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DOKUMENTARNO IN ARHIVSKO GRADIVO V ELEKTRONSKI OBLIKI 
PRI MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

Izvleček: 
Prispevek predstavi analizo arhivskega gradiva v digitalni obliki pri Mestni občini Ljubljana, ki jo je 
Zgodovinski arhiv Ljubljana in podjetje Kings izvedlo v letu 2013 v okviru vzpostavljanja javnega 
elektronskega arhiva. Pri občini nastaja velika količina gradiva v digitalni obliki, prispevek pa je 
omejen na predstavitev zapisnikov mestnih sej in različnih oblik zapisov teh sej. Predstavljene so 
možnosti prenosa digitalnega gradiva v arhiv, pri tem pa sta se avtorici omejili na predlog prenosa 
digitalnih videoposnetkov sej.  

Ključne besede: 
elektronski arhiv, občina, zapisniki mestnih sej  

Abstract:  
Records and Archives in E-form at the City Municipality Ljubljana 

Contribution presents the analysis of archival material in digital shape at municipality Ljubljana. 
Historical archives of Ljubljana and the company Kings carried out the analyze in 2013 in frame of 
establishing public electronic archives. City of Ljubljana produces a large amount of public records in 
digital shape and we are introducing minutes of city council in different digital shapes. We introduce 
the possibility of transferring digital material and videos of minutes in digital archive. 

Key words: 
digital archives, municipality, city council minutes  

NAMEN ANALIZE GRADIVA PRI USTVARJALCU ARHIVSKEGA GRADIVA 

Slovenska javna arhivska služba mora poskrbeti za arhivsko gradivo, nastalo pri 
poslovanju javnopravnih oseb ne glede na načine oz. oblike zapisa. V letu 2010 je 
bila zato sprejeta Strategija razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva 
e-arh.si1. V strategiji je bilo jasno opredeljeno, da mora Republika Slovenija v ta 
namen vzpostaviti ustrezno okolje – to je slovenski javni elektronski arhiv. Intenzivno 
uvajanje informacijske tehnologije v sodobni družbi pomeni, da količina in 
pomembnost dokumentacije v elektronski obliki močno naraščata. Dokumentacija v 
elektronski obliki pa je, dolgoročno gledano, relativno nestabilna.  

                                                 
∗  Tatjana Šenk, arhivska svetovalka, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontakt: 

tatjana.senk@zal-lj.si.  
∗∗  Nataša Bogme Kirn, KingS d. o. o., Kuzmičeva 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontakt: info@kings.si.  
1  Strategija razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva e-arh.si, različica 1.5, Ljubljana, 29. junij 2010. 
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V okviru vzpostavljanja slovenskega javnega elektronskega arhiva je bila 
narejena analiza arhivskega gradiva v digitalni obliki pri Mestni občini Ljubljana. 
Izbran je bil ustvarjalec, pri katerem nastaja izvorno digitalno arhivsko gradivo, torej 
gradivo, ki je po svojem izvoru nastalo v elektronskem okolju in ga je potrebno tam 
tudi dolgoročno hraniti. Analizirati je bilo potrebno, kakšne vrste zapisov nastajajo v 
digitalni obliki, kateri elektronski zapisi imajo značaj arhivskega gradiva in jih bomo 
trajno hranili. Ob tem je bil cilj analize tudi ugotavljanje okoliščin in tveganj, ki 
vplivajo na elektronske zapise in so pomembne za zagotovitev dostopnosti, trajnosti 
in avtentičnosti elektronskega gradiva. Ne nazadnje pa nas je zanimala tudi količina 
elektronskih zapisov in poskus ocenitve količine arhivskega gradiva, ki nastaja pri 
ustvarjalcu te vrste. 

Analiza arhivskega gradiva v digitalni obliki pri ustvarjalcu je vključevala:  

• analizo programske opreme za zajem, upravljanje in hrambo arhivskega gradiva 
v digitalni obliki pri Mestni občini Ljubljana, 

• pregled arhivskega gradiva po skupinah (podatkovne zbirke/registri/evidence, 
dokumentni sistemi, filmi, fotografije ...), 

• sintezo analize aplikacij in pregled skupin arhivskega gradiva ter za vsako od 
skupin arhivskega gradiva opis, 

• izdelavo koncepta za postopke prenosa gradiva v arhiv ob upoštevanju 
relevantnih točk ETZ2,  

• sodelovanje z ustvarjalcem, pristojnim arhivistom in projektno skupino pri 
pripravi navodil za izvoz podatkov iz aplikacije, 

• kratko izobraževanje za arhiviste o konkretnih tehničnih vsebinah pri 
analizi ustvarjalca (aplikacije, informacijsko-telekomunikacijska tehnologija 
in pojmi ...). 

Namen analize je torej bil identifikacija vseh virov nastanka arhivskega gradiva 
v digitalni obliki pri ustvarjalcu, v tem primeru pri Mestni občini Ljubljana. Najprej 
je bilo zato potrebno identificirati in pregledati vse vrste dokumentarnega in 
arhivskega gradiva v digitalni obliki, nato pa izbrati tisto gradivo, ki je po svojem 
pomenu arhivsko in se bo trajno hranilo. V ta namen smo najprej identificirali vse 
informacijske storitve, ki jih uporablja Mestna občina Ljubljana. Zaradi velike 
količine različnih informacijskih storitev smo se morali zelo omejiti. Pri izboru 
podrobne analize posameznega gradiva smo izbrali različne, vendar enostavnejše 
primere, da bi lahko iz enostavnega primera sklepali tudi o obsežnih in kompleksnih 
problemih elektronskega hranjenja gradiva. 

