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POVZETEK

Magistrsko delo se posveča raziskovanju vloge e-hrambe za sodobno organizacijo.
Poleg kratke zgodovine arhivistike obravnava problematiko arhiviranja dokumentarnega
gradiva, poseben poudarek pa je na tehnični dokumentaciji, ki je z vidika arhiviranja
najbolj zahtevna. Osredotoča se na analizo stanja na področju hrambe
dokumentarnega in arhivskega gradiva v arhivu Direkcije RS za ceste ter iskanju
ustreznih rešitev problema racionalne in učinkovite hrambe v prihodnje. Rezultati
empirične analize kažejo, da bi s sodobnim načinom e-hrambe zvišali produktivnost, saj
bi se skrajšali tako odzivni časi arhivarja kot transakcijski časi, ob enem pa bi se
zmanjšali stroški za arhivski prostor. Še posebej pa je pri tem pomembno to, da bi
uvedba take hrambe pomenila tudi velik korak naprej pri poslovanju s poslovnimi
partnerji, saj bi tudi zanje pomenila prihranek na času in materialnih stroških.

Ključne besede:
•
•
•
•

dokumentarno gradivo,
arhivsko gradivo,
elektronska hramba,
elektronski arhiv tehnične dokumentacije.
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ABSTRACT
This master's thesis focuses on exploring the role of e-storage in a modern
organization. In addition to a short history of archiving, archival preservation of
documentary material is discussed, with special emphasis on the technical
documentation that is in terms of preservation of the most challenging. It focuses on
the analysis of the situation in the field of storage, documents and archives in the
archives of the Slovene Roads Agency and seeking appropriate solutions to the
problem of rational and efficient storage in the future. The results of the empirical
analysis suggests that with modern methods of e-storage productivity increases, as it
would reduce both archivist response times and transaction times, at the same time
reducing costs for archive space. In particular, it is important that the imposition of
such retention would also entail a major step forward in dealing with business
partners, and it would represent a savings in time and material costs.

Key words:
•
•
•
•

documentation,
archival material,
electronic storage,
electronic archive of the technical documentation.
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1

UVOD

V današnji poplavi vse več informacij, podatkov in dokumentov se je pojavila potreba
po urejenem in varnem shranjevanju ter arhiviranju le-teh. Novi Zakon o varovanju
dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih je rešil tudi to poslednjo dilemo, ki je
doslej begala stroko na tem področju. V njem je urejena dolgoročna hramba
dokumentarnega in arhivskega gradiva tudi v digitalni in ne le v materialni obliki.
Neustrezno urejena in shranjena poslovna dokumentacija predstavlja eno izmed večjih
poslovnih neprijetnosti, saj zaposleni vse prevečkrat porabijo preveč časa za iskanje
določenih informacij ali podatkov, ki se nahajajo v dokumentih, ali pa, kar je še huje,
sploh ne najdejo dokumenta, ki bi jim prišel še kako prav pri njihovem delu. Zaradi
tega ostane veliko znanja in nadvse uporabnih informacij, ki so shranjene v
dokumentih, popolnoma neuporabljenih. Da niti ne omenjamo tega, da je neurejeno
poslovno dokumentacijo povrh vsega še težko obvladovati in nadzorovati pred
nepooblaščenimi vpogledi. Če želi podjetje poiskati odgovore na vprašanja, kot so:
kako na najbolj učinkovit način dostopati do dokumentov, kako pospešiti pretok in
črpanje informacij, ki se nahajajo v poslovnih dokumentih, kako dobiti pravo
informacijo ob pravem času, kako zmanjšati stroške poslovanja, ki nastanejo kot
posledica neurejene in nepravilno shranjene poslovne dokumentacije, potem mora
zagotoviti učinkovito ravnanje z dokumenti. Dejstvo je, da je brez učinkovitega sistema
za upravljanje z dokumenti, ki zagotavlja hitrejši pretok dokumentov, učinkovit dostop
do dokumentov in informacij v trenutku, ko jih potrebujemo, ter njihovo sistematično
arhiviranje, težko nadzorovati množico dokumentov v podjetju.
Prav tako pa je ob vse večjem obsegu podatkov, ki so pomembni za poslovanje neke
organizacije, ustrezno varovanje podatkov ena od ključnih dejavnosti, za katero mora
poskrbeti vsaka organizacija, ki želi uspešno poslovati. Pri tem je pomembno tako
ustrezno varovanje podatkov kot tudi varno arhiviranje in dolgoročno arhiviranje
varnostnih kopij, pa tudi zagotavljanje avtentičnosti in neprekinjen dostop do teh kopij.
Eno najpomembnejših vprašanj pri našem delu v javnih arhivih je nedvomno ta, ali
smo v arhivih, kjer hranimo dokumentarno in arhivsko gradivo javnega značaja, dolžni
omogočati uporabnikom neomejen dostop do vseh informacij, ki jih hranimo, ne glede
na varstvo osebnih podatkov ali pa smo uporabniku dolžni zagotoviti le tisto
informacijo, iz katere je razvidno, da je formalno pravno veljavna.
Prav tako zaposlene v javnih arhivih zanima vprašanje, kako so stranke zadovoljne z
njihovim delom. Tudi to je predmet raziskovalne naloge v sklopu tega magistrskega
dela.
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PROBLEM, PREDMET IN HIPOTEZE RAZISKOVANJA
Arhiv Direkcije Republike Slovenije za ceste (v nadaljevanju DRSC; glej tudi seznam
uporabljenih kratic in okrajšav na koncu magistrskega dela) je živ arhiv. To pomeni, da
vsakodnevno posluje s strankami in vsakodnevno dobiva vrsto novih projektov. V
zadnjem času prihaja ogromno število projektov, ki se nanašajo na posamezne odseke
avtocest v Sloveniji. To je bilo pogojeno tudi s sprejetjem Nacionalnega programa
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji do konca leta 2006.
Trenutno dobivamo ogromno projektov za odseke avtocest, ki so še v gradnji oz. so že
končani, na primer: Vransko – Trojane, Razdrto – Vipava, Vipava – Selo. V zadnjem
času smo v arhiv dobili tudi projekte izvedenih del dveh odsekov Primorske avtoceste,
to je Divača – Kozina in Dane – Fernetiči ter viadukt Črni kal. Za tiste odseke avtocest,
ki so že zgrajeni in predani v uporabo, mora arhiv DRSC obvezno hraniti en izvod
projekta izvedenih del v originalu. Projekti izvedenih del se namreč izdelajo v treh
izvodih, od katerih prejme po en izvod arhiv DARS-a v Celju, Podjetje za vzdrževanje
avtocest in arhiv Direkcije Republike Slovenije za ceste, kot smo že omenili.
Arhiv tehnične dokumentacije je urejen na osnovi banke cestnih podatkov. To pomeni,
da so projekti klasificirani glede na oznako ceste, številko odseka in zaporedno arhivsko
številko. V arhivu mora biti na vpogled vsaj en obvezni izvod projekta; če hranimo več
izvodov, se jih lahko tudi izposodi, medtem ko se originala projekta, ki je pridobil
gradbeno dovoljenje, ne sme izposoditi iz arhiva, lahko pa se ga kopira in izposodi
kopijo.
Prav zaradi tega, ker je to živ arhiv, ki se stalno dopolnjuje, pa prihaja tudi do
prostorske stiske. Trenutno se v arhivu DRSC nahaja približno 3180 tekočih metrov
projektne dokumentacije. Kapaciteta arhiva je 3780 tekočih metrov. Razliko med
količino projektne dokumentacije in kapaciteto celotnega arhiva predstavlja stalna
zbirka glavne pisarne. Do sedaj se je vsa dokumentacija arhivirala na klasičen način,
manjši del (od 5 % do 10 %) je shranjenega na mikrofilmu, ki se nam je v preteklem
obdobju zdel najbolj primeren način arhiviranja dokumentacije. Obstoječi postopek je
imel sicer svoje prednosti, kajti dokumentacijo je možno dopolnjevati.
V zadnjem času pa ugotavljamo v sistemu mikrofilmske hrambe tudi vse več
pomanjkljivosti:
•

•

dokumentacija je razdeljena na dva medija (mikrofilmska oz. MF kartica in
Microfiche bralni sistem), kar pomeni tudi možnost zamenjave vrstnega reda
dokumentacije,
pregledovanje dokumentov je zamudno in
2

•

s tem je posredno tudi otežena reprodukcija omenjenega medija.

Vsi osnovni podatki projekta (oznaka in odsek ceste, kratka vsebina dokumentacije,
projektna organizacija in projektant, datum nastanka projekta, vrsta projekta, datum
prejema v arhiv in število prejetih izvodov) so vpisani na arhivski kartici. Ti podatki pa
so vneseni tudi v računalniško bazo podatkov, kar nam sicer omogoča lažje iskanje
projektov.
Delo poteka počasi, iskanje dokumentov traja kar nekaj časa, svoje je dodalo tudi
kopiranje dokumentacije, saj se je pogosto dogajalo, da smo imeli v arhivu DRSC samo
arhivski izvod, ki ga ni bilo dovoljeno izposojati.
Ker se zavedamo, da bi lahko s posodobljenim načinom arhiviranja veliko pridobili, prav
tako pa bi bile naše stranke zagotovo bolj zadovoljne z opravljenim delom, saj jim z
novim načinom arhiviranja dokumentacije ne bi bilo več potrebno prihajati na našo
lokacijo (stranke namreč prihajajo k nam iz cele Slovenije), smo se odločili, da bomo
uvedli e-arhiv za investicijsko-tehnično dokumentacijo. Zavedamo se, da je projekt
kompleksen, da bo zahteval velika zagonska sredstva, vendar se zavedamo tudi
prednosti tega projekta. Pridobili bomo na času, prihranili bomo pri prostoru, ki ga
sedaj zaradi velike količine prejete dokumentacije vse bolj primanjkuje, predvsem pa
bomo ugodili željam strank in s tem prispevali k posodobitvi in približevanju javne
uprave njenim uporabnikom.
V arhivu Direkcije Republike Slovenije za ceste praviloma hranimo po več izvodov
posameznega projekta, tako da se arhivsko gradivo količinsko stalno povečuje. Večina
naših strank pa bi rada kar najhitreje prišla do želenega podatka o posameznem delu
ceste ali objekta na cesti. Ker imamo v arhivu projekte shranjene v originalu (se pravi v
papirni obliki), nekaj pa tudi že na mikrofilmu, je iskanje podatkov o posameznem
objektu lahko celo zelo zamuden postopek, ki zahteva razpoložljiv čas arhivarja.
V sami nalogi bodo podrobneje opisani sistem dela v arhivu, problemi, ki se pri
arhiviranju pojavljajo, in naši vidiki rešitev teh problemov, ki nam bodo izboljšali in
olajšali sam postopek arhiviranja, pa tudi izdajanja arhiviranih projektov, se pravi, da je
naš cilj boljša dostopnost, hitra odzivnost in s tem tudi manjši administrativni stroški.
Postopek arhiviranja je dolg in zamuden, zato smo se odločili za temeljito prenovo
procesa arhiviranja. S prenovo bomo pridobili na času, boljši preglednosti in
dostopnosti pri vpogledu v dokumentacijo in tudi pri prostoru, ki je, kot vemo, glavni
problem v skoraj vseh arhivih.
Kot bo razvidno iz analize arhivske dokumentacije Direkcije RS za ceste v šestem
poglavju, imamo v arhivu shranjenih preko 3180 tekočih metrov projektne
dokumentacije. Ker je to ogromna količina materiala, ki zahteva natančno in zelo
3

vestno vodenje, pa tudi zaradi vse večjega povpraševanja po projektni dokumentaciji,
se je treba odločiti za temeljito prenovo obstoječega sistema, saj porabimo samo za
izdajanje arhivskega gradiva dnevno od 2 do 3 ure.
Zelo pomembna naloga in predpisana obveznost vsakega investitorja je, da mora ves
čas trajanja objekta hraniti projektno dokumentacijo z vsemi spremembami in
dopolnitvami, po katerih je bil določen objekt zgrajen, rekonstruiran ali dograjen.

MOŽNE REŠITVE PROBLEMA
Na podlagi navedenega je potrebno pri postavitvi sistema arhiviranja izhajati iz tega,
da je izvedba sistema za uporabnika čim bolj primerna in preprosta, obenem pa
zagotavlja drugim, ki sodelujejo z uporabnikom, možnost dostopa do podatkov, kakor
tudi, da kasneje zagotavlja zaposlenim v arhivu učinkovit dostop do podatkov z
možnostjo dopolnjevanja dokumentacije. Vse skupaj pa mora biti varno zaščiteno pred
morebitnimi zlorabami ali uničenjem ter zagotavljati varnost in trajnost hrambe. Vse to
bi pripomoglo k skrajšanju postopka pri iskanju dokumentacije ter uporabnikom
omogočilo takojšen pregled stanja na določenem projektu, oziroma tudi delu ceste.
Pri izbiri in načinu reševanja za sistem arhiviranja investicijsko-tehnične dokumentacije
ter tudi za način hrambe le-te, je potrebno izbrati takšne rešitve, da bo z njimi
zagotovljeno učinkovito in sodobno arhiviranje te dokumentacije. S tem pa je seveda
treba rešiti tudi problem varne in dolgotrajne hrambe gradiva, ki jo zahteva zakonodaja
na področju cestogradnje. Smotrno je tudi, da se en izvod digitalnih in morebiti tudi
mikrofilmskih dokumentov preda v hrambo Arhivu Slovenije; s tem tudi pravnemu
nasledniku zagotovimo prijazen in ekonomičen dostop do dokumentov.
V ta namen je potrebno najti odgovor na vprašanje, na kakšen način in s katerimi
sredstvi (pri tem je mišljena predvsem programska in strojna oprema), ki so trenutno
dostopna na trgu, lahko zagotovimo optimalno doseganje tega cilja glede na
ugotovljene potrebe, ki izhajajo iz analize stanja v Arhivu Direkcije RS za ceste konec
leta 2008.
Vsekakor bi bila idealna rešitev za arhiviranje dokumentacije presnemavanje le-te na
dva medija. V poštev bi tako prišlo skeniranje (digitalizacija) dokumentov ter nato še
preslikava skenogramov na mikrofilm, s čimer bi zadostili tudi dokaj strogi zakonodaji –
imeli bi tako imenovani hibridni sistem arhiviranja. To pomeni, da je isti dokument v
arhivu lahko v papirni, elektronski in/ali mikrofilmski obliki. S skeniranjem ustvarjamo
elektronske kopije papirnih izvirnikov, tako nastale digitalne slike pa lahko hkrati
zapišemo tudi na mikrofilm. Pri takem načinu zajema so dokumenti na začetku
dostopni prek mreže (online) v centralnem elektronskem arhivu, po določenem času,
ko pogostost iskanja in vpogledov upade, pa se lahko elektronske slike dokumentov iz
4

centralnega sistema za elektronsko arhiviranje izbrišejo in v bazi podatkov o
dokumentih ostane samo še zapis o tem, na katerem mediju (mikrofilmu) so arhivirani.
Dokumenti so torej od nekega trenutka dalje samo na »offline« medijih – mikrofilmih, s
katerimi upravlja arhivska služba, ki skrbi za distribucijo tako arhiviranih dokumentov
uporabnikom.
Taka obdelava je sprejemljiva tudi s stroškovnega stališča, saj dandanes obstajajo
tehnologije, ki omogočajo zapise skeniranih dokumentov prenesti na analogni medij –
mikrofilm, ki si je skozi večdesetletno zgodovino ustvaril tudi zaupanje sodne prakse in
tako postal zaupanja vreden medij.
Upoštevati pa je potrebno tudi takoimenovani življenjski cikel dokumenta za vsako
posamezno vrsto dokumenta od nastanka do konca predpisanega roka hrambe.
Ugotavljamo namreč, da je v začetnem času hrambe dokument večkrat iskan kot
kasneje. Za uporabnike je torej pomembno, da je dokument v začetku življenjskega
cikla čim hitreje in čim preprosteje dostopen, kar seveda zagotavlja elektronski arhiv,
ko pogostost uporabe dokumenta upade, pa je pomembneje, da je trajno in zanesljivo
shranjen.
Z enotnim načinom arhiviranja bi Arhiv Direkcije RS za ceste v skladu s predpisi in tudi
v skladu s pravili stroke na racionalen in ekonomičen način zagotovil trajno varen in
sodoben arhiv investicijsko-tehnične dokumentacije. Z ustrezno tehnologijo in opremo
bi to dolgoročno rešilo arhiviranje in hrambo investicijsko-tehnične dokumentacije ter
tudi učinkovito upravljanje z dokumenti. Prav tako bi bili zaradi uporabe več vrst
medijev zagotovljeni trajna hramba in zanesljiva varnost arhivirane dokumentacije.
S tem se bi izboljšala tudi kvaliteta poslovanja ter razrešilo sedanje stanje, predvsem
kar se tiče prostorske stiske ter časa, ki se porabi za iskanje in kopiranje
dokumentacije. V daljšem časovnem obdobju pa to pomeni znižanje stroškov ter krajše
izvedbene čase delovnih procesov v arhivu.
Nov sistem arhiviranja naj bi omogočal fleksibilno poslovanje z arhiviranimi dokumenti
ter tudi možnost lažjega dostopa do podatkov (preko interneta za zunanje uporabnike
in intraneta za zaposlene na Direkciji RS za ceste) tudi na širšem območju, torej
neodvisno od fizične lokacije uporabnika v Sloveniji.
Tak način arhiviranja bi sicer v začetku zahteval velike stroške in vlaganja, ker bi bilo
potrebno sedanjo opremo, ki je že dokaj zastarela, v celoti zamenjati z novo. Z leti bi
se celotna naložba povrnila, saj bi s sodobnejšim načinom dela v arhivu skrajšali
sedanji potek delovnih postopkov in zmanjšali tudi obseg dela ter strankam ponudili
bolj prijazen in upravičencem preprosto dosegljiv način poslovanja, za čimer stremi tudi
sodobna javna uprava.
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Te informacijsko-tehnološke možnosti (internet in intranet) na nekaterih področjih
poslovanja Direkcija RS za ceste že uporablja, saj lahko v zadnjih letih preko
elektronskih medijev na primer dobimo marsikateri podatek o stanju cest na spletni
strani: http://www.dc.gov.si. Na istem naslovu lahko najdemo tudi prenos video slike z
izbranih lokacij, ki jo za obveščanje javnosti pripravlja Direkcija RS za ceste. Prav tako
so na tej spletni strani urejeni dostopi do javnih naročil, obrazci in navodila za zunanje
uporabnike cestnega in obcestnega prostora.
Zato smo se pri prenovi našega procesa arhiviranja investicijsko-tehnične
dokumentacije odločili za popolno informatizacijo procesa. Projektno dokumentacijo
bomo sicer na Direkcijo RS za ceste še vedno dobili v papirni obliki. Takoj po prihodu
projekta v arhiv bomo projekt evidentirali in ga obenem tudi skenirali. Preko skupne
računalniške baze bi projekt shranili še na en medij – mikrofilm, ki ga Direkcija RS za
ceste uporablja že vrsto let, s tem da bi ga v prenovljenem sistemu uporabili v novi
funkciji.
S prenovo sistema bi se skrajšali vsi časi, izboljšal bi se dostop do podatkov. Do teh bi
uporabniki prišli preko elektronskega sistema, ki bi moral biti ustrezno varovan in
zaščiten (z elektronskim podpisom), in sicer do vseh podatkov, ki jih potrebujejo in za
katere so pooblaščeni.
Iz doslej povedanega so razvidni glavni problemi, s katerimi se soočamo na
obravnavanem področju. Iz tega pa izhajajo tudi ključna vprašanja, s katerimi se bo
ukvarjala raziskovalna naloga:
1. Ali bi z digitalizacijo našega arhiva lahko izboljšali poslovanje organizacije?
2. Ali bi bile stranke in tudi mi, ki delamo z dokumentarnim gradivom, s
prenovljenim sistemom arhiviranja bolj zadovoljni kot sedaj?
Na osnovi tega sta bili uvodoma postavljeni naslednji hipotezi:
1. hipoteza: z digitalizacijo arhiva DRSC bi
organizacije, kar bi se odražalo v:
o
o
o

izboljšali poslovanje celotne

skrajšanju odzivnega časa,
zmanjšanju potrebnega delovnega časa zaposlenih v arhivu za iskanje
dokumentacije,
zmanjšanju stroškov arhiviranja na daljši rok.

2. hipoteza: z uvedbo elektronskega arhiva DRSC bi lahko bistveno bolje servisirali
zunanje uporabnike ter ob enem skrajšali odzivni čas za:
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o

razpošiljanje dokumentacije v elektronski obliki, kar bi uporabnikom
prihranilo tako časovne kot tudi potne stroške za prihod v arhiv DRSC.

Namen te raziskovalne naloge je poiskati možne rešitve za opisane probleme. Naš
največji problem je namreč pomanjkanje ustreznega prostora, dokaj dolg odzivni čas
ter zato posledično tudi (ne)zadovoljstvo naših strank.

OCENA DOSEDANJIH RAZISKOVANJ
O elektronski hrambi je bilo v akademskih in laičnih krogih že veliko povedanega, veliko
je tudi seminarjev in člankov na to temo, se pravi, da je to področje teoretično še kako
dobro obdelano, vendar pa je problem praktična implementacija takega projekta v tako
specifično okolje, kot je naše, prav tako pa se pri projektih informatizacije ponavadi
pozabi, kaj je njihovo bistvo – poenostaviti ravnanje z dokumentacijo pod ustreznimi
varnostnimi pogoji.
Implementacija e-hrambe, ki bi hranila dokumente dolgoročno, je vse prej kot
enostavna. Kljub velikemu številu različnih strategij na področju dolgoročnega
arhiviranja, se te namreč še vedno izpopolnjujejo in dopolnjujejo. Implementacija
e-hrambe namreč ni odvisna samo od tehnoloških rešitev, temveč tudi od zakonskih
zahtev in standardov, ki take rešitve usmerjajo in vodijo, in so ravno zato zelo
pomembne za razvoj sodobnega arhiviranja.
Naš arhiv sem predstavila že v svoji diplomski nalogi in reči moram, da sem z njo
požela kar precejšnje zanimanje s strani arhivske javnosti, kajti gre za res poseben
primer hranjenja predvsem investicijsko-tehnične dokumentacije. In za rešitve, ki jih
imamo v našem klasičnem arhivu, so se zanimali tudi drugi organi, ki se pri svojem
delu srečujejo s podobnimi problemi.

METODA RAZISKOVANJA
Raziskovalna naloga kot del tega magistrskega dela se v okviru teoretične analize
predvsem posveča raziskavi v predhodnih podpoglavjih navedenih del s pripadajočimi
standardi, naše zakonodaje na tem področju ter tudi številnih drugih raziskav,
povezanih z uvajanjem e-poslovanja in uvedbo e-uprave v Slovenji.
Pri raziskovalni nalogi bo uporabljena teoretična analiza, metoda sinteze, diskrecije in
sinteze ter empirična raziskava, ki bo temeljila na metodi anketiranja, kjer bodo k
sodelovanju povabljeni poslovni partnerji, ki sodelujejo z Direkcijo RS za ceste (teh je
preko 100).
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Raziskali bomo zadovoljstvo poslovnih partnerjev z današnjim načinom poslovanja in
ugotovili, kaj od nas pričakujejo v prihodnje, pa tudi, kako bo uvedba novega načina
poslovanja na DRSC vplivala na njihovo delo; na osnovi tega bosta tudi potrjeni ali
ovrženi hipotezi, predstavljeni v prejšnjem poglavju.

STRUKTURA DELA (s strnjenim opisom predvidenih poglavij)
Magistrsko nalogo bodo poleg na koncu navedene uporabljene literature sestavljala
naslednja poglavja:
•

V uvodu bo na kratko predstavljeno področje tega raziskovalnega dela, opredeljeni
bodo ključni problemi ter namen in cilj raziskovalnega dela ter delovne hipoteze;

•

V naslednjem poglavju bodo raziskani: pomen elektronskega arhiviranja pri nas in v
svetu, ugotovitve, kam gre razvoj elektronskega arhiviranja in kje se trenutno
nahajamo mi, predstavljen bo tudi razvoj stroke in sodobno stališče stroke na tem
področju;

•

V tretjem poglavju bo raziskana normativna ureditev področja arhiviranja, saj je
ravno pozitivna sprememba evropske in slovenske zakonodaje na tem področju
omogočila e-poslovanje in s tem posledično tudi e-arhiviranje oziroma e-hrambo;

•

Nadalje bo predstavljena organizacija, kjer se trenutno ukvarjamo s problemom
hrambe zelo obsežne in raznovrstne arhivske dokumentacije, pri čemer kot rešitev
vidimo uvedbo e-hrambe; pri tem največji pomen pripisujemo arhivu investicijskotehnične dokumentacije, saj se prav tu pojavlja največ problemov, ki naj bi jih s
prenovljenim procesom temeljito spremenili;

•

V poglavju Predstavitev raziskave bodo opredeljeni cilji magistrske naloge (kaj
hočemo z raziskavo doseči, metodološki okvir raziskovanja s pomočjo vprašalnika,
predstavitev raziskave);

•

Sledili bodo še strnjen prikaz najbolj zanimivih rezultatov raziskave in njihovo
kritično ovrednotenje ter preverjanje hipotez in ovrednotenje rezultatov celotnega
dela;

•

Magistrsko delo bo pred navedbo uporabljene literature in virov zaključil sklep, ki
pa se ne bo omejil le na nekaj sklepnih misli, temveč bodo te dopolnjene s celotnim
pregledom ugotovitev in realnih možnosti glede vzpostavitve prenovljenega sistema
arhiviranja.
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Če se mi kot izziv pred pisanjem magistrske naloge postavlja vprašanje o smiselnosti
uvedbe e-arhiviranja v naši organizaciji, utemeljeno pričakujem ob zaključku naloge
tudi odgovor na zastavljena vprašanja, zlasti še glede spoznanj o zadovoljstvu strank
kot tudi glede pozitivnih učinkov prenovljenega procesa na našo organizacijo.
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2

VLOGA HRAMBE IN ARHIVIRANJA DOKUMENTARNEGA
GRADIVA V SODOBNIH ORGANIZACIJAH

Danes, v moderni informacijski družbi, je vloga arhiva precej drugačna kot nekdaj.
Tako lahko sodobno arhiviranje opredelimo kot postopek prevzemanja, hranjenja,
vzdrževanja, obdelave in seveda uporabe klasičnega materialnega in/ali elektronskega
dokumentarnega ter arhivskega gradiva v zbirki dokumentarnega gradiva, ki se lahko
nahaja v arhivu organizacije ali posameznika. Arhivira se dokumentarno gradivo, ki je
rešeno oziroma zaključeno in ni več predmet tekočega poslovanja oziroma obdelave.
Dokumentarno gradivo javnega značaja arhiviramo zaradi različnih potreb družbe,
organizacij in posameznikov; hranimo ga v arhivu organizacije ali ustanove, dokler ne
potečejo roki hranjenja, ki jih narekujejo predpisi in potrebe poslovanja, ali dokler del
dokumentarnega gradiva, ki ima značaj arhivskega gradiva (točneje trajni pomen za
zgodovino, znanost ali kulturo), ne odberemo ali izločimo ter predamo pristojnemu
javnemu ali zasebnemu arhivu.

2.1 RAZVOJ PODROČJA ARHIVIRANJA DOKUMENTARNEGA GRADIVA
OD PRADAVNINE DO DANES
Že pogled na jamske poslikave iz pradavnine kaže na potrebo homo sapiensa na
takratni stopnji organizacije družbe, da slikovne »zabeležke« o pomembnih dogodkih
»shrani« za svoje naslednike in prihodnje generacije. Z razvojem prvih piktografskih
pisav in držav so se te potrebe udejanjale še intenzivneje. Z zahtevnejšo strukturo in
organizacijo družbe ter državno upravo so bili ustvarjeni tudi pogoji, ki so vplivali na
začetke razvoja znanosti (Harenberg et al., 1997).
Najpogostejši medij hrambe »dokumentacije« v tisočletjih pred našim štetjem je
kamen, ki je svoje izročilo v mnogih primerih uspešno ohranil do današnjih dni in še za
naše prihodnje rodove. V dobi tedanjih civilizacij so bili zakoni, uredbe, odredbe in
zapisi o pomembnih dogodkih vladarjev narisani, izklesani, zapisani na stelah in zidovih
tedanjih naselbin, vladarskih palač in sakralnih objektov. Tudi Hamurabijev zakonik iz
18. stoletja pred našim štetjem je zapisan na kamniti steli; načelo, da je obsojenec
nedolžen, preden mu je krivda dokazana, izhaja že iz Hamurabijevih zakonov
(Harenberg et al., 1997).
Kasnejše civilizacije so se shranjevanja »dokumentov« lotevale vse bolj sistematično,
predvsem v obliki knjižnic in arhivov. Ena najbogatejših knjižnic iz 7. stoletja pred
našim štetjem je Asurbanipalova v Ninivah, ki je obsegala nad 20.000 glinastih plošč s
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klinopisnimi zapisi. Iz zgodovine je kot največja v Sredozemlju znana Aleksandrijska
knjižnica, ki je bila domnevno ustanovljena v 3. stoletju pred našim štetjem za časa
faraona Ptolemeja II. in je hranila od 400.000 do 700.000 zvitkov dokumentacije na
papirusu in bolj obstojnem pergamentu1, ki so bili popisani s črnilom in tušem. Pogosto
so pergament uporabili večkrat, saj je bil drag in ga je bilo težko izdelovati. Za ponovno
uporabo so morali star zapis s pergamenta zdrgniti, večkrat uporabljen pergament pa
se imenuje palimsest (iz grške besede za glagol odpraskati) (Wikipedija).
Že v antični Grčiji in Rimu so skrbeli za varstvo javnih listin, ki so jih v Grčiji hranili v
archeionu, v Rimu pa v tabulariumu. V srednjem veku je bilo do vzpona mest v 12.
stoletju in povečevanja trgovine le malo gradiva. Antična tradicija arhiviranja se ni
ohranila. Veliko se ga je tudi sproti uničevalo. Ohranili so se le nekateri dokazi za
pravice posameznikov in institucij. Izjema je bil papeški arhiv, kjer se je ohranilo tudi
najpomembnejše gradivo vse do danes in za naše zanamce (Wikipedija).
Pergament je v 15. stoletju začel izpodrivati cenejši papir, postopoma se je v palačah
vladarjev in njihovih vazalov poleg sistematično urejenih knjižnic vse bolj uveljavljalo
arhiviranje, kakršnega poznamo danes kot arhiv dokumentacije v materialni obliki. Proti
koncu srednjega veka so se pojavile arhivske upravne enote pri cesarskih in kraljevih
pisarnah. Pojavili so se tudi arhivi v velikih mestih Sredozemlja in v Porenju. Hranili so
predvsem listine, privilegijske knjige, zapisnike mestnih svetov, notarske knjige in
obračune. Veliko zasebnega gradiva pa se je ohranilo v cerkvenih arhivih.
Od 16. stoletja, ko se je vladarska pisarna ustalila v enem kraju oz. upravnem središču,
je nastopila doba aktov oz. spisov, kar je privedlo do kopičenja dokumentov v arhivih.
Nastala je potreba po ločevanju rešenih in nerešenih zadev. T.i. registratoriji so vodili
posebne registraturne protokole, kamor so v kronološkem zaporedju vpisovali zadeve,
ki so jih odlagali. V registraturo so šle vse rešene zadeve. Starejše dokumente, ki za
tekoče poslovanje niso bili več pomembni pa so vlagali v arhiv. Pojavil se je nov profil
uradnika - arhivarja, ki ga je zaposlovala država. Arhivar je skrbel izključno za staro
gradivo (Arhivsko društvo Slovenije, 1967).
V 17. stoletju se je pojavil nov tip arhivov, t.i. tajni arhiv, ki je bil centralne narave in
zaprt za javnost. Najstarejša tajna arhiva sta nastala v Prusiji (1610) in v Vatikanu
(1612). V Habsburški monarhiji je bil ustanovljen leta 1749 in je zaposloval uradnike in
posameznike, ki so skrbeli za prevzem gradiva ukinjenih uradov. Konec 18. in v začetku
19. stoletja so se iz tajnih arhivov razvili prvi historični arhivi, ki so se polnili tudi z
nepomembnim gradivom za državno upravo (npr. ukinjenih samostanov). Arhiv se je
dokončno ločil od registrature. In če je bil prej arhiv zakladnica državnih pravic, je
1

Za izdelavo pergamenta so uporabljali kozje, ovčje, telečje ali oslovske kože, ki so jih najprej
natrli z lugom, da so z njih odstranili dlako, povrhnjico in morebitne ostanke mesa. Tako
pripravljene kože so napeli preko posebnih okvirjev in jih posušili, nato pa so jih zgladili in
razrezali na primerne kose.
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tedaj postal zakladnica zgodovinskih virov. Povečalo se je zanimanje za zgodovinsko
raziskovalno delo, zato je bilo zahtevano znanje arhivarjev vedno širše. V prvi polovici
19. stoletja so namreč že nastale prve šole za diplomatiko in druge pomožne
zgodovinske vede (Arhivsko društvo Slovenije, 1967).
Arhiviranje dokumentacije torej sega daleč v srednji vek, kjer pa dokumentov in
pomembnih spisov niso hranili za ohranjanje zgodovine nekega naroda, temveč so jih
uporabljali in shranjevali predvsem z namenom dokazovanja pravic, kar je lahko
prinašalo tudi neke pravne in materialne koristi; zato je bilo veliko takih listin tudi
ponarejenih.
Do 19. stoletja se je arhivistika kot zgodovinska veda omejevala na dogodkovno
zgodovino in se je ukvarjala predvsem z vladarji in pomembnimi bitkami ter se pri tem
naslanjala predvsem na stare pripovedne spise, ki pa niso bili vedno najbolj
verodostojni. V 19. stoletju pa so dobili arhivi večji pomen za zgodovinsko vedo,
predvsem zaradi preporoda in ozaveščanja družbe v dobi romantike, ko so se
zgodovinski viri uporabljali predvsem kritično in je bilo arhivsko gradivo opredeljeno kot
zgodovinski vir. V drugi polovici 19. stoletja pa je prišlo do intenzivnega zanimanja za
socialno in gospodarsko zgodovino; ti dve veji se namreč pri preučevanju naslanjata
predvsem na arhivske vire (Arhivsko društvo Slovenije, 1970).
Trideseta leta 19. stoletja štejemo za desetletje rojstva modernega arhiva, ki je
dostopen širši javnosti. Arhivi so bili integrirani v državni aparat, ki je sprejemal
zakonodajo in podrejene predpise tudi na področju arhivistike. Leta 1831 je bil sprejet
prvi predpis, da se staro gradivo ne uničuje. Arhiv je na podlagi zakonov začel
prevzemati gradivo še delujočih ustanov. V slovenskih deželah so začeli prevzemati
gradivo delujočih sodišč in uprave. Rodil se je pojem kulturna dediščina, ki je veljal tudi
za arhivsko gradivo. Arhivi so kot ustanove za sprejem, hrambo in usposabljanje
arhivskega gradiva za uporabo nastali v 19. in 20. stoletju vzporedno z razvojem
zgodovinopisja. Neposredne predhodnike so imeli v starejših ustanovah, ki so hranile
odsluženo gradivo tekočega poslovanja in so ga hranile v posebnih oddelkih, ki jih
najprej najdemo na dvornih in v deželnih pisarnah, nato pa tudi v muzejih. V prvi
polovici 17. stoletja so nastali centralni državni arhivi, ki so se odprli za javnost,
odgovornost zanje pa so prevzeli zgodovinarji. Sledile so jim arhivske ustanove na
regionalni in lokalni ravni, ki so se ločevale od knjižnic (kot na primer Pokrajinski arhiv
Koper), izločale iz muzejev (Zgodovinska arhiva Ptuj in Celje) ali pa so se izločale iz
mestne uprave (Zgodovinski arhiv Ljubljana) (Arhivsko društvo Slovenije, 1970).
Zgodovina arhivistike na Slovenskem je sistematično predstavljena v delu Arhivi
Slovenije, ki ga je leta 1970 izdalo Arhivsko društvo Slovenije, iz katerega lahko
povzamemo, da so se v Sloveniji že v 17. stoletju pojavile težnje po uporabi
zgodovinskih virov, najprej sicer precej nekritično (kot na primer Johann Ludwig
Schönleben), je pa zato dokaj verodostojno zgodovinske vire uporabljal Janez Vajkard
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Valvasor, ki je izhajal iz spisov kranjskih deželnih stanov, na katere se je v svojih delih
tudi skliceval. V 19. stoletju, po marčni revoluciji, pa se je tudi pri nas izgubil pomen
starejšega gradiva in s tem zgodovinskih virov predvsem za dokazovanje raznih
zahtevkov, saj je revolucija prinesla spremembe v družbeni ureditvi. Do popolnega
uničenja starih zapisov sicer ni prišlo predvsem po zaslugi zgodovinarjev, ki so zavzeto
poudarjali, da imajo ti dokumenti zgodovinsko vrednost za prihodnje rodove. Kljub
temu pa je le bilo mnogo dokumentov tudi uničenih.
Leta 1887 je bil ustanovljen Kranjski deželni arhiv, po letu 1894 pa so se začeli
ustanavljati še drugi arhivi, ki so bili predvsem regionalno orientirani in so prevzemali
predvsem gradivo državnih organov. Arhiv v Gradcu je tako po regionalnem principu
sprejemal tudi gradivo iz slovenskega dela Štajerske. Proti koncu 19. stoletja so se
izoblikovali zametki arhiviranja, kakršnega poznamo po 2. svetovni vojni, in sicer glede
na ločitev fondov ter spoštovanje prvotne ureditve.
Med zadnjo vojno je sicer okupator uničil oz. odpeljal velik del arhivskega gradiva, ki se
mu je zdel pomemben. Večina tega ohranjenega gradiva je bila po vojni tudi
vrnjenega2. Razvoj arhivov se je razcvetel po 2. svetovni vojni; arhivi so se posvečali
obravnavanju tako starejših spisov kot tudi novejšega gradiva.
V začetku 20. stoletja je prišlo do sistematičnega pregledovanja in popisovanja arhivov,
ki so nastali predvsem v okviru zbirateljske dejavnosti; le-ta je namreč težila k
samostojnemu razvoju zgodovinske vede tudi na Slovenskem.
Splošni arhivi Republike Slovenije so3:
• Arhiv Slovenije, ki deluje od leta 1887, kot zavod pa od leta 1945,
• Zgodovinski arhiv v Celju, ki deluje kot zavod od leta 1956,
• Pokrajinski arhiv Koper, ki deluje od leta 1900, kot zavod pa od leta 1956,
• Mestni arhiv, zgodovinski arhiv mesta Ljubljane, ki deluje od leta 1898, kot
zavod pa od leta 1950,
• Pokrajinski arhiv v Mariboru, ustanovljen leta 1929, kot zavod pa deluje od leta
1952,
• Mestni arhiv Piran, ki je bil ustanovljen leta 1887, kot zavod pa deluje od leta
1955,
• Zgodovinski arhiv Ptuj, ki deluje kot zavod od leta 1955,
• Pokrajinski arhiv v Novi Gorici je najmlajši regionalni zgodovinski arhiv v
Sloveniji, ustanovljen je bil leta 1972.

2
3

Povzeto po: Arhivi v Sloveniji, Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana, 1970
Povzeto po: Arhivi – od pisarne do zakladnice zgodovine, Arhivsko društvo Slovenije,
Ljubljana, 1967
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Za strokovni napredek skrbi Arhivsko društvo Slovenije, strokovno združenje arhivistov
in ostalih, ki se zanimajo za arhivistično dejavnost, ki je bilo ustanovljeno leta 1954.

2.2 VLOGA HRAMBE IN ARHIVIRANJA DOKUMENTARNEGA GRADIVA
V SODOBNIH ORGANIZACIJAH
Informacijska industrija prinaša na trg nove in nove tehnološke rešitve, ki lahko
bistveno pripomorejo k povečanju učinkovitosti poslovno informacijskih sistemov. Pri
iskanju alternativnih poti ima za preoblikovanje informacijskih tokov veliko težo
računalniško preslikavanje in arhiviranje dokumentov (ang.: imaging & archiving).
Razvoj informacijskih tehnologij in hkrati tudi padec cen strojne opreme je v zadnjih
letih povzročilo hitro rast učinkovite uporabe sistemov za upravljanje dokumentov v
domala vseh panogah vključno z državnimi institucijami, za katere je značilen velik
pretok informacij na pretežno papirnih nosilcih.
Podatki (Infosrc.si, str.6), ki so jih v ZDA zbrale različne svetovalne in raziskovalne
organizacije4, nam povedo, da:
• je 90 % dokumentov, s katerimi imamo opravka vsak dan, pomešanih,
• zbiranje, razvrščanje in razpošiljanje dokumentov predstavlja 90 % tipičnih
opravil,
• se 7,5 % do 15 % dokumentov izgubi in za njihovo iskanje porabimo 30 %
svojega časa,
• podjetja hranijo 90 % svojega znanja na papirju in s prehodom na elektronsko
obravnavanje dokumentov lahko zmanjšajo obseg arhiva za 60 % do 80 %,
• ima samo 5 % podjetij več kot 50 % vseh podatkov na voljo v elektronski obliki
(ang.: on – line ali online),
• v podjetjih naredijo povprečno 19 kopij istega dokumenta.
Zapise v sodobnih organizacijah na splošno ločimo na pisne, digitalne ter elektronske,
za katere je značilno naslednje:
1. pisni dokumenti so tisti, ki jih uporabnik uporablja v njihovi fizični obliki in se
kot takšni tudi hranijo;
2. digitalni dokumenti vsebujejo zapis v digitalni obliki, a so lahko predstavljeni
tudi v ne-elektronski obliki;
3. elektronski dokumenti so ustvarjeni s pomočjo računalnika in jih lahko
uporabljamo samo z njegovim posredovanjem v funkciji uporabniškega
vmesnika.
Iz Tehničnega priporočila za varno elektronsko arhiviranje povzamemo (GZS, 2003):
»Priporočila za elektronski arhiv se nanašajo predvsem na procedure za upravljanje z
4

Coopers@Lybrand, Delphi Group, Nolan Norton Institute, AIIM
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elektronskimi objekti, zaščito objektov in zagotavljanje berljivosti oziroma uporabe teh
objektov čez daljša časovna obdobja. Delno se sicer na zagotavljanje nespremenljivosti
elektronskih objektov in ohranjanje celovitosti vsebine nanaša tudi običajni elektronski
arhiv, vendar kot varen elektronski arhiv razumemo tisti arhiv, ki zagotavlja poleg
privzetega ohranjanja celovitosti hranjenih elektronskih objektov tudi verodostojno
beleženje aktivnosti nad arhivom, nadziranje in beleženje aktivnosti uporabnikov ter
dolgotrajno hranjenje pripadajočih varnostnih atributov (elektronskih podpisov) in tudi
nezaželene uporabe oz. zlorabe takega gradiva.«
Elektronske dokumente ali digitalne objekte podatkovnih baz pogosto spremljajo
številni atributi oziroma opisni elementi. Pripadajoče varnostne atribute najpogosteje
predstavljajo različne oblike elektronskega podpisa. Elektronski podpis predstavlja eno
izmed temeljnih funkcij varnega elektronskega poslovanja, ki ščiti elektronski zapis
pred zlonamernimi spremembami in enolično povezuje podpisnike z vsebino. Varen
elektronski arhiv mora poleg avtentičnosti in celovitosti shranjenih podatkov oziroma
nespremenljivosti vsebine med hranjenjem zagotavljati še hranjenje pripadajočih
varnostnih atributov. Potrebe po dokazovanju avtentičnosti in celovitosti izhajajo iz
odgovornosti do elektronskega objekta, ki je lahko v času hranjenja izpostavljen
nedovoljenim posegom spreminjanja vsebine in posledično nastalim zlonamernim
poškodbam prvotne vsebine.
Varen elektronski arhiv zato vključuje osnovne funkcije za overjanje uporabnikov arhiva
oziroma posamičnih zapisov, zaščito integritete (celovitosti) zapisov, zaščito pred
poškodbami zapisov (ang. disaster recovery) in zaščito oziroma osveževanje varnostnih
atributov, preverjanje veljavnosti elektronskih podpisov ter opcijsko validacijo ali
preverjanje pravilnosti zapisov in nespremenjene izvorne vsebine zapisov.
Pred definiranjem splošnih tehnoloških priporočil je potrebno definirati zahteve glede
časovnega obdobja, v katerem bo hranjen elektronski zapis. Države postavljajo različne
zahteve pri hranjenju dokumentov. V Avstriji je splošna meja 30 let, v Nemčiji 2 leti, 10
let ali 30 let, odvisno od vrste elektronskih dokumentov, v Veliki Britaniji 6 let, 10 let ali
30 let itd. Glede na dolžino hranjenja so zapisi kategorizirani v tri skupine: kratkoživi,
srednježivi in dolgoživi (GZS, 2003).
Slovenska zakonodaja določa dobo hranjenja poslovno-upravnih dokumentov 10 let.
Način upravljanja in predvsem shranjevanje dokumentov v elektronski obliki za
določeno časovno obdobje narekujejo tehnološki standardi ter Zakon o elektronskem
poslovanju in elektronskem podpisu in/ali drugi podzakonski akti. Zakonodaja se ne
nanaša na tehnologijo, ampak zgolj določa pogoje, pod katerimi se elektronska oblika
šteje enakovredno pisni, in pogoje, ki jih je potrebno izpolnjevati pri prejemanju in
hranjenju elektronskih zapisov.
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V času, ko informacije »vladajo« svetu, postaja arhiviranje dokumentov vse
pomembnejše in zahteva nove in sodobne rešitve, ki bodo omogočile preglednejše,
hitrejše ter bolj ekonomično iskanje ter hranjenje dokumentov. Zaradi vse hitrejšega
tehničnega napredka in dejstva, da danes že skoraj vsi dokumenti nastanejo v
elektronski obliki, se moramo zavedati, da tudi arhiviranje ni več tako, kakršno je bilo
pred desetletji.
Elektronski arhiv se od klasičnega razlikuje v tem, da hrani dokumente izključno v
elektronski obliki; je pregleden, zahteva le malo fizičnega prostora, iskanje dokumentov
pa se izvede v nekaj trenutkih. Klasični arhiv, zlasti tak, ki hrani ogromno materialnega
dokumentarnega gradiva, je največkrat nepregleden, zahteva veliko prostora, iskanje
dokumentov pa je dolgotrajno, zamudno ter dražje od arhiviranja dokumentov v
elektronski obliki. Prav zato je primerna rešitev prenos vseh materialnih dokumentov (s
tem so mišljeni predvsem dokumenti v papirni obliki) v digitalno obliko.
Z elektronskim arhiviranjem podatkov povečamo učinkovitost arhiviranja in s tem
dosežemo večjo vrednost arhiva za podjetje oz. organizacijo. Prednosti elektronskega
arhiviranja so predvsem v hitrejšem dostopu do informacij, nižjih stroških poslovanja,
zanesljivem varovanju dokumentov pred odtujitvijo ali uničenjem in zmanjšanje
potrebnega arhivskega prostora.

2.2.1

Elektronski arhiv

Pod pojmom »elektronski arhiv« razumemo aktivnosti in postopke za ohranjanje vseh
vrst podatkov, dokumentov in informacij, ki so že od svojega nastanka izključno v
elektronski obliki ali pa so bili originali v papirni obliki kasneje digitalizirani in kot taki
vključeni v arhiv.
Elektronski arhiv se od tradicionalnega razlikuje v tem, da hrani dokumente v
elektronski obliki. Ključni problem elektronskih dokumentov je zagotavljanje berljivosti
čez daljša časovna obdobja. Problematika se nanaša zlasti na dokaj hitro zastarevanje
aplikacij za obdelavo in predvsem prikaz elektronsko ustvarjenih dokumentov (GZS,
2003).
S prehodom na elektronske dokumente in s tem na elektronske arhive se je spremenila
tudi logika samega arhiviranja, ki ne temelji izključno in samo na vzdrževanju ter
ohranjanju nosilcev ter na njih zapisanih sporočil, temveč predvsem na vzdrževanju,
vzpostavljanju in razumevanju kontekstov, v katerih so zapisi nastali ali bili uporabljeni.
Elektronski arhiv je urejena in nadzorovana centralizirana hierarhična shramba
digitaliziranih papirnih dokumentov, računalniških datotek, multimedijskih posnetkov in
elektronskih zapisov. Takšna rešitev ponuja enostavno iskanje in pregled vseh
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dokumentov in vsebin, učinkovito upravljanje s podatki ter hkrati zagotavlja varno
shranjevanje in upravljanje z njihovim življenjskim ciklom. Pri uvedbi elektronskega
arhiva moramo posvetiti posebno pozornost tehnološkim, organizacijskim in pravnim
vidikom. Prednosti implementacije tovrstne rešitve med drugim pomenijo zmanjševanje
stroškov, upravljanje s tveganji in povečevanje poslovne vrednosti.

2.2.2

Zakaj in kdaj e-arhiv?

Vsako podjetje oz. organizacija se vsakodnevno pri svojem poslovanju srečuje tako s
papirno kot tudi z digitalno korespondenco; s predračuni, računi, prejetimi in poslanimi
dopisi, faksimile sporočili, prejetimi in poslanimi po faksu, pogodbami, dobavnicami,
elektronsko pošto, poslovnimi analizami ipd. Tako dokumentarno gradivo je lahko
urejeno, lahko pa neurejeno in nepregledno leži po raznih predalih in omarah.
Dokumenti v papirni obliki se lahko na svoji poti v poslovnem procesu mimogrede
izgubijo, oziroma jih založimo. V arhivih nam vzame njihovo iskanje veliko več časa kot
sama obdelava, lahko pa se celo zgodi, da kakšnih pomembnih dokumentov sploh ne
moremo več najti. Prav zato je idealna rešitev prenos vseh materialnih dokumentov v
digitalno obliko in njihovo arhiviranje. Tako so hkrati in takoj dostopni vsem
uporabnikom, ki jih potrebujejo, ne moremo jih izgubiti, prav tako pa se precej
racionalizira njihov tok v organizaciji.
Elektronska hramba v začetku res pomeni za organizacijo velik strošek (večji strošek
same IT opreme, boljše tehnično znanje; če bomo hoteli ohraniti elektronske zapise
dalj časa, jih bomo morali zaradi hitrega razvoja IT opreme prilagajati), vendar je
končni učinek take hrambe kvalitetnejše delo arhivov, saj tak način omogoča
preglednejšo, bolj urejeno in dostopnejšo hrambo. In ravno to si uporabniki storitev
javne uprave najbolj želijo.
Elektronsko arhiviranje pride za organizacije v poštev v dveh primerih:
1. ko želimo elektronsko arhivirati dokumente, ki so tudi izvirno nastali v
elektronski obliki (npr. pri elektronskem poslovanju) in
2. takrat, ko želimo svoje dokumentarno gradivo v papirni obliki pretvoriti v
elektronsko obliko in jih tako arhivirati. (Institut za ekonomijo, pravo in
informatiko, 2006)
E-arhiv pa prinaša tudi večjo optimizacijo poslovnih procesov in s tem znižanje stroškov
poslovanja. Z uvedbo e-hrambe namreč dosežemo enostavnejši in hkraten dostop do
dokumentov ter ob enem tudi oddaljen dostop. Naslednja prednost take hrambe je
večja preglednost. Dokumenti so urejeni sistematično, kar vodi do učinkovitega iskanja
ter tudi nadzora in pregleda varovanja in dostopa. E-hramba pomeni tudi večjo
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varnost, saj zakonodaja predvideva najmanj dve varno ločeni in dovolj oddaljeni
lokaciji za varno hrambo gradiva.
Številne aktivnosti na področju normativne ureditve arhiviranja so že v teku na
nacionalnem in mednarodnem nivoju. V letu 2003 je bila spremenjena evropska
Direktiva 1999/93/EC, ki ureja področje elektronskega podpisa v Evropski uniji. Na
področju arhiviranja elektronskih zapisov dopolnjuje direktivo s poročilom EESSI5 iz leta
2000, ki nosi naslov »Trusted Archival Services (TAS), Phase #3, Final report«
(zaključno poročilo 3. faze TAS, Zaupanja vredne storitve arhiviranja). Le-ta se nanaša
na metodologijo in način uporabe formatov elektronskega podpisa v arhivskih sistemih
ter na metode za ohranjanje avtentičnosti, celovitosti in pravne veljavnosti elektronskih
podpisov.
Na področju upravljanja in zgradbe elektronskih arhivskih sistemov so na voljo različna
tehnična priporočila, ki so jih sprejele številne države sveta, vključno z Evropsko unijo.
Priporočila se nanašajo predvsem na metode vnašanja zapisov v arhiv, upravljanje z
zapisi, vzdrževanje zapisov in metode dostopa do zapisov. Ta tehnična priporočila
eksplicitno ne vključujejo tehnik oziroma metod za zaščito zapisov in ohranjanje
veljavnosti zapisov ter pripadajočih varnostnih atributov. Temu so namenjena posebna
tehnološka priporočila in standardi, ki predstavljajo temeljne funkcije zaščite zapisov.
Namen priporočil za arhiviranje elektronskih dokumentov v okviru vpeljave elektronskih
računov je definirati osnovno kombinacijo tehnik za revizijsko varno shranjevanje
elektronskih zapisov s pripadajočimi elektronskimi podpisi, za zagotavljanje berljivosti
zapisov čez daljša časovna obdobja in za vzdrževanje veljavnosti varnostnih atributov
(podpisov), čez kratkoročna in dolgoročna časovna obdobja (GZS, 2003).

2.2.3

Varno arhiviranje elektronskih zapisov

Z rastjo rabe elektronskih dokumentov in elektronsko podpisanih dokumentov postaja
varno arhiviranje nastale dokumentacije izključno v elektronski obliki vedno bolj
pomembno vprašanje. S pojmom »varno« je mišljeno predvsem elektronsko arhiviranje
na način, ki zagotavlja elektronskim dokumentom verodostojnost v upravnih ali
poslovnih postopkih in legitimnost na sodišču. Način dela z elektronskimi dokumenti je
v informacijskih sistemih, zasnovanih na dokumentacijskem in transakcijskem delu, bolj
ali manj avtomatiziran. V skladu z ohranjanjem zapisov v izvorni elektronski obliki
veljajo določene nove in drugačne zakonitosti kot sicer pri rokovanju s papirnatimi
dokumenti.

5

European Electronic Signature Standardization Initiative (EESSI)
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Se pa tudi tukaj srečujemo s tehnološkimi zahtevami, zapisanimi v ETZ, med katerimi
bi izpostavili dejavnike, ki predstavljajo povečano tveganje (Hajtnik, 2008; Hajtnik in
Škofljanec, 2008):
• Elektronski nosilci podatkov so manj obstojni od papirja zaradi hitrega
tehnološkega zastarevanja nosilcev podatkov, poleg tega pa imajo omejeno
življenjsko dobo;
• Potrebne so spremembe oblike zapisa zaradi samega tehnološkega razvoja;
• Dokaj hitro zastarevata tako strojna kot programska oprema;
• Občutljive in spreminjajoče se vsebine se lahko »pokvarijo«, če niso ustrezno
zaščitene pred nepooblaščenimi dostopi (enostavno dodajanje, brisanje ali
spreminjanje vsebine);
• Spreminjajoči in razvijajoči se standardi zahtevajo neprestano dopolnjevanje in
nadgrajevanje;
• Dolgoročno dokazljivost zagotavljajo revizijske sledi prav vsakega dejanja v
zvezi z elektronskim zapisom;
• Za sodobne oblike zapisa je značilno naslednje:
o relacijske podatkovne zbirke temeljijo na medsebojnih povezavah
podatkov oz. relacijah, ki entitete povezujejo v razmerju 1:1, 1:∞, ∞:1
ali celo ∞:∞ (slednje pa predstavlja tudi za sodobno informacijsko
tehnologijo precejšen problem),
o lokalne zbirke podatkov so povezane oz. prepletene s centralnimi
zbirkami podatkov, kot so centralni register prebivalstva, register
prostorskih enot in podobno,
o spletne strani s povezavami,
o časovno občutljivo gradivo, povezano z e-podpisom,
o sledljivost spremembam.

2.2.4

Elektronsko arhiviranje v svetu in pri nas

V vsakem podjetju/organizaciji se dnevno srečujejo s papirno in digitalno
korespondenco, zlasti s predračuni, računi, telefaksiranimi sporočili, pogodbami,
naročilnicami, dobavnicami, elektronsko pošto in drugimi poslovnimi dokumenti.
Posledica te korespondence, notranje in zunanje, je lahko gora papirnih in elektronskih
dokumentov. Od nas samih pa je odvisno, kako bodo organizirani: ali bodo le-ti ležali
po predalih, bodo hranjeni v preštevilnih fasciklih, ostali pozabljeni po e-predalih
zaposlenih, ali bodo končali celo v koših za smeti, ko naslovniki ne bodo vedeli, kam
naj z njimi.
Ker je v vsakdanjem poslovanju organizacij vse več in več informacij, bodisi na papirju,
bodisi v elektronski obliki, se večina teh srečuje tudi s problemom urejenega in
sistematičnega hranjenja.
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Neustrezno urejena in shranjena poslovna dokumentacija tako predstavlja eno izmed
največjih poslovnih neprijetnosti sodobnega poslovanja. Zaposleni vse prevečkrat
porabijo v poslovnem procesu nesorazmerno veliko dragocenega časa za iskanje
določenih informacij, podatkov in dokumentov. Še huje je, če je iskanje zaman in
dokumenta oziroma podatka sploh ne najdejo, le-ta pa bi jim še kako koristil pri
njihovem delu.
Nedvomno smo že vsi slišali za tako imenovano »papirno vojno«, v kateri je večinoma
bitka že vnaprej izgubljena! Zaradi neurejene poslovne dokumentacije lahko pride do
nekaterih ključnih pomanjkljivosti v poslovanju podjetja:
• veliko znanja in nadvse uporabnih informacij, ki so shranjene v poslovnih
dokumentih, ostane neizkoriščenih, neuporabljenih in zato »popolnoma
neuporabnih«,
• neurejeno poslovno dokumentacijo je težko obvladovati in nadzorovati pred
nepooblaščenimi vpogledi – varnost podatkov je temu primerno skrajno
vprašljiva,
• stroški poslovanja, ki nastanejo zaradi neurejene in nepravilno shranjene
poslovne dokumentacije, naraščajo preko razumnih meja.
Zato mora vsaka sodobna organizacija stremeti k temu, da:
• najde najbolj učinkovit način arhiviranja in dostopa do dokumentov – s tem pa
se poveča kontrolirana dostopnost,
• pospeši pretok in črpanje informacij, ki so v poslovnih dokumentih,
• v čim krajšem možnem času vsak uporabnik dobi »pravo informacijo ob pravem
času« – s tem se namreč pospeši odzivnost,
• zmanjša stroške poslovanja, vezane na arhiviranje in zagotavljanje varnosti
podatkov – s tem pa zmanjša administrativne stroške.

2.2.5

Kam gre razvoj elektronskega arhiviranja?

Dejstvo, da danes informacije »vladajo« svetu, je pomen arhiviranja postavilo na višjo
raven. Zaradi vse hitrejšega tehnološko-tehničnega napredka in dejstva, da danes že
večina dokumentov nastane v elektronski obliki, se je treba zavedati, da tudi
arhiviranje ne more biti več takšno, kakršno je bilo na primer pred desetletji. Z
elektronskim arhiviranjem podatkov povečamo učinkovitost arhiviranja in s tem
dosežemo večjo vrednost arhiva za podjetje. Prednosti elektronskega arhiviranja so
predvsem v hitrejšem dostopu do informacij, nižjih stroških poslovanja, varovanju
dokumentov pred odtujitvijo ali uničenjem in občutnemu zmanjšanju potrebnega
arhivskega prostora.
Veljavna zakonodaja dovoljuje elektronsko arhiviranje. Zakon o elektronskem
poslovanju in elektronskem podpisu (v nadaljevanju ZEPEP) v 12. členu ureja hranjenje
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podatkov v elektronski obliki. Zakon na splošno določa, da se lahko določeni
dokumenti, zapisi ali podatki, za katere je zakonsko predpisano, da se morajo hraniti,
hranijo tudi v elektronski obliki. Pri tem morajo biti taki podatki dosegljivi in primerni za
kasnejšo uporabo; shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani, poslani ali prejeti, ali v
kakšni drugi obliki, ki verodostojno predstavlja oblikovane, poslane ali prejete podatke.
Nekatere vrste dokumentov pa je treba kljub temu hraniti tudi v papirni obliki.
Torej brez učinkovitega sistema za upravljanje z dokumenti, ki zagotavlja hitrejši
pretok dokumentov, učinkovit dostop do dokumentov in informacij v trenutku, ko jih
potrebujemo, ter njihovo sistematično arhiviranje, je težko nadzorovati in varovati
množico materialnih in elektronskih dokumentov v sodobni organizaciji. Neustrezno
varovanje poslovnih podatkov lahko po nepotrebnem povzroči večjo poslovno škodo,
do katere pride ob trajni izgubi podatkov. Dejstvo je, da kar polovica podjetij, ki trajno
izgubijo svoje poslovne podatke, propade v nekaj mesecih (Arhiviranje in varnost
poslovnih podatkov, 2008).

2.2.6

Razvoj stroke in sodobno stališče stroke

Zakonodaja, sprejeta v letu 2006, je slovenski javni upravi in zasebnemu sektorju
dokončno odprla pot v popolno elektronsko poslovanje in hrambo ter s tem postavila
podlago za zmanjševanje ali ukinjanje papirne dokumentacije. Vprašanje, ki se pri tem
pojavlja, je, kako je slovenska uprava pripravljena na ta novi način poslovanja. Dejstvo
je namreč, da uvedba teh rešitev ni ravno poceni, saj je v upravnem poslovanju nujno
potrebna dobra informacijska podpora ter informacijski sistemi, ki lahko omogočijo
enostaven zajem, obdelavo, skupno rabo in varno arhiviranje dokumentov,
uporabnikom pa enostavno vodenje evidence dokumentarnega gradiva. Poleg tega je
pri tem treba upoštevati tudi zagotavljanje ustreznih tehnoloških in kadrovskih virov ter
potrebne infrastrukture, ki omogoča dolgoročno varno elektronsko hrambo, kar pa
predstavlja precejšnji izziv. Dodatne zahteve za varno elektronsko hrambo nalaga tudi
nova arhivska zakonodaja, ki je bila sprejeta v letu 2006.
Spet drugi strokovnjaki menijo, da so elektronski zapisi »hitro pokvarljivo blago«.
Njihova odvisnost od strojne in programske opreme je tolikšna, da se s spremembo le
ene od teh lahko bistveno spremenijo tudi lastnosti strukture in dostopa do samih
zapisov. Zato je nujno potrebno vzpostaviti procese, ki bodo zagotavljali ohranjanje
vseh bistvenih podatkov o posameznem elektronskem zapisu, pa tudi njihovo berljivost
v spremenjenem okolju zaradi informacijsko-tehnološkega razvoja.
Ohranjanje e-zapisov kjerkoli po svetu namreč obsega značilnosti, kot so finančna
zahtevnost, velika količina podatkov in zahtevno načrtovanje. Ob številnih vrstah
uporabljanih tehnoloških rešitev, različnosti uporabnikov ter mnogih finančnih,
zakonskih, administrativnih in organizacijskih vprašanjih prilagodljivosti informacijske
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tehnologije je to manjši in lažji del problema, so ugotovili strokovnjaki za informacijsko
tehnologijo in arhivisti iz številnih evropskih držav in ZDA na konferenci »Praktične
izkušnje pri ohranjanju digitalnih zapisov«, ki je bila od 2. do 4. aprila 2003 v
britanskem Kewu (Škofljanec, 2003).

2.3 PREGLED IZHODIŠČ ZA REŠITEV PROBLEMA NA PODROČJU
E-ARHIVIRANJA
V zadnjih letih na področju e-arhiviranja združujejo moči in ekspertna znanja arhivisti
in informatiki, ki so sistematično pristopili k projektu IDA MoReq, da bi poenotili rešitve
problema praktične implementacije e-arhiviranja v tako specifično okolje, kot je naše.
MoReq določa model, kako so datoteke klasifikacij, zapisov, dokumentov, časovnih
shem itd. povezane med seboj. To velja tako za elektronske in hibridne datoteke (npr.
datoteke, ki vsebujejo elektronske in papirne zapise). MoReq predvideva, da bo vse te
upravljal sistem, imenovan ERMS (ang. Electronic Records Management System),
Sistem za upravljanje elektronskih zapisov, ki med drugim določa tudi ravnanje z
dokumentacijo pod ustreznimi varnostnimi pogoji.

2.3.1

MOREQ – MODEL ZAHTEV ZA UPRAVLJANJE ELEKTRONSKIH
DOKUMENTOV

Projekt IDA MoReq (model zahtev za upravljanje elektronskih dokumentov)6 se je začel
leta 1999 z namenom, da bi interdisciplinarno razvili model specifikacij funkcionalnih
zahtev za upravljanje elektronskih dokumentov. Oblikovali so ga strokovnjaki iz
različnih evropskih držav, vendar naj ga ne bi uporabljali zgolj v EU, ampak tudi v vseh
državah sveta, kjer se pojavljajo potrebe po sistemih za upravljanje elektronskih
informacij.
Leta 2005 so se v Evropi začele priprave na dopolnitev MoReq-a, leto kasneje je
Evropska komisija objavila razpis za pripravo MoReq2. Leta 2007 so bila objavljena
delovna besedila, februarja 2008 pa končno besedilo MoReq2 v angleškem jeziku
(Hajtnik in Škofljanec, 2008).
V prvem delu MoReq-a so predstavljeni predvsem pojmi in terminologija s področja
arhiviranja in dolgoročne hrambe, to pa predvsem zato, da se slovenska terminologija
in terminologija, ki jo uporabljajo drugje po svetu in v Evropi, poenotita.
6

Prvotno objavljeno v angleškem jeziku kot Moreq: Model requirements for the management
of electronic records – MoReq Specification. izdal Urad za uradne publikacije Evropskih
skupnosti © European Communities, 2001 - slovenski prevod: © Arhiv Republike Slovenije,
2005
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Specifikacija MoReq najprej našteva zahteve za oblikovanje klasifikacijskega načrta ter
opredeljuje zahteve, ki se nanašajo na razrede, zadeve in mape ter tudi zahteve za
vzdrževanje klasifikacijskega načrta, ki je osnova tudi za elektronski sistem za
upravljanje dokumentarnega gradiva (v nadaljevanju ESUD).
Naslednje poglavje opredeljuje nadzor in varnost; postavljene so zahteve za velik
obseg kontrol, ki se nanašajo na varnost in vsebinsko nespremenljivost dokumentov v
elektronski obliki. Organizacije morajo biti sposobne nadzirati, kdo ima dovoljenje za
dostop do dokumentov zlasti v okoliščinah, ko lahko dokumenti vsebujejo osebno,
poslovno ali operativno občutljive podatke. V takih primerih je potrebno omejiti dostop
tudi zunanjim uporabnikom. Poleg tega pa poglavje opredeljuje še:
•
•
•
•

varovanje pred sistemskimi napakami z rezervnimi kopijami in možnostjo
popolne obnovitve dokumenta na podlagi rezervne kopije,
nadzor nad prenosom dokumentov med sistemi in lokacijami,
nadzor avtentičnosti dokumenta,
varnost zaupnih podatkov.

V specifikacijah MoReq so opredeljeni tudi roki hrambe (kako dolgo hranimo dokument
v ESUD-u, preden ga lahko odstranimo, in kako to naredimo) ter načini zajema
dokumentov, od standardnega postopka zajema do uvoza iz drugih sistemov, posebnih
vrst zapisov in elektronske pošte.
MoReq določa tudi zahteve po označevanju dokumentov, ki morajo biti identificirani z
enoličnimi identifikatorji za vsak pojav katerekoli entitete. Opredeljeno pa je tudi
preiskovanje, priklic in prikazovanje, pri čemer je velik poudarek dan nadzoru dostopa.
Predpisuje pa tudi, na kakšen način in kako se lahko izvaja spreminjanje, brisanje in
redakcija dokumentov, ukvarja se z roki hrambe in izločanjem gradiva, elektronskimi
podpisi, z zmogljivostjo in razširljivostjo, z zakonskimi normativnimi ureditvami,
dolgoročno hrambo in tehnološkim zastaranjem ter zahtevami po določenih meta
podatkih. V MoReq2 so vključene tudi vse tehnološke novosti, kot so upravljanje vsebin
(ang. Content management), blogi, wiki strani ipd.

2.3.2

ELEKTRONSKI DOKUMENTI – PRIROČNIK ZA ARHIVISTE

V letu 1997 je Mednarodni arhivski svet (nadalje MAS) objavil Smernice za upravljanje
elektronskih dokumentov iz arhivske perspektive (v nadaljevanju Smernice), ki jih je
pripravil Komite za elektronske dokumente (1993–1996). Pri pripravi Smernic so
ugotovili, da po svetu nastaja vse več dokumentov v elektronski obliki. Na podlagi tega
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je nastal Priročnik za arhiviste, saj je pri dolgoročni hrambi takih dokumentov potrebno
upoštevati tudi zahteve arhivov za tako »sodobno« pisarniško poslovanje.
Komite MAS za sodobne dokumente v elektronskem okolju (v nadaljevanju Komite
MAS), ki je pripravil priročnik za arhiviste, v njem predstavlja taktične pristope za
upravljanje vseh vrst elektronskih dokumentov v vseh obdobjih življenjskega cikla.
Priročnik je tako praktična pomoč vsem tistim, ki želijo zajeti, hraniti in zagotoviti
dostopnost elektronskih dokumentov. Pri tem pa niso izhajali iz novih raziskav, temveč
so v Priročniku zajeli širok niz standardov7, modelov zahtev, priročnikov, smernic in
drugih že obstoječih publikacij na tem področju.

2.3.3

NAJNOVEJŠE ŠTUDIJE IN RAZISKAVE

Vse te zahteve in spoznanja iz projekta MoReq so v naš model prenesene preko
arhivske zakonodaje v Enotne tehnološke zahteve (v nadaljevanju ETZ), ki so osnova
pri izdelavi notranjih pravil za zajem in hrambo ter morebitno uvedbo ESUD-a oz.
sistemov za dolgoročno hrambo. ETZ so namreč organizacijske in tehnološke zahteve
za samo uvedbo e-hrambe in tudi za vse, ki take rešitve ponujajo.
Potem, ko je leta 2005 izšel slovenski prevod MoReq-a, marca 2006 pa je bil sprejet
nov Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (v nadaljevanju
ZVDAGA) ter konec leta 2006 še ETZ, se je po treh letih uporabe izkazala potreba po
prenovitvi in posodobitvi navodil za uporabnike in ponudnike e-hrambe in storitev.
Tako je v pripravi nov MoReq2 ter posledično tudi ETZ2; prvotna navodila oz.
priporočila so se izkazala kot preobsežna in v nekaterih segmentih preveč strokovna oz.
po mnenju Škofljanca (2009) vsebujejo po eni strani preveč splošne in po drugi
premalo natančne zahteve, ki so ponekod s stališča tveganj celo nepotrebne. V stari
verziji ETZ1 prihaja do nekaterih vsebinskih podvajanj in terminoloških nespretnosti,
predvsem pa gre za uskladitev z novim MoReq2, ki je že objavljen, ni pa še preveden v
slovenski jezik. Novi MoReq2 vsebuje tudi nekaj novih interdisciplinarnih spoznanj
stroke, saj so pri nastajanju sodelovali številni vodilni ponudniki programske opreme s
tega področja, pa tudi številni strokovnjaki, ki se ukvarjajo z upravljanjem dokumentov
in z arhivistiko.
Tako so v novi MoReq2 vključene tudi novosti na tehnološkem področju, kot so
upravljanje besedil, blogi in wikistrani. Prav zaradi tega je MoReq2 pomembna
vsebinska podlaga slovenske področne zakonodaje, predvsem v tehničnem pogledu za
ETZ.

7

Predvsem Standarda ISO 15489-1 in ISO/TR 15489-2.
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Po prenovi ETZ bo opravljena primerjava z Moreq2, s čimer bo omogočeno
upoštevanje certifikata skladnosti z MoReq2. Prav tako sta v pripravi še ETZ-R za vse
vrste registrov in evidenc, ki bodo zajemale tudi evidence o dokumentarnem in
arhivskem gradivu, ter ETZ-AV, ki bodo zajemale avdio in video zapise, ki so specifična
vrsta arhivskega gradiva (Vir: Projekt vzpostavitve e-arhiva v RS - Škofljanec.ppt).
Leta 2007 se je ob ETZ-ju pojavil še kontrolni seznam, in sicer naj bi bistveno
pripomogel k preverjanju usklajenosti tako notranjih pravil kot programske opreme in
tudi storitev (KSpNP, KSpSW, KSpS; glej seznam kratic in okrajšav) z ZVDAGA ter s
tem olajšal delo tistim, ki želijo uvesti e-hrambo, ter tudi tistim, ki ponujajo tovrstne
storitve in opremo.
Ker je raziskovalna naloga v okviru tega magistrskega dela predvsem osredotočena na
iskanje optimalnih rešitev za uvedbo e-hrambe in posledično tudi za raziskavo, kako
bodo s tem zadovoljni uporabniki arhiva, ne moremo mimo že izvedenih študij
Fakultete za upravo, ki v okviru raziskovalnih projektov na področju merjenja
zadovoljstva od leta 2004 dalje raziskuje zadovoljstvo uporabnikov e-uprave, in sicer
tako med uporabniki e-uprave kot tudi med javnimi uslužbenci.
V raziskavi zadovoljstva so ugotovili, da je delež tistih, ki uporabljajo storitev e-uprava,
sicer kar precej velik, vendar poznavanje teh storitev ni na zadovoljivo visoki ravni.
Prav tako je majhen nabor storitev, ki jih podjetja uporabljajo. Po drugi strani pa so
napredni uporabniki sicer zadovoljni s kvaliteto takih storitev, vendar v njih vidijo še
obilico možnosti za izboljšave, kot so na primer: poenostavitev upravnih postopkov
znotraj organov javne uprave; ponudba vseh informacij in storitev uprave na enem
mestu; e-postopki, ki naj bi bili v primerjavi s klasičnimi, hitrejši; popolnejša in
enostavnejša ponudba e-uprave itd.
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3

NORMATIVNA UREDITEV HRAMBE IN ARHIVIRANJA
DOKUMENTARNEGA GRADIVA V SODOBNIH
ORGANIZACIJAH

Čeprav smo v Sloveniji z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
(nadalje s kratico ZEPEP) že leta 2000 dobili predpis, ki je določil pogoje, pod katerimi
so elektronske oblike dokumentov izenačene s fizičnimi, je šele sprejetje Zakona o
varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (nadalje s kratico ZVDAGA)
leta 2006 vzpostavilo vse pogoje za upravljanje celotnega življenjskega ciklusa nekega
elektronskega dokumenta, od njegovega nastanka oz. prejema do arhiviranja oz.
uničenja. Prav tako pa ZVDAGA še vedno obravnava tudi dokumentarno gradivo v
papirni obliki, ki pa se ga lahko pretvori v elektronsko obliko in se ga kot takega lahko
tudi hrani.
Uveljavitev ZVDAGA ter predpisov in aktov, ki sta jih na podlagi tega zakona sprejela
Vlada in Arhiv RS, je v javnem in zasebnem sektorju že sprožila nekaj projektov
uvajanja poslovanja z elektronskim, dokumentarnim in arhivskim gradivom (e-gradivo)
v obliki in na način, ki omejuje obravnavanje gradiv v fizični obliki le na najnujnejše in
v kar največji meri izkorišča prednosti poslovanja z e-gradivi.
Prehod na poslovanje z e-gradivi zahteva temeljito prenovo delovnih procesov glavnih
pisarn oz. drugih organizacijskih enot, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom, ter
vseh drugih delovnih mest oz. organizacijskih enot, ki v okviru svojega dela ta gradiva
ustvarjajo, obdelujejo, uporabljajo ali kako drugače obravnavajo.

3.1 ZAKON O VAROVANJU DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA
GRADIVA IN ARHIVIH
Novi ZVDAGA se ne osredotoča več samo na arhivsko gradivo v papirni obliki, temveč
vsebuje tudi določbe na področju varovanja dokumentarnega gradiva v elektronski
obliki in tako že v prvem členu govori o »dokumentarnem gradivu v fizični in
elektronski obliki«, s tem pa tudi loči klasične nosilce od novodobnih. Glede na pomen
dokumentarnega gradiva v digitalni obliki zakon določa, da mora biti zajem gradiva
»učinkovit« (8. člen) in »pretvorba zanesljiva« (9. člen). Za dokumentarno gradivo, ki
se hrani več kot pet let, pa mora biti zagotovljena tudi »digitalna oblika za dolgoročno
hrambo« (10 let). Prav tako novi ZVDAGA opredeljuje zahteve za storitve, ki so
povezane s tako hrambo, in določa nadzor nad trgom ponudnikov opreme in storitev za
namen e-hrambe dokumentarnega gradiva ter določa obvezno sprejetje Notranjih
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pravil zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki, ki jih morajo izpolniti pravne in fizične
osebe, vključno z javnopravnimi osebami, ki bodo zajemale, upravljale in hranile
dokumentarno in arhivsko gradivo v digitalni obliki, ter akreditirati programsko in
strojno opremo, ki jo bodo pri tem uporabljale.
Zakon je bistveno nadgradil dotedanjo ureditev varstva gradiva s celovitim in
učinkovitim varstvom elektronskega dokumentarnega in elektronskega arhivskega
gradiva ter prinesel v obstoječo pravno ureditev varstva arhivskega gradiva nekatere
spremembe in dopolnitve v zvezi s kriteriji in postopki vrednotenja ter odbiranja
javnega arhivskega gradiva, varstvom filmskega arhivskega gradiva, arhivskim
informacijskim sistemom in dostopom do arhivskega gradiva v javnih arhivih. Razen na
področju standardiziranega zajema in hrambe oziroma arhiviranja elektronskega
gradiva v digitalni obliki predlagane rešitve ne posegajo bistveno v dosedanji koncept
varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva oziroma v načela do tedaj veljavnega
zakona. Tako bodo tudi z novim zakonom ostala v veljavi zaradi tehnološkega razvoja
in razvoja arhivistike nekoliko dopolnjena temeljna načela, kot jih je določal dotedanji
zakon in ki so že desetletja uveljavljena v arhivski stroki pri nas in v tujini, zlasti v
državah Evropske unije (Žumer, 2007).
Ta zakon torej ureja način, organizacijo, infrastrukturo in izvedbo zajema ter hrambe
dokumentarnega gradiva v fizični in elektronski obliki, veljavnost oziroma dokazno
vrednost takega gradiva, varstvo arhivskega gradiva in pogoje za njegovo uporabo,
naloge arhivov in javne arhivske službe ter s tem povezane storitve in nadzor nad
izvajanjem (povzeto po: Žumer, 2008).

3.1.1

Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva

Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (nadalje s kratico UVDAGA)
se nanaša zlasti na postopke in pogoje, ki so povezani s pripravami in organizacijo
hrambe, in tako predpisuje postopke priprave na hrambo gradiva v digitalni obliki ter
ureja zajem, pretvorbo in hrambo gradiva v digitalni obliki. Pri zajemu gradiva nova
uredba loči pogoje na podlagi oblike izvornega gradiva, ki je lahko fizična ali digitalna,
ob tem pa določa tudi pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pri pretvorbi iz ene v drugo
obliko zapisa.

3.1.2

Enotne tehnološke zahteve

Splošne enotne tehnološke zahteve (nadalje s kratico ETZ), ki so bile v drugem
poglavju z informacijsko-tehnološkega vidika podrobneje predstavljene v povezavi s
projektom MoReq, so celovit dokument, namenjen splošni uporabi pri zagotavljanju
opreme in storitev, povezanih s hrambo dokumentarnega gradiva v elektronski obliki.
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Sestavljene so iz posameznih poglavij, ki se nanašajo na zaokrožene vsebinske sklope
oziroma poglavja, ki se nanašajo na različna organizacijska in tehnološka vprašanja
elektronske hrambe gradiva. Vsako poglavje vsebuje poleg uvodne razlage še
specifične zahteve.
Pripravil jih je Arhiv R Slovenije, opredeljujejo pa postopke zajema gradiv, obvezne
metapodatke8, veljavne postopke in oblike pretvorbe gradiv, obliko zapisa za
dolgoročno hrambo, vrste tehnoloških sredstev za zagotavljanje avtentičnosti in
celovitosti gradiva v digitalni obliki.

3.2 ZAKON O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (nadalje ZDIJZ) ureja postopek, ki
vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s
katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni
skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb, ki
so zavezanci v postopku za posredovanje informacij javnega značaja.
ZDIJZ vsebuje nekatere posebne procesne določbe in tako ureja postopek za dostop do
informacij javnega značaja na poseben način.

3.3 ZAKON O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV
Zakon o varstvu osebnih podatkov (nadalje s kratico ZVOP) določa, da je varstvo
osebnih podatkov namenjeno preprečevanju nezakonitih in neupravičenih posegov v
informacijsko zasebnost in dostojanstvo posameznika na vseh področjih. Zakon
obenem določa številne izjeme, ko objava, obdelava oz. posredovanje določenih
osebnih podatkov niso šteti za kršitev po tem zakonu.
Pravica do varstva osebnih podatkov je natančneje opredeljena v Zakonu o varstvu
osebnih podatkov, ki je stopil v veljavo 1. januarja 2005. Z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo
neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika
oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov. Zakon določa, da opravljata
nadzorstvo nad varstvom podatkov Inšpektorat za varstvo osebnih podatkov in Varuh
človekovih pravic. S tem zakonom pa je urejeno tudi upravljanje zbirk osebnih
podatkov.

8

Pri tem si pomagamo s standardi, ki se osredotočajo tako na metapodatke za upravljanje z
dokumenti kot na metapodatke za dolgoročno hrambo (Day, 2005).
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3.4 ZAKON O ELEKTRONSKEM POSLOVANJU IN ELEKTRONSKEM
PODPISU
V Sloveniji ureja področje elektronskega podpisa Zakon o elektronskem poslovanju in
elektronskem podpisu (ZEPEP) s pripadajočo Uredbo o pogojih za elektronsko
poslovanje in elektronsko podpisovanje, ki je usklajen z Direktivo 1999/93/EC in z
določili Modelnega zakona Komisije OZN za mednarodno gospodarsko pravo
(UNCITRAL) o elektronskem poslovanju in enotnimi pravili za elektronske podpise ter z
določili primarne evropske zakonodaje9.
Bistveni pomen Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP)
je, da pod posebnimi pogoji elektronskemu podpisu priznava enako veljavo, kot jo ima
v papirnatem svetu lastnoročni podpis.
Po ZEPEP-u mora hramba elektronskega gradiva izpolnjevati naslednje pogoje:
•
•
•
•

gradivo mora biti dostopno na uporaben način in primerno za kasnejšo rabo,
gradivo mora biti shranjeno v izvorni obliki ali obliki, ki verodostojno predstavlja
izvorno obliko,
možno je ugotoviti izvor in cilj sporočila ter čas prenosa ali prejema,
uporabljena tehnologija in postopki morajo zanesljivo zagotavljati
nespremenljivost sporočil.

3.5 DOSTOP DO ARHIVSKEGA GRADIVA IN INFORMACIJ JAVNEGA
ZNAČAJA
Zagotavljanje dostopa do arhivskega gradiva predstavlja del nalog vsake javne
arhivske službe. Hkrati pa predstavlja dostop do javnega arhivskega gradiva tudi
pravico vsakega posameznika.
K temeljnemu načelu prostega dostopa do informacij javnega značaja (v nadaljevanju
IJZ) niso zavezane le tri skupine dokumentov:
• če niso IJZ, ker niso izpolnjeni kriteriji po 4. členu ZDIJZ,
• izključitve, v primeru, da so IJZ, a jih zakonodajalec izrecno izključi iz zakona –
npr. arhivsko gradivo,
• izjeme, navedene v 1. odstavku 6. člena ZDIJZ, ki jih ločimo na absolutne
izjeme in relativne izjeme. Le-te so vezane na škodni test – ali bi razkritje
9

V Evropski uniji pripravlja standarde in priporočila s področja telekomunikacij in informacijske
tehnologije neprofitna organizacija European Telecommunications Standards Institute (ETSI),
katere poslanstvo je priprava standardov in priporočil za področje Evrope, ki bodo služili kot
smernice razvoja telekomunikacijskih storitev in informacijske tehnologije v bodočnosti.

29

določenega dokumenta oz. IJZ lahko povzročilo škodljive posledice določenemu
zavarovanemu interesu oz. pravici. Teh izjem je enajst. Najpogostejše med
njimi pa so:
o varstvo osebnih podatkov,
o poslovne skrivnosti javnih zavodov, agencij, skladov ipd.,
o tajni podatki,
o varstvo upravnega, sodnega in kazenskega postopka ter
o notranje delovanje organa.
Novela ZDIJZ je k tem enajstim izjemam dodala novo, in sicer arhivska gradiva, kar
pomeni, da se ta zakon za dostop do arhivskih gradiv ne uporablja. Kljub temu pa so
arhivi zavezanci po ZDIJZ, saj so v svojem ostalem delovanju zavezani k
transparentnosti, recimo na področju javnega naročanja ali na področju plač javnih
uslužbencev.
V evropskih državah, članicah EU, je vprašanje dostopa do arhivskega gradiva različno
urejeno, vendar bi bilo treba zaradi kompleksnosti vprašanj, ki zadevajo dostop do
gradiva, sprejeti enotno evropsko politiko o dostopu do arhivskega gradiva, ki bi
temeljila na skupnih načelih, skladnimi z demokratičnimi vrednotami.
Dostop do informacije, s katero razpolagamo, lahko zavrnemo samo, če obstaja kateri
izmed dvanajstih zakonsko določenih razlogov. Razlogi, ki so določeni v 6. členu ZDIJZ,
so na primer: tajni podatek; poslovna skrivnost; osebni podatek, ki pomeni kršitev
varstva osebnih podatkov; podatek, ki pomeni kršitev zaupnosti davčnega postopka;
podatek, pridobljen ali sestavljen zaradi upravnega postopka in katerega razkritje bi
škodovalo izvedbi postopka; podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z
notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo Direkcije RS za ceste in bi njegovo razkritje
povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti Direkcije in drugi. V teh primerih
lahko arhivar pod določenimi pogoji prosilcu omogoči delni dostop.

3.5.1

Informacija javnega značaja in varstvo osebnih podatkov

Koncept varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji izhaja iz 38. člena Ustave
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00 in 24/03), kjer je v drugem
odstavku določeno, da zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo
tajnosti osebnih podatkov določa zakon. Takšna ustavna določba predpisuje ureditev
varstva osebnih podatkov v splošnem, sistemskem zakonu, poleg tega pa dopušča tudi
možnost urejanja varstva osebnih podatkov v področnih zakonih, ki pa morajo prav
tako upoštevati določbe 38. člena Ustave Republike Slovenije.
Ustava Republike Slovenije v 38. členu vsebuje tudi izrecno prepoved uporabe osebnih
podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja in vsakomur daje pravico
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seznaniti se z zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, ter pravico do sodnega
varstva ob njihovi zlorabi.

3.5.2

Dostop do arhivskega gradiva in varstvo osebnih podatkov

Arhivom in arhivarjem se pri njihovem delu poraja vrsta vprašanj v zvezi s problemi, ki
jih srečujejo pri svojem vsakodnevnem delu z dokumentarnim in arhivskim gradivom
ter se nanašajo na vprašanja dostopa do informacij, ki jih hranijo arhivi. Eno
najpomembnejših vprašanj je nedvomno to, ali so arhivi, ki hranijo javno
dokumentarno in arhivsko gradivo, dolžni omogočati uporabnikom dostop do vseh
informacij, ki jih hranijo, ne glede varstvo osebnih podatkov, ali pa so uporabniku
dolžni zagotoviti le tisto informacijo, iz katere je razvidno, da je formalno pravno
veljavna.
Dostop do podatkov iz arhivskega gradiva javnih arhivov je namreč po sedanji ureditvi
omejen s taksativno naštetimi nameni uporabe arhivskega gradiva (znanstvenoraziskovalni, kulturni, publicistični, izobraževalni, predstavitve arhivskega gradiva) ali pa
z izkazovanjem pravnega interesa za uporabo arhivskega gradiva, če prosilec ne
potrebuje gradiva za neštete namene (65. člen ZVDAGA).
Predlog ZDIJZ, ki zagotavlja dostop do informacij javnega značaja vsakomur, ne da bi
za to bilo potrebno izkazati pravni ali kakršenkoli drugi kvalificirani interes, bi moral
zagotoviti, da se to njegovo določilo prednostno spoštuje tudi v primeru dostopa do
informacij javnega značaja, ki so v javnih arhivih, sicer bo obveljalo določilo ZVDAGA, o
namenski rabi oz. izkazovanju pravnega interesa za dostop do informacij iz javnih
arhivov, saj je ZVDAGA v odnosu do ZDIJZ lex speciali (specialna določba).

3.6 ELEKTRONSKI DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
V današnji družbi so informacije izrednega pomena, saj predstavljajo temelj
informacijske družbe. Viri podatkov oziroma informacij so različni, vendar pa so med
informacijami posebnega pomena tiste, katere upravlja javni sektor, torej informacije
javnega značaja. Dostop do teh informacij prispeva pomemben delež k družbenemu
razvoju, kar je s sprejemom zakona o dostopu do informacij javnega značaja prepoznal
tudi slovenski zakonodajalec.
Novi zakon upošteva tudi dejstvo, da so informacije bistveno več vredne, če jih
posredujemo v elektronski obliki. Posebej so določene obvezne vsebine, ki jih morajo
vsi zavezani organi posredovati v svetovni splet (besedila predpisov, študij ter drugih
strateških in pravnih aktov v veljavi in pripravi, informacije o javnih naročilih, upravnih
storitvah in druge informacije).
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Posredovanje informacij v splet in elektronski postopki z zahtevami za posredovanje
informacij pa seveda poleg organizacijskih in tehnoloških odpirajo tudi nekatera pravna
vprašanja glede pravne narave posameznih zahtevkov (neformalna zahteva ali upravna
vloga) in načina odločanja (Perenič, 2004).

3.7 VZPOSTAVITEV
INFORMACIJ

SISTEMA

ZA

VAROVANJE

IN

ZAŠČITO

V današnjem svetu komunikacij in omrežij so varnostni incidenti z ogrožanjem
informacij vsakodnevno prisotni. Pojavljajo se novi in novi virusi, trojanski konji, napadi
hekerjev, zato je treba razviti orodja in tehnike za njihovo odkrivanje in preprečevanje
posledične škode. Informacije so eden od ključnih elementov učinkovitega in
uspešnega poslovanja. Treba jih je varovati. Zato je treba vzpostaviti sistem za
varovanje in zaščito informacij, kjer se bo na podlagi njihove vrednosti za organizacijo,
ogroženosti in ranljivosti, opredelil način za uspešno in učinkovito varovanje informacij
in informacijskih virov, ki omogočajo poslovanje; to je, da bodo informacije varovane
toliko, kot je potrebno in kot zahtevajo poslovni partnerji, stranke, dobavitelji in drugi.
Sistem za varovanje in zaščito informacij je eden od ključnih elementov e-poslovanja,
kjer povezani partnerji zahtevajo prepoznavanje tveganj in njihovo zmanjšanje na
sprejemljiv nivo (Šalej, 2004).

3.8 VAROVANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA
Varna hramba dokumentarnega gradiva je tudi del sistema varovanja organizacije. To
ureja kar precej področnih zakonov, največ novosti na tem področju pa je prinesel novi
ZVDAGA, ki ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva tako v elektronski kot
fizični obliki.
Sicer pa več pozornosti ZVDAGA in Uredba namenjata elektronskemu varovanju, kar je
posledica tega, da vse večji del poslovanja organizacij poteka v elektronski obliki.
Pravzaprav je postalo e-poslovanje prevladujoče in je v ZVDAGA prav zaradi tega velik
poudarek na obdelavi in varovanju takega gradiva.
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3.8.1

Hranjenje in (materialno) varovanje dokumentarnega
arhivskega gradiva

Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005) v 4. členu pravi: »stalna
zbirka dokumentarnega gradiva je zbirka dokončno rešenih zadev in zaključenih
evidenc ali delov evidenc, ki jih upravni organ mora hraniti skladno s predpisi več kot
dve leti«. V stalnem arhivu (stalni zbirki) se zato hrani dokumentarno gradivo do
iztekov rokov hranjenja, arhivsko gradivo pa vse do izročitve v pristojno državno
arhivsko ustanovo (v Arhiv Republike Slovenije ali glede na geografsko pristojnost v
enega od slovenskih regionalnih državnih arhivov).
ZVDAGA glede varovanja dokumentarnega in arhivskega gradiva pred izgubo,
poškodovanjem ali uničenjem v 36. členu določa: »… Arhivsko gradivo v fizični obliki se
trajno in strokovno neoporečno hrani v ustreznih prostorih in opremi, v ustreznih
klimatskih pogojih, zavarovano pred vlomom, požarom, vodo, biološkimi, kemičnimi,
fizikalnimi in drugimi škodljivimi vplivi (materialno varstvo). Hramba arhivskega gradiva
v digitalni obliki je dovoljena samo kot dolgoročna hramba zajetega gradiva v skladu s
strokovnimi navodili pristojnega arhiva.«
Priporočljivo je, da se gradivu, ki se hrani v stalnem arhivu (stalni zbirki), nameni
dovolj velik prostor, ki mora ustrezati minimalnim pogojem hranjenja. Prostor, v
katerem je stalni arhiv (stalna zbirka), mora biti zavarovan pred vdorom vode,
požarom, tatovi (varovanje poslovnih in osebnih podatkov), zagotovljena mora biti
primerna temperatura (od 15° do 18° Celzija) ter zračna vlaga (okoli 55 % do 60 %).

3.8.2

Tehnična oprema arhivskih skladišč

Po starem Pravilniku o materialnem varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva so
morale javne ustanove hraniti dokumentarno in arhivsko gradivo v arhivskih skladiščih.
V pisarniških in poslovnih prostorih se je namreč lahko hranilo le do 30 tekočih metrov
gradiva.
V skladu s tedaj veljavnim Pravilnikom o materialnem varstvu arhivskega in
dokumentarnega gradiva so morala biti arhivska skladišča:
•
•

•

ločena od drugih prostorov,
na mestu, varnim pred vdorom vode, primerno oddaljenim od plinskih,
vodovodnih in kanalizacijskih napeljav, kurišč, dimovodov ter podobnih nevarnih
napeljav,
grajena protipotresno, iz požarnovarnih materialov,
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•
•
•
•
•

grajena tako, tako da zagotavljajo pravilne mikroklimatske pogoje za hrambo
gradiva,
ustrezno hidroizolirana in termoizolirana,
zavarovana pred požarom, strelo in vlomi,
opremljena z ustrezno električno napeljavo z napravami za izklopitev
električnega toka v vseh skladiščih,
opremljeno s svetili, ki so zavarovana pred škodljivimi sevanji.

Bistveni elementi starejše zakonodaje so v novejši dopolnjeni z dodatnimi zahtevami in
določili. V arhivskih skladiščih je med drugim prepovedano kaditi.
Arhivska skladišča morajo imeti naslednjo opremo:
•
•
•
•
•
•

kovinsko opremo (police, omare, predalniki, …),
ustrezne gasilne aparate in sisteme za gašenje, v bližini skladišč tudi talne
hidrante za vodo,
higrometre za merjenje zračne vlage in termometre,
naprave za javljanje požarov, vlomov in izlivov vode,
zaščito pred vdorom ultravijoličnih žarkov, tudi če je gradivo s svojo tehnično
opremo dovolj zavarovano,
ustrezno tehnično opremo za vse zvrsti in formate gradiva.

Oprema arhivskih skladišč pa mora omogočati:
•
•
•
•
•

3.8.3

racionalno namestitev gradiva,
zavarovanje pred poškodbami,
lahko dostopnost do gradiva,
kroženje zraka,
enostavno čiščenje.

Klimatski pogoji v arhivskih skladiščih

Posebna skrb v arhivskih skladiščih bi morala biti namenjena ustrezni temperaturi in
zračni vlagi, ki se uravnava glede na vrsto nosilcev zapisov, ki so arhivirani v skladišču.
Za naše razmere so ugodni pogoji za pergament in papir, ko se temperatura giblje med
13° in 18°C, relativna zračna vlaga pa je od 50 do 70-odstotna. Če ti pogoji niso
izpolnjeni, je posledica hitrejši razvoj razpadanja papirja in pisave ter pojav bioloških
škodljivcev, kot so insekti in plesen.
Optimalni klimatski pogoji za hranjenje različnih vrst gradiva so zbrani v tabeli 1.

34

Tabela 1:

Optimalni klimatski pogoji za hranjenje različnih vrst gradiva

Vrsta gradiva

Temperatura

Relativna zračna vlaga

Gradivo na pergamentu
Gradivo na papirju
Črno bele fotografije in negativi
Barvne fotografije in negativi
Filmski trak – črno-bel
Filmski trak – barvni
Magnetni zapisi – trakovi, kasete
Optični zapisi – zgoščenke, laserske
plošče, CD ROM

12 - 18°C
12 - 18°C
pod 18°C
pod 2°C
pod 13°C
pod 2°C
12 – 18°C

50 – 70%
40 – 70%
30 – 40%
30 – 40%
30 – 40%
30%
30 – 40%

pod 20°C

40%

Vir: Priročnik IFLA
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4

PREDSTAVITEV DIREKCIJE RS ZA CESTE

Direkcija Republike Slovenije za ceste je organ v sestavi Ministrstva za promet.
Opravlja strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev,
vzdrževanje in varstvo glavnih in regionalnih cest, dela hitrih cest, spremljajočih
objektov, naloge v zvezi z investicijami v državne ceste, usklajevanjem pri
projektiranju, graditvi in obnavljanju državnih cest in premostitvenih objektov ter
naloge v zvezi z varstvom cest (soglasja, dovoljenja,…) in prometno varnostjo.
Naloge Direkcije Republike Slovenije za ceste so opredeljene v Zakonu o javnih cestah
(nadalje s kratico ZJC).
Direkcija RS za ceste na podlagi podatkov, ki jih zbira in vodi v Banki cestnih podatkov,
pripravlja dolgoročne in letne programe dela. Le-te se nato v obliki predloga proračuna
preko Ministrstva za promet predloži v potrditev Državnemu zboru Republike Slovenije.
Pripravlja tudi različne strokovne podlage, na osnovi katerih se izvajajo investicijska in
vzdrževalna dela. V njeni pristojnosti je tudi nadzor nad prometno ureditvijo vseh
državnih cest in izbor izvajalcev vzdrževalnih del.
Vsi projekti in strokovne podlage pa so shranjeni na mikrofilmih v Banki cestnih
podatkov.
Direkcija organizira delo v naslednjih enotah:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sektor za planiranje in analize,
Sektor za upravljanje,
Sektor za vzdrževanje in varstvo cest,
Sektor za investicije,
Sektor za cestne prevoze,
Sektor za vozila,
Sektor za evidence o cestah, informatiko in arhiv,
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
Služba za pravne in splošne zadeve,
Glavna pisarna,
Finančna služba,
Služba za javna naročila in realizacijo letnega plana,
Služba za mednarodno sodelovanje,
Služba za evropske zadeve.
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Slika 1:

Organigram Direkcije RS za ceste

Vir: Direkcija RS za ceste

4.1 SEKTOR ZA EVIDENCE O CESTAH, INFORMATIKO IN ARHIV
V sektorju se vodijo in zbirajo podatki o javnih cestah. Podatki se zbirajo na osnovi
Pravilnika o evidencah o javnih cestah za vse državne ceste in osnovni podatki o
občinskih javnih cestah. Evidence o cestah vsebujejo podatke o poteku cest oz.
odsekov, elementih voziščne konstrukcije, prometu, stanju in opremi cest ter objektov,
ki so združeni v banko cestnih podatkov (BCP).
V sektorju se izvajajo naslednje naloge:
•
•

•

označevanje javnih cest in vodenje evidenčnih številk odsekov cest z dolžinami
in stacionažami,
zbiranje in hranjenje podatkov o prečnih in vzdolžnih elementih cest in
objektov, prometni signalizaciji in opremi cest, stanju cest in objektov, štetju
prometa in podatkov o izvedenih delih skupaj z investicijsko tehnično
dokumentacijo,
vodenje evidenc in izdajanje podatkov za potrebe upravljanja, gradnje,
vzdrževanja in varstva državnih cest,
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•
•
•

priprava statističnih poročil in posredovanje podatkov o cestah in prometu vsem
zainteresiranim uporabnikom,
vodenje združene evidence občinskih javnih cest in
hranjenje projektne in druge upravne dokumentacije, povezane z gradnjo in
vzdrževanjem ter upravljanjem državnih cest.

Ena pomembnih nalog Direkcije RS za ceste je predpisana obveznost investitorja10, da
mora ves čas trajanja objekta hraniti projektno dokumentacijo z vsemi spremembami
in dopolnitvami, po katerih je bil objekt zgrajen. Pristojnosti pri opravljanju nalog na
področju gradnje, vzdrževanja in varstva državnih cest so po obstoječi zakonodaji
razdeljene tako, da so na državnem nivoju zavezani za njihovo izpolnjevanje
Ministrstvo za promet RS, Direkcija RS za ceste ter Družba za avtoceste v RS. Zaradi
tega nastaja na celovitem področju cestogradnje v državi več vzporednih arhivov, kjer
hranijo in arhivirajo dokumentacijo pretežno na klasičen način.
Poleg tega je treba upoštevati, da nastala dokumentacija, ki jo hrani arhiv Direkcije RS
za ceste, po vsebini predstavlja nacionalne projekte, pri katerih gre v večini primerov
za grobe posege v prostor in s tem dobi tako dokumentarno gradivo pomen arhivskega
gradiva, ki ga je potrebno ohraniti za naše naslednike, za kar pa je pristojen Arhiv RS.

4.1.1

Analiza informacijske podpore na Direkciji RS za ceste

Upravljanje cest zahteva dobro informacijsko podporo. Zato ima Direkcija pokrita z
informacijskimi sistemi vsa ključna področja – poslovno, tehnično in upravno. Za
upravljanje in odločanje so potrebne kakovostne informacije, ki jih zagotavljajo
informacijski sistemi. Direkcija RS za ceste že od sedemdesetih let naprej gradi na
dobri opremljenosti in informacijski podpori uporabnikom sistemov.
Pri svojem delu Direkcija RS za ceste uporablja informacijski sistem, ki je podprt z
bazami podatkov v Oraclu. V okviru Banke cestnih podatkov se zbirajo tudi številni
podatki v zvezi z meritvami na cestni mreži, ki so osnova za izdelavo analiz in so
shranjeni tudi na mikrofilmih. Banka cestnih podatkov pri Direkciji RS za ceste obstaja
že od leta 1954, na način, kot je vodena danes, pa je bila vzpostavljena leta 1974.
Za prikaz podatkov v prostoru se uporablja Geoinformacijski sistem z orodjem ArcInfo.
Sistem omogoča prikazovanje podatkov na digitalni karti osi državnih cest.
Za vodenje zadev in upravljanje z dokumenti skrbi informacijski sistem Lotus Notes, ki
omogoča elektronsko poslovanje glavne pisarne in shranjevanje dokumentov v
elektronski obliki.
10

107. člen Zakona o graditvi objektov
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Za izdajanje soglasij je Direkcija razvila informacijski sistem, ki omogoča dislocirano
vodenje upravnega postopka. Sistem izkorišča internetno tehnologijo, ki omogoča
povezavo oddaljenih enot na centralno bazo podatkov.
Za zagotovitev čim hitrejšega vodenja upravnih postopkov imamo učinkovit
informacijski sistem, ki je podprt s kvalitetnimi bazami podatkov in tako izvajalcu
omogoči optimalno reševanje zelo velikega števila upravnih postopkov ter
avtomatizacijo opravil in oblikovanje izhodnih dokumentov.
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5

PREDSTAVITEV ARHIVA INVESTICIJSKO-TEHNIČNE
DOKUMENTACIJE IN NJEGOV POMEN ZA DIREKCIJO RS
ZA CESTE

Direkcija RS za ceste je investitor pri gradnji cest v Sloveniji. Po Zakonu o graditvi
objektov (44. člen ZGO) mora investitor investicijsko-tehnično dokumentacijo, ki je
potrebna pri izvajanju, hraniti trajno oz. ves čas trajanja objekta z vsemi dopolnitvami
in spremembami, po katerih je objekt zagrajen.
Nastala dokumentacija najpogosteje predstavlja nacionalne projekte, ki pomenijo tudi
grobe posege v naše okolje. S tem bi to dokumentarno gradivo lahko postalo tudi
arhivsko gradivo, ker predstavlja neprecenljiv vir podatkov za naše zanamce. Tehnična
dokumentacija cest, cestnega omrežja in vzdrževanje le-teh je pomembno ne le za
ljudi, ki delajo na tem področju, temveč tudi za širšo skupnost.
Vsi projekti, ki se kakorkoli nanašajo na državne ceste, se shranjujejo v centralnem
arhivu (Arhiv DRSC), ki hrani gradivo celotne cestne mreže v Sloveniji. Ta arhiv je
stalen. Gradivo, ki se v arhivu hrani, je urejeno. Gre za gradivo vse od leta 1945 dalje.
Velik del gradiva pred tem obdobjem pa je bodisi izgubljen bodisi uničen. Prav to
izgubljeno gradivo bi lahko bilo danes odskočna deska pri marsikateri pripravi terena za
novo cesto ali njeno rekonstrukcijo.
Kategorizacijo cest določa DRSC. Po namenu tako delimo ceste na:
•
•
•
•

avtoceste,
glavne ceste,
regionalne ceste,
lokalne ceste.

Direkcija RS za ceste upravlja skoraj 6.500 km hitrih, glavnih in regionalnih cest ter
kolesarske poti, ki pa v tabeli 2 na naslednji strani niso zajete.
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Tabela 2:

Dolžine cest konec leta 2008

Kategorija ceste

Dolžina v km

Avtoceste

505

Hitre ceste

74

Hitre ceste - dvopasovne

27

Glavne ceste
Regionalne ceste

929
4.887

Lokalne ceste

13.811

Javne poti

18.326

Vir: Direkcija RS za ceste

Arhiv investicijsko-tehnične dokumentacije DRSC je urejen na podlagi Banke cestnih
podatkov in je voden ter popisan ločeno od arhiva stalne zbirke. Projekti so klasificirani
glede na oznako ceste, številko odseka in zaporedno arhivsko številko.
Projekti so arhivirani po odsekih cest in so nekakšni »dosjeji«. Za vsak odsek ceste je
namreč narejenih več različnih projektov, ki so v arhivu arhivirani po zaporednih
številkah.
Obsežnost celotne arhivske dokumentacije Direkcije RS za ceste, kakršna je bila konec
leta 2008, prikazuje slika 2.
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Slika 2:

Skica razporeda arhivske dokumentacije DRSC konec leta 2008

URADNI LIST
TEHNIČNI ARHIV
TEHNIČNI ARHIV
TEHNIČNI ARHIV
TEHNIČNI ARHIV
TEHNIČNI ARHIV
TEHNIČNI ARHIV
TEHNIČNI ARHIV
TEHNIČNI ARHIV
TEHNIČNI ARHIV
TEHNIČNI ARHIV
TEHNIČNI ARHIV
TEHNIČNI ARHIV
TEHNIČNI ARHIV
TEHNIČNI ARHIV
TEHNIČNI ARHIV
TEHNIČNI ARHIV
TEHNIČNI ARHIV
RAZISKOVALNE NALOGE
RAZISKOVALNE NALOGE
RAZISKOVALNE NALOGE
RAZISKOVALNE NALOGE
TEHNIČNI ARHIV
TEHNIČNI ARHIV
TEHNIČNI ARHIV
TEHNIČNI ARHIV
TEHