 
originalnem okolju za pripravo gradiva, torej izvoz ter morebitne 
pretvorbe. Opisati tudi, na kakšen način je poskrbljeno za celovitost in 
avtentičnost gradiva, način preverjanja morebitnih napak in odgovorne 
osebe za izvedbo
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Strukturo map in podmap skupaj s pripadajočimi datotekami (gradiva

in metapodatkov) ustvarjalec dogovori skupaj s pristojnim arhivom.

Dogovorjena struktura je osnova za Shemo profila, ki jo pripravi

pristojni arhiv in skupaj z orodjem Urejevalnik SIP 2.0 posreduje

ustvarjalcu. S pomočjo v naprej določene sheme profila ustvarjalec

pripravi SIP.

Vsaka datoteka arhivskega gradiva, ki je predmet izročitve (ali več 

datotek skupaj) mora imeti pripadajočo datoteko z metapodatki, za 

katero se predpiše način poimenovanja.



• npr. v ISUD na podlagi klasifikacijskega 

načrta

• lociranje in označitev zapisov, ki 

vključujejo izbrane pojme

• lociranje in označitev tipskih zapisov

• izbira formatov

Tehnično vrednotenje (technical

appraisal)

• Deduplikacija

• Lociranje in preverjanje formatov 

• Preverjanje avtentičnosti in celovitosti e-

zapisov (različne validacijske metode s pomočjo 

prog. orodij npr. preverjanje hash, e-podpis)

Avtomatizirano določanje AG

Avtomatiziran proces 

odbiranja
(s pomočjo programskih orodij)

Avtomatizacija vrednotenja in 
odbiranja
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Način izročitve:

•za gradivo skupne velikosti do 15 MB: po e-pošti

•za gradivo skupne velikosti do 10 GB: preko sistema SOVD

(https://sovd.gov.si/)

•za gradivo skupne velikosti do 8 GB: na USB ključku

•za gradivo skupne velikosti nad 10 GB: na prenosnem disku

•…

https://sovd.gov.si/
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Uvodni sestanek

Kdo Kdaj

Pisno strokovno navodilo

(PSN)

(navedba verzije veljavnega PSN oz.

verzije PSN, ki je gradivo, ki je predmet

prevzema, določilo kot arhivsko)

Arhiv

Definiranje SIP (ustvarjalec v intervjuju odgovori na

vprašanja iz vprašalnika po vrstah eAG)

Ustvarjalec, Arhiv

Ustvarjalec na podlagi

PSN opredeli arhivsko

gradivo

(opredelitev arhivskega gradiva, ki je

podlaga za prevzem in popis gradiva)

Ustvarjalec

Priprava strokovno-

tehničnega navodila (STN)

(opredelitev osnovne vsebine, dodatne

vsebine, vsebinskih in tehničnih

metapodatkov, priprava sheme profila

(struktura SIP-a, določitev formatov za

dolgoročno hrambo), določitev načina

prenosa SIP v arhiv -SOVD, FTP,

prenosni disk, e-mail, USB itd.)

Arhiv
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Izdaja STN in Urejevalnika

SIP skupaj s shemo profila

glede na vrsto eAG

ustvarjalcu

Arhiv

Priprava gradiva skladno s 

STN

(izven Urejevalnika SIP) Ustvarjalec

Gradnja in validacija SIP (ustvarjalec izdela SIP z Urejevalnikom

SIP večji del kontrol je že vgrajenih v

Urejevalnik SIP)

Ustvarjalec

Poskusni prenos v arhiv (na način, ki je določen v STN) Ustvarjalec, Arhiv

Testiranje in validacija SIP

– v arhivu

- kontrola vsebine,

- kontrola formatov,

- izdelava poskusnega DIP

- preverjanje zgoščevalne

vrednosti (SHA)

Arhiv

Izročitev gradiva Ustvarjalec, Arhiv

Prenos v e-ARH.si (izdelava AIP, vpis v scopeArchiv) Arhiv

Zapisnik o izročitvi in

prevzemu eAG

Arhiv, Ustvarjalec
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Zapisnik o izročitvi in prevzemu eAG vsebuje še: 

•strojno generirano poročilo o izdelavah SIPov (vsebuje 

popis gradiva v SIP) 

•zapis o validaciji s strani pristojnega arhiva, skladno s 

shemo profila, vključujoč zapis o vsebinskem pregledu 

gradiva v postopku izročanja, podpisan s strani oseb, ki so 

izvedle validacijo 

•izjava o celovitosti in avtentičnosti izročenega gradiva s 

strani izročitelja in prevzemnika



31

• Izpolnjevanje pogoja 31. in 33. č. ZVDAGA – enakost 

izvirnemu gradivu (če zajem in hramba nista zajeta skladno z 

ZVDAGA) naj opredelijo izrecno (če niso poslovali skladno z 

zakonodajo, je pač na nižjem nivoju); dikcija zapisnika naj bo, 

da »izrecno izjavlja…«)

• seznam arhivskega gradiva, ki je izjemoma ostalo pri 

izročitelju 

• seznam nedostopnega arhivskega gradiva z roki dostopnosti 

• seznam arhivskega gradiva po 3. členu ZAGOPP

• izjava izročitelja o obstoju in prenosu pravic intelektualne 

lastnine (različni vzorci za različno gradivo – povezano s 

točkama 7 in 8) 



aida.skoro@gov.si

članica KC 1 

mailto:aida.skoro@gov.si