 

                                                 
2  Enotne tehnološke zahteve (ETZ) verzija 2.1 - I. del Uvodna poglavja in priloge. (2013). Dostopno na spletnih 

straneh Arhiva Republike Slovenije: http://www.arhiv.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_s_podrocja_ 
arhivske_dejavnosti_v_sloveniji/.  

 

http://www.arhiv.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_s_podrocja_%20arhivske_dejavnosti_v_sloveniji/
http://www.arhiv.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_s_podrocja_%20arhivske_dejavnosti_v_sloveniji/


Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2014 

 277 

IDENTIFIKACIJA ZAPISOV V DIGITALNI OBLIKI  

V prvi fazi analize smo želeli identificirati vse vrste zapisov, ki nastajajo v 
digitalni obliki. V maju 2013 smo tako identificirali 144 informacijskih storitev, ki jih 
je takrat uporabljala Mestna občina Ljubljana. 

Tabelo informacijskih storitev sestavlja 22 različnih podatkov, s pomočjo 
katerih smo lahko dobili pregled nad gradivom, ki nastaja v elektronski obliki: 

1. Storitev / Storitev predstavlja osnovno poimenovanje storitve z vidika 
ustvarjalca gradiva. V osnovnem načinu pregleda gradiva v tabeli storitev so vse 
storitve ustvarjalca razvrščene z vidika IT-podpore.  

2. Opis storitve / Opis storitve predstavlja kratek opis storitve z vidika tehničnega 
skrbnika. 

3. Klasifikacijski znak / V koloni klasifikacijskega znaka je naveden trenutni 
klasifikacijski znak, ki primarno pokriva vsebino informacijske storitve. 

4. Mnenje arhiva / Mnenje arhiva je pomožna kolona, ki je zgolj v opomnik do 
določitve končne verzije klasifikacijskega načrta in s tem tudi končne verzije 
seznama storitev ter predstavlja trenutna priporočila ali stališče arhivista ali 
trenutno odprto vprašanje glede le-tega. 

5. Potek dela in opisi sistemov / Opis sistemov, v katerih nastaja gradivo v 
digitalni obliki in ki so pri ustvarjalcu v uporabi v posamezni enoti ali oddelku. 
Opis povezanosti s sistemom splošne uporabe, ki je v primeru MOL aplikacija 
SPIS. 

6. Hramba digitalnega gradiva / Opis načina hranjenja digitalnega gradiva enote 
ali oddelka v smislu identifikacije originala. Ko se pri ustvarjalcu srečujemo s 
hibridno dokumentacijo (digitalna in fizična oblika hkrati), je pomembno 
vedeti, katera oblika predstavlja original. Za vsako vrsto gradiva se v tem delu 
zapiše, ali predstavlja original.  

7. Naziv in verzija programske opreme. 

8. Dokumentiranje in obvladovanje sprememb programske opreme skladno z ETZ / 
Pregled načina posodabljanja programske opreme skladno z zahtevami ETZ. 

9. Količina gradiva / Opis količine gradiva v digitalni obliki. 

10. Tip/format / Za gradivo v digitalni obliki zapis formata (PDF, TXT, DOC). 

11. Mediji, na katerih je shranjeno arhivsko gradivo v digitalni obliki / Opis oziroma 
identifikacija medijev, na katerih je shranjeno gradivo (trdi disk, magnetni 
trak, CD, disketa …). 

12. Omejitve pri dostopu do gradiva / Kdo ima pravico do gradiva – ali le 
pooblaščeni ali vsi v oddelku, ali velja za gradivo poslovna skrivnost. 

13. Zakonske podlage / Opišite zahteve s področja zakonskih podlag za zbiranje in 
obdelovanje ter dostopanje do gradiva z vidika varstva osebnih podatkov 
(ZVOP-1), zakonov in predpisov s področja varstva intelektualne lastnine ter 
časovnih omejitev dostopa do arhivskega gradiva (ZVDAGA, ZDIJZ). 

14. Skupina programske opreme / Za informacijsko storitev oz. rešitev določite 
vrsto ali tip gradiva (podatkovna zbirka, register, evidenca, dokumentni sistem, 
film, fotografije ...). 
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15. Skupina oziroma vrsta gradiva / Za informacijsko storitev oz. rešitev določite, 
kakšna skupina oziroma vrsta gradiva nastaja, se obdeluje ali hrani v njej 
(avdio-video material, prostorski akti, podatki, spletne strani). 

16. Zunanji viri / Za informacijsko storitev določite, s katerimi zunanjimi viri je 
povezana. 

17. Metapodatki / Seznam metapodatkov, s katerimi je opisano gradivo. 

18. Vrsta uporabe programske opreme / Ali se programska oprema uporablja za 
zajem, hrambo ali obdelavo arhivskega gradiva? 

19. Podpora izvozu / Ali obstaja podpora izvozu za programsko rešitev in kakšna? 

20. Tehnična dokumentacija / Ali obstaja tehnična dokumentacija in kje se le-ta 
nahaja (skrbništvo)? 

21. Začetek in zaključek uporabe informacijske rešitve / Začetek in morebitni 
zaključek uporabe informacijske rešitve. 

22. Dobavitelj (proizvajalec/vzdrževalec) programske opreme / Za vsako 
informacijsko rešitev napisati dobavitelja in kontaktno osebo pri dobavitelju. 

 

Del informacijskih storitev iz seznama (nekaj primerov):  

ISUD (informacijski sistemi za upravljanje z dokumenti): SPIS - pisarniško 
poslovanje MOL / IMiS - upodabljanje in arhiviranje dokumentov / CIS - lastnina, 
pogodbe, računi, pravne zadeve / iNAR - javna naročila / Občinsko redarstvo - 
prekrškovni organi MOL / INDOC - evidentiranje arhivskega gradiva / centralni vpis v 
vrtce / določanje višine plačil staršev za otroke v vrtcih / SEZAM oskrbnine / obračun 
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje občanov.  

Internet:/ www.ljubljana.si - internet / Svetovalec Zmajček / zapisniki 
mestnih sej (neveljavni – nepotrjeni in nepodpisani). 

GIS (Geoprostorski informacijski sistem): ljubljanske ulice / interaktivni 
spletni zemljevid MOL / Infragis - cestno omrežje / kioski / komunalna infrastruktura 
/ šolstvo / oglaševanje /zelene površine / ljubljanski zemljevid / prometna 
preventiva / BCP - banka cestnih podatkov / kataster količkov / ZKU - 
zemljiškoknjižno urejanje / urbanistično urejanje območij / evidenca ambrozij. 

Direktoriji na diskih (izven sistemov): zapisniki sej / klipingi / celostna 
grafična podoba / fotografije. 

Mestna občina Ljubljana uporablja aplikacijo SPIS 1.45, v katero se evidentira 
dokumentarno gradivo skladno z uredbo o upravnem poslovanju. Aplikacija, ki se 
uporablja na mestni občini, se uporablja pri večini ustvarjalcih te vrste, zato je 
predvidena neka splošna rešitev za prenos te vrste podatkov v arhiv. Ugotovili smo, 
da bo potrebno sprejeti neko splošno rešitev, veljavno za vse, ki uporabljajo te vrste 
program, tako da bo že vnaprej zagotovljena možnost prenosa teh podatkov v arhiv.  

Večina uradnih dokumentov, ki so podlaga za poslovanje z občani, je 
evidentirana v aplikaciji SPIS, vendar pa ti dokumenti nastanejo v namenskih 
informacijskih rešitvah, aplikacijah, iz katerih se na podlagi zbranih podatkov 
tiskajo, fizično podpišejo in potem ponovno evidentirajo in digitalizirajo v aplikacijo. 
V kolikor gre za postopek, katerega klasifikacijski znak nosi informacijo, da gre za 
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arhivsko gradivo in da je dokument nastal na podlagi podatkov iz uradnih evidenc, je 
smiselno zaščititi tako dokumente kot tudi digitalne evidence. Z napredkom 
tehnologije in uvedbo elektronskega podpisa bo v bodoče mogoče hraniti kar digitalni 
dokument, ki bo elektronsko podpisan ob nastanku, z integracijo med rešitvami pa bo 
o dokumentih nastala ustrezna evidenca tudi v aplikaciji SPIS za podporo 
dokumentnemu delu.  

Za veliko večino informacijskih rešitev pri ustvarjalcu ni tehnične 
dokumentacije oziroma je ta nepopolna ali ni v skladu z zahtevami ETZ. 

Pri Mestni občini Ljubljana smo identificirali veliko količino gradiva v digitalni 
obliki, za potrebe analize smo se omejili le na 4 informacijske storitve: 

1. Tipična informacijska rešitev GIS: Kioski 

2. Informacijska rešitev, ki ni več v uporabi : »SEZAM« … oziroma oskrbnine 

3. Informacijska rešitev, ki je zanimiva z vidika vsebine, ki bi jo bilo potrebno 
zaščititi pred izgubo (CGP, klipingi) 

4. Seje mestnega sveta 

Vsaka izmed analiziranih informacijskih storitev zahteva svoj način hranjenja in 
specifičen postopek prenosa e-gradiva v arhiv. GIS-sisteme, v katerih so prostorski 
podatki z atributi, metapodatki in slikovnim gradivom, bo potrebno reševati celovito 
in enotno za celo Slovenijo. Posebno pozornost bodo arhivi morali namenjati 
informacijskim rešitvam, ki niso več v uporabi. Tretji problem so posebne storitve, 
kot so na primer celostne grafične podobe, klipingi in podobne vsebine, ki niso 
hranjene v nekih večjih sistemih, ampak se hranijo nekje na diskih in direktorijih na 
posameznem računalniku. V kolikor bi bilo gradivo te vrste spoznano za arhivsko, bi 
moralo prav tako že v klasifikacijskem načrtu pri šifri biti posebno opozorilo z 
lokacijo hrambe in opombo, da je to gradivo potrebno prevzeti v kratkem roku po 
nastanku. 

 

OBLIKE ZAPISOV MESTNIH SEJ 

V tej predstavitvi se bova omejili predvsem na problem različnih oblik zapisov 
sej Mestne občine Ljubljana, ki so pomembno arhivsko gradivo. 

Prva oblika je seveda klasična oblika, torej fizični (papirni) zapisniki sej 
mestnega sveta z vsemi prilogami. 

Druga so skenirani posnetki teh fizičnih zapisnikov, ki so sedaj hranjeni v obliki 
pdf v programu Indok na Mestni občini Ljubljana. Govorimo torej o digitalizirani 
obliki zapisa mestnih sej. Najnovejši zapisniki, ki so deloma nastali v digitalni obliki 
in deloma bili digitalizirani (s podpisi in žigi), pa se trenutno nahajajo na direktoriju 
izven sistema. 

Tretja oblika so videoposnetki (včasih še avdio posnetki) mestnih sej, ki se 
hranijo na videokasetah, torej v analogni obliki, nato pa so bili presneti v digitalno 
obliko in se trenutno hranijo na DVD-jih. Ker je jasno, da ta oblika ni trajna in 
obstojna, se dogovarjamo za način trajnega hranjenja posnetkov v e-arhivu. 

Četrta oblika pa je ta bodoča oblika elektronskega zapisa sej, ki se bo hranila v 
bodočem e-arhivu, do nje pa bo možen dostop preko interneta. 
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Lahko pa omeniva še peto različico zapisa mestnih sej, ki je zgolj informativne 
narave in nima značaja zapisnika v podpisani in veljavni obliki. Na internetu so 
namreč objavljeni zapisniki sej v obliki, ki ni pravno veljavna, zato da posamezniki 
ne bi izkoristili internetne oblike zapisnika. Omenjava jo tudi zato, da poudariva, da 
ta oblika sicer obstaja, ni pa pomembna za arhiv in ne velja za arhivsko gradivo. 

Zapisniki sej se na mestu Ljubljana hranijo pod šifro 032, druge občine 
zapisnike hranijo tudi pod drugimi šiframi (011, 900). Zaželeno bi bilo, da bi vse 
občine uporabljale enotno šifro, da pri navodilih ne bi prihajalo do pomot.  

Za prenos v e-arhiv je trenutno predvidena samo tretja oblika zapisa, torej 
videoposnetki mestnih sej. Želja arhiva je, da se prevzame tudi druga, torej 
digitalizirana oblika zapisnikov, ki pa se bo prevzemala le skupaj s prvo, torej 
papirno obliko zapisnikov mestnih sej. Papirna oblika se namreč v skladu z zakonom 
prevzema po tridesetih letih od nastanka, zato so zapisniki od leta 1995 dalje 
premlado gradivo za prevzem v arhiv. Ker pa obstaja tveganje izgube digitalnega 
(skeniranega) gradiva, se seveda razmišlja tudi o prevzemanju prvih dveh oblik 
zapisnikov mestnega sveta. 

Pri prevzemanju in pa seveda že pri video snemanju sej mestnega sveta je 
potrebno paziti na skladnost z enotnimi tehnološkimi pravili ETZ (Enotne tehnološke 
zahteve). To so pravila, ki jih je potrebno upoštevati pri oblikovanju metapodatkov 
in pri obliki zapisov.  

Zahteve za metapodatke: organizacija mora z notranjimi pravili opredeliti 
seznam obveznih metapodatkov za vsako vrsto oz. tip gradiva in način njihovega 
vnosa (samodejno, ročno). Dokler niso sprejeta notranja pravila, je tveganje glede 
izgube elektronskih podatkov toliko večje. 

Oblika zapisa: organizacija mora z notranjimi pravili opredeliti veljavne oblike 
zapisa, ki jih uporablja za zajem in e-hrambo posameznih vrst gradiva. Oblike zapisa 
so trenutno prepuščene izvajalcu snemanja sej.  

Prav tako so določene minimalne zahteve za film in avdiovizualno gradivo: 
enolična identifikacijska oznaka, naslov, vsebina, čas nastanka/datum snemanja, 
producent/snemalec, zunanji izvajalec, izvorni format, izvorna dolžina/čas, vrsta 
nosilca. 

Pri video posnetkih mestnih sej obstaja tveganje vse težje berljivosti nekdanjih 
formatov video posnetkov sej. Drugo veliko tveganje je kvaliteta zapisov digitalne 
oblike posnetkov sej. Tako tistih, ki so že presneti na DVD, kot tudi ostalih, ki so v 
različnih oblikah in formatih v prostorih arhiva Mestne občine Ljubljana. Za 
zmanjšanje tveganja je potreben prenos presnetega gradiva v e-arhiv.  

Veliko tveganje predstavljajo stari mediji in formati digitalnega gradiva, za 
katerega v veliki večini niti ustvarjalec nima medijev oziroma okolja za branje, kot 
tudi za prepis na novejše, bolj obstojne medije. 
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MOŽNOSTI IN PREDLOGI PRENOSA DIGITALNEGA GRADIVA V ARHIV 

Predmet prevzema predstavljajo videoposnetki mestnih sej, ki so bili v 
preteklih letih z avdio kaset (VHS) prepisani na DVD-je.  

Pred prevzemom je potrebno pripraviti pisna strokovna navodila, ki natančno 
določajo postopke in način popisa posnetkov. 

 

Način in medij prenosa podatkov: 

Pred izvedbo prenosa digitalnih zapisov sej je potrebno izvesti naslednje korake 
in zagotoviti ustrezne vsebine: 

Prepis DVD in prenos na server ali prenosni disk 

1. Določitev vsebine prenosov: popisna enota, številka prepisanega DVD-ja, 
klasifikacijska številka, naslov, čas nastanka in vsebina 

PE št. DVD klasif. št.  naslov 
čas 
nastanka vsebina 

1 1, 2, 3 0600-9/1995-7 10. seja mestni svet MOL 1995-06-15 Rupel 1:05; 2. točka 2:07 
 

2. Priprava dokumentacije - opis podatkov o sejah, metapodatki: ime datoteke, 
dolžina posnetka, velikost datoteke, format zapisa, tip vsebine in hash3  

ime datoteke dolžina 
posnetka  

velikost 
datoteke format zapisa tip vsebine  sha 256 (Hash) 

1995_10.mp4 6:59:10 123433B mpeg4/AAC/H.264 audio/video achchah27272718 
 

3. Opis načina uporabe gradiva v arhivu (glede na vsebino) - opis načina iskanja in 
pregledovanja gradiva 

4. Določitev seznama sej za prepis/pretvorbo 

5. Zagotovitev prostora na strežniku 

6. Določitev strukture in imena map za shranjevanje vsebine prepisa na strežniku 

7. Postopek prepisa vsebine in podatkov / Diagram poteka prenosa podatkov na 
strežnik 

8. Konverzija v priporočeni format  

9. Zapis vsebine (datotek) na strežnik 

                                                 
3  Kontrola celovitosti izvoženih in uvoženih podatkov, ki se opravi z zgoščevalno funkcijo (Hash oz. SHA 256). 
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10. Priprava seznama datotek (z metapodatki), ki bodo prenesene v arhiv:  

a. Izdelava paketa SIP z orodjem, ki ga zagotovi arhiv 

b. Datum in čas izvoza 

c. Količina podatkov (število vrstic?) 

d. Preverjanje celovitosti in avtentičnosti  

e. Preverjanje imena datotek 

f. Preverjanje formata datotek 

g. Priprava in pošiljanje paketa v arhiv 

h. Preverjanje sprejetega paketa  

i. Zaščita izvoženih podatkov (kontrola celovitosti izvoženih in uvoženih 
podatkov, ki pa se opravi z zgoščevalno funkcijo: Hash oz. SHA 256)  

Postopek pretvorbe4 in zajema5 digitalnega gradiva za dolgoročno hrambo: 

O postopkih pretvorbe in zajema digitalnega arhiva se je potrebno držati pravil, 
ki jih določata predvsem 11. in 13. člen Uredbe o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva.  

Najpomembnejši spremljevalni podatki bi bili: 

1. kaj se je pretvarjalo (popis pripravljenega gradiva - tudi izvorni format in 
nosilec zapisa),  

2. kako se je pretvarjalo (opis postopka in orodja),  

3. kdo je pretvarjal, 

4. kako so preverjali napake, lapsuse; način preverjanja (pri vhodnem gradivu, 
popisu, postopku, izvedbi, končnemu urejanju), 

5. ukrepi, ki so bili izvedeni ob ugotovitvi morebitnih nepravilnosti pri prenosu oz. 
zajemu, 

6. popis pretvorjenega gradiva. 

 

                                                 
4  Pretvorba je postopek, pri katerem se ena oblika zapisa spremeni v drugo obliko.  
5  Zajem je vsak uvoz gradiva v informacijski sistem za upravljanje dokumentov ali v informacijski sistem za 

hrambo, prav tako pa uvoz ali vpis metapodatkov o gradivu (oz. iz gradiva) v digitalni obliki.  
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Pri pretvorbi CD-ja oz. DVD-ja lahko izberemo med dvema postopkoma: 

1. kot "disk image" ISO9660 iz CD na disk;  

2. kot vsebino po posameznih datotekah.  

Pretvorjeno in zajeto gradivo mora zagotavljati in ohranjevati vse učinke 
izvirnega gradiva. 

 

PRIPOROČILA PRI NAROČANJU IN GRADNJI NOVIH INFORMACIJSKIH SISTEMOV 

Z namenom natančne ureditve stanja na področju arhivskega gradiva je pri 
ustvarjalcu smiselno pristopiti k pripravi notranjih pravil. V nadaljevanju so sicer 
nanizana priporočila, ki se vežejo na konkretne rešitve in konkretne dele ETZ kot 
vodilo za ureditev stanja na tem področju, vendar pa bo s pripravo in uvedbo 
notranjih pravil urejen najširši spekter in s tem zagotovljena najvišja stopnja 
urejenosti poslovanja. Notranja pravila so pravila, ki jih kot svoj interni pravni akt 
sprejme organ glede izvajanja zajema in hrambe svojega dokumentarnega in 
arhivskega gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev, s čimer temeljito 
prevetri in pregleda svoje poslovanje in uredi pravila na področjih zajemanja 
gradiva, pretvorbe gradiva, hrambe gradiva in s tem pogojev, potrebnih glede 
informacijske varnosti, informacijske opreme in infrastrukture. 

 

Sistemi GIS  

Pri vseh GIS-sistemih, ki so v uporabi pri ustvarjalcu, obstaja velika verjetnost, 
da se posamezni sloj ne bo več uporabljal in se kot tak ne bo več vzdrževal. V smislu 
zmanjšanja tveganja naj naročnik dosledno upošteva zahteve ETZ; dokler ni 
priporočil za GIS-podatke, naj se ustvarjalec drži vsaj priporočil in zahtev glede 
sprememb, nadgradenj in vzdrževanj informacijskih rešitev in od izvajalca ob vsaki 
predaji rešitve zahteva podatke v dogovorjenem, skladnem formatu, skupaj z 
ustrezno tehnično dokumentacijo. Podatke in rešitev naj shrani na ustrezen medij 
oziroma strežniški prostor, kjer bi hranil podatke. Za delo z GIS-sistemi in podatki pa 
naj ustvarjalec ustrezno usposobi osebe, ki bodo lahko vzdrževale oziroma skrbele za 
sistem v smislu zaščite dostopnosti, uporabnosti in celovitosti gradiva.  

 

Video posnetki 

V izogib izgubi oziroma uničenju sejnega gradiva na video posnetkih mora 
ustvarjalec skladno z 39. členom ZVDAGA skrbeti za ohranjanje, materialno varnost, 
celovitost in urejenost dokumentarnega gradiva, ki ga prejema ali nastaja pri 
njihovem delu, dokler ni iz tega gradiva odbrano arhivsko gradivo. Pristojnemu arhivu 
morajo zagotoviti ogled stanja, v kakršnem je dokumentarno gradivo, ter mu dajati 
podatke, ki jih potrebuje za vodenje evidenc o arhivskem gradivu, pod pogoji, ki jih 
določa zakon. Ob upoštevanju dejstva, da gradivo nastaja, je potrebno s strani 
ustvarjalca zagotoviti, da se le-to ustrezno hrani. Arhiv pa mora ustvarjalcu 
posredovati navodila v zvezi z ureditvijo področja zajemanja sejnega gradiva in 
pravico v zvezi s tem. 
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Pri pregledu sejnega gradiva v digitalni obliki se je pri ustvarjalcu izkazalo, da 
obstaja veliko število različnih starejših medij in vsebin, ki jih je pridobil arhiv MOL. 
Vse gradivo na različnih nosilcih je potrebno pregledati in popisati skladno z 
zahtevami ETZ: 

Minimalne zahteve za metapodatke za zvočno gradivo so: 

• enolična identifikacijska oznaka,  

• naslov, 

• vsebina, 

• čas nastanka/datum snemanja, 

• producent/snemalec, zunanji izvajalec, 

• izvorni format, 

• izvorna dolžina/čas, 

• vrsta nosilca. 

Seznam je potrebno posredovati pristojnemu arhivistu. Ta bo s seznama določil 
gradivo, ki je arhivske narave. Za gradivo arhivske narave pa je potreben dogovor z 
ARS in ZAL v zvezi s protokoli prepisa in prevzema gradiva v arhiv.  

 

Celostna grafična podoba, klipingi 

Storitve, kot so kliping in CGP, predstavljajo za ustvarjalca veliko tveganje, 
kajti le zavedanje zaposlenih na oddelkih, ki se ukvarjajo z omenjenimi vsebinami, 
lahko ustrezno zaščiti gradivo. Prvo je na datotečnih sistemih (velike datoteke), 
drugo pa je na CD-jih, ki so del vsakoletnega prevzema.  

Potrebno je torej usposobiti zaposlene in jim predstaviti zahteve ZVDAGA z 
poudarkom na zavedanju ustrezne hrambe in rokovanja z gradivom.  

Pri izdelavi raznih medijskih gradiv, fotografij, celostne grafične podobe, kjer 
so vključeni razni biroji, je potrebno nameniti dovolj poudarka pri zahtevah glede 
avtorskih pravic in uporabe gradiva na strani ustvarjalca. Stremeti je potrebno k 
zagotovitvi takih pravic nad naročenim in izdelanim ter predanim gradivom, ki bo 
omogočala hrambo gradiva za prihodnje rodove in njihovo uporabo v arhivih. Pri 
naročanju storitev velja v zahteve glede formatov predaje gradiva vsakič vključiti 
zahteve ETZ.  

Za zmanjšanje tveganja izgube klipingov je potrebno z izvajalcem uskladiti 
format in obliko vsebine CD-ja, ki je predmet vsakokratne predaje. Pri dogovoru je 
potrebno zahtevati ustrezno imenovanje zapisov skladno z metapodatki, ki se zbirajo 
o objavah. V kolikor je mogoče, se dogovor upošteva tudi za vse klipinge za nazaj, od 
začetka podpisa pogodbe (v kolikor je še vedno isti pogodbenik).  
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SPLOŠNA PRIPOROČILA 

Kot najboljšo rešitev predlagava, da se pri identificiranju digitalnih zapisov pri 
posameznem ustvarjalcev uporabi kot vir klasifikacijski načrt. Vsak prilagojeni 
klasifikacijski načrt naj bi vseboval tudi podatek, v kakšnem programu oziroma v 
kakšni elektronski obliki posamezen napis nastaja, se obravnava ali hrani. Pri pisnih 
strokovnih navodilih, ki jih bo arhiv izdal za posameznega ustvarjalca, naj bi bil v 
posebni koloni tudi zapis o elektronski obliki. V primeru arhivskega gradiva bi arhiv 
zapisal tudi navodilo glede hranjenja elektronskega zapisa v neki splošni obliki 
oziroma priporočilu. V primeru, ko bi elektronski dokumenti nastajali v aplikaciji 
Spis, bi moralo biti že vnaprej jasno, kako in v kakšni obliki se bodo arhivski 
dokumenti hranili. Večja pozornost bi se zato morala nameniti še vsem zapisom, ki 
nastajajo v drugih aplikacijah in drugih vrstah elektronskih zapisov. Posebna skrb bi 
morala biti namenjena hranjenju videoposnetkov, fotografij, grafičnih podatkov in 
drugih, ki niso zajeti v drugih rešitvah (na primer v aplikaciji Spis). V klasifikacijskem 
načrtu bi morale biti zapisane tudi posebne informacijske storitve, v primeru, da bi 
šlo za arhivsko gradivo oz. zapise, pa ob opustitvi programa oziroma storitve takoj 
obvestiti arhiv.  

Generalno tveganje za rešitve, ki niso več v uporabi, je prenehanje hranjenja 
in skrbi za rešitev oziroma pomanjkanje tehnične in poslovne dokumentacije, na 
osnovi katere bi lahko pripravili podatke za prenos v arhiv in jih tam v ustreznem 
kontekstu uporabljali za pregledovanje. Zato je potrebno zagotoviti vse zahteve za 
prenos, dokler so pri ustvarjalcu gradiva zaposleni posamezniki, ki so delali z rešitvijo 
oziroma so jo poznali ali morebiti celo sodelovali pri njeni izdelavi in kasnejšem 
dograjevanju.  

V nadaljevanju so glavna vodila oziroma zahteve, ki jih mora ustvarjalec 
upoštevati pri naročanju in gradnji novih informacijskih sistemov kot tudi pri 
vzdrževanju in skrbi za stare, obstoječe.  

Zahteve so vzete iz poglavij ETZ 2.3 Zajem gradiva, hkrati pa je smiselno pri 
določenih storitvah (snemanje sej, klipingi …) aplicirati tudi zahteve poglavja 6, 
Naročanje storitev.  

 

2.3 ZAJEM GRADIVA  

2.3.1 Zahteve za metapodatke  

ETZ 2.3.1.1  Organizacija mora z NP opredeliti seznam obveznih metapodatkov za 
vsako vrsto/tip gradiva in način njihovega vnosa (samodejno, ročno). 

 Opomba: Ponudnik storitev je dolžan določiti vrste oz. tipe gradiva, za katere 
opravlja storitev in za vsako vrsto/tip gradiva minimalen nabor metapodatkov, ki jih 
bo zajemal oz. hranil. Nabor metapodatkov se lahko s pogodbo o izvajanju storitve 
(glej ETZ 6.1.1.2) razširi. 

ETZ 2.3.1.2  Metapodatki se morajo zajeti (zapisovati in hraniti) v ISUD.  

2.3.2 Oblika zapisa  

ETZ 2.3.2.1  Organizacija mora z NP opredeliti veljavne oblike zapisa, ki jih 
uporablja za zajem in e-hrambo posameznih vrst gradiva.  
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 Opomba: Ponudnik storitev je dolžan določiti oblike zapisov v katerih hrani 
gradivo. Nabor oblik zapisov lahko s pogodbo o izvajanju storitve (glej ETZ 6.1.1.2) 
razširi s tistimi oblikami zapisov, ki so določene s potrjenimi NP naročnika storitve. 

 

2.3.3 Besedilni in mešani dokumenti 

ETZ 2.3.3.1  Minimalne zahteve za metapodatke za besedilne dokumente so: 

 enolična identifikacijska oznaka,  

 naslov ali kratka oznaka vsebine,  

 datum (prejetja, nastanka), 

 avtor oz. pošiljatelj,  

 naslovnik (prejemnik). 

 

2.3.4 Film in avdiovizualno gradivo  

ETZ 2.3.4.1  Minimalne zahteve za metapodatke za zvočno gradivo so: 

 enolična identifikacijska oznaka,  

 naslov, 

 vsebina, 

 čas nastanka/datum snemanja, 

 producent/snemalec, zunanji izvajalec, 

 izvorni format, 

 izvorna dolžina/čas, 

 vrsta nosilca. 

 Opomba: Glede na vrsto zvočnega gradiva so mogoči še drugi metapodatki, 
npr. izvorni jezik. 

ETZ 2.3.4.2  Minimalne zahteve za metapodatke za film in avdiovizualno gradivo 
so: 

 enolična identifikacijska oznaka,  

 naslov, 

 leto nastanka, 

 izvorni format, 

 izvorni nosilec, 

 izvorni jezik. 

 

2.3.5 Spletne strani  

ETZ 2.3.5.1  Organizacija mora oceniti in ovrednotiti potrebe po zajemu in e-
hrambi spletnih dokumentov na svojih spletnih mestih (intranet, ekstranet, javno 
spletišče ipd.). 
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 Opomba: Zahteva ne velja za ponudnike storitev. 

ETZ 2.3.5.2  Organizacija mora na podlagi načrta razvrstitve gradiva 
(klasifikacijskega načrta) in ocene iz prejšnje zahteve (ETZ 2.2.5.1) narediti seznam 
spletnih dokumentov (ali sklopov ali spletnih mest) za zajem. 

 Opomba: Zahteva ne velja za ponudnike storitev. 

ETZ 2.3.5.3  Za vsako vrsto dokumenta (ali skupine enakovrednih spletnih 
dokumentov) s seznama spletnih dokumentov je treba v zvezi z zajemom določiti: 

 izvor,  

 mesto objave,  

 obliko, 

 pogostost zajema,  

 postopek zajema in e-hrambe,  

 obseg potrebnih metapodatkov,  

 seznam funkcionalnosti, ki se ob zajemu in e-hrambi ohranjajo, in 

 odgovorne osebe.  

ETZ 2.3.5.4  Organizacija mora zagotoviti, da so vsi spletni dokumenti, predvideni 
za e-hrambo, zajeti v ISUD. Pri tem morajo biti poleg vsebine spletnih dokumentov 
zajeti metapodatki: 

 enolična identifikacijska oznaka (evidenčna oznaka), 

 predmet (zadeva),  

 sestava,  

 kontekst dokumenta in mesto objave (npr. URL ), 

 identifikator dokumenta (npr. URN ). 

ETZ 2.3.5.5  Spletni dokumenti ali njihovi deli, ki vključujejo besedilno vsebino in 
predstavljajo besedilni del teh dokumentov, morajo biti v eni od oblik zapisa za 
spletne dokumente in preverjeni z ustreznim orodjem. 

ETZ 2.3.5.6  Opredeljena morata biti oblika in obseg spletnih dokumentov, ki bosta 
poleg ohranjanja vsebine omogočala kar največjo stopnjo ohranjanja prikaza, 
funkcionalnosti in zgradbe, vendar skladno namenom e-hrambe. 

 

2.3.6 Elektronska pošta  

ETZ 2.3.6.1  Organizacija mora oceniti in ovrednotiti potrebe po zajemu in e-
hrambi elektronske pošte, in sicer:  

 vhodnih dokumentov v e-poštni predal, 

 izhodnih dokumentov iz e-poštnega predala, 

 e-poštnih predalov. 

 Opomba: Zahteva ne velja za ponudnike storitev. 
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ETZ 2.3.6.2  Organizacija mora na podlagi načrta za razvrščanje (klasifikacijski 
načrt) in ocene iz prejšnje zahteve (ETZ 2.2.6.1) določiti in izdelati seznam e-
poštnih predalov oz. dokumentov, ki jih je treba zajemati in shranjevati. Treba je 
določiti: 

 enolično identifikacijsko oznako (evidenčna oznaka), 

 izvor (e-poštni predal),  

 obliko zapisa e-hrambe,  

 način zajema,  

 obseg potrebnih metapodatkov,  

 odgovorne osebe.  

ETZ 2.3.6.3  Organizacija mora zagotoviti, da so vsi dokumenti e-pošte, za katere 
se predvideva e-hramba, zajeti v ISUD. Pri tem morajo biti poleg vsebine zajeti 
metapodatki iz razširjenega zaglavja (angl. header). 

Iz razširjenega zaglavja morajo biti zajeti najmanj: 

 naslov poštnega predala prejemnika odgovorov (polje »From« v glavi 
sporočila), 

 naslov poštnega predala pošiljatelja e-sporočila (polje »Sender« v glavi 
sporočila), 

 naslov prejemnika e-sporočila (polje »To« v glavi sporočila), 

 naslov/predmet e-sporočila (polje »Subject« v glavi sporočila), 

 datum e-sporočila (polje »Date« v glavi sporočila), 

 identifikator e-sporočila (polje »Message-ID« v glavi sporočila), 

 število priponk, 

 za vsako priponko identifikator osnovnega elektronskega sporočila, 

 zastavica, da je bil dokument spremenjen, 

 informacija o prikrivalnem postopku (enkripciji), 

 informacija o elektronskem podpisu, 

 poštni predal, iz katerega je bil narejen zajem (npr. poslano, prejeto, oseba 
NN …). 

 

2.3.7 Podatkovne zbirke in uradne evidence 

Skupne zahteve za podatkovne zbirke in uradne evidence javnopravnih oseb: 

ETZ 2.3.7.1  Vsaka podatkovna zbirka oz. uradna evidenca mora biti dokumentirana 
najmanj z: 

 opisom tehničnega okolja, 

 opisom strukture podatkov, kar vključuje tudi podatkovni model, vire 
podatkov in šifrante, 

 opisom uporabljanega izrazoslovja (semantike), 
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tako da bo mogoče zagotoviti uporabo podatkov iz podatkovne zbirke oz. uradne 
evidence tudi zunaj okolja, v katerem so nastali. 

ETZ 2.3.7.2  Spremembe tehničnega okolja, strukture podatkov, vključno s 
podatkovnim modelom, morajo biti dokumentirane in zagotavljati e-hrambo 
najmanj s/z: 

 specifikacijo sprememb, 

 načrtom izvedbe sprememb (vključuje tudi načrt preizkušanja in preverjanja 
celovitosti in pravilnosti prenosa), 

 utemeljitvijo upravičenosti morebitnega brisanja ali opustitve prenosa 
izbranih podatkov, 

 dokumentiranim dokazilom o izvedbi skladno z načrtom. 

 Opomba: Glej tudi poglavje 5.1.1.1 Upravljanje s spremembami 

 

Dodatne zahteve za uradne evidence: 

ETZ 2.3.7.3  Za uradne evidence morajo biti dokumentirane vse spremembe 
vrednosti podatkov (atributov).  

 Opomba: Če se vrednost podatka spremeni, mora biti stara vrednost 
ohranjena tako, da je vedno mogoč vpogled v staro stanje na določen datum. 
Pristojni arhiv lahko s strokovnimi navodili za odbiranje omeji izbor entitet, za 
katere je treba voditi vse spremembe njihovih vrednosti (atributov). 

ETZ 2.3.7.4  Upravljavec uradne evidence mora voditi vso dokumentacijo o 
upravljanju evidence in se nanaša najmanj na: 

 zahteve iz ETZ 2.3.7.1 in 2.3.7.2, 

 pravne podlage, 

 vire podatkov, 

 odgovorne osebe. 

 

ETZ 2.3.7.5  Kadar spremembe tehničnega okolja oz. podatkovnega modela vplivajo 
na entitete ali atribute v uradni evidenci oz. metapodatke, mora upravljavec pisno 
obvestiti pristojni arhiv o nameravanih spremembah najmanj 14 delovnih dni pred 
njihovo uveljavitvijo, da pridobi dodatna navodila.  

ETZ 2.3.7.6  Dokumentacija o pravnih podlagah za upravljanje uradnih evidenc 
mora obsegati vse javne in interne predpise, ki urejajo to upravljanje, vključno s 
spremembami. 

ETZ 2.3.7.7  Za posamezno uradno evidenco morajo biti dokumentirani vsi viri 
podatkov na ravni vpisnih polj uporabniškega vmesnika za vnos oz. spremembo 
podatkov v evidenco. 

ETZ 2.3.7.8  Upravljavec uradne evidence mora o vseh spremembah strukture 
podatkov v enem mesecu po uveljavitvi spremembe obvestiti pristojni arhiv. 

 Opomba: Namen je dopolnitev pisnega strokovnega navodila za odbiranje 
arhivskega gradiva iz dokumentarnega ali dodatnih navodil. 
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SUMMARY 

Tatjana ŠENK∗, Nataša BOGME KIRN∗∗ 

RECORDS AND ARCHIVES IN E-FORM AT THE CITY MUNICIPALITY LJUBLJANA 

The article presents an analysis of archives in digital form in the City 
Municipality Ljubljana. Historical Archives Ljubljana and the company Kings have 
carried out an analysis in 2013 in the context of establishing a public electronic 
archives. 

In modern society the importance of digital technology and the amount of 
documentation in electronic form is increasing, but this documentation is relatively 
unstable in the meaning of long-term preservation. The municipality creates a large 
amount of records in digital form, therefore we started the analysis of electronic 
records at the municipality.  

Analysis of archives in digital form included: 

• software analysis for the capture, management and preservation of digital 
records;  

• review of archives by groups; 
• summary analysis of applications and review groups of archives in digital form 

and description of this material; 
• making the concept of transfer operations of digital documents in the 

considerations for technological requirements. 

We wanted to make detailed instructions on how to export data from 
applications, so good co-operation among the municipality, the responsible archivist 
and the project team was essential. For the analysis, we chose only some digital 
materials. The paper presents minutes of city council sessions and their various 
forms, and then analyses the possibility of transferring this digital material to the 
electronic archives. The analysis is limited to digital video sessions of the city. 
Transferring videos of city council sessions is necessary because there is a risk of 
losing records and changed formats and thus readability and transmission of video 
recording in the future is even more difficult. Another great question is how to 
maintain the quality of digital records over a long period of time. Risk reduction 
requires the transfer of dubbing video material to the electronic archives. City of 
Ljubljana produces a large amount of public records in digital form and we are 
introducing minutes of the city council in different digital forms. We introduce the 
possibility of transferring digital material and videos of sessions to the digital 
archives. 
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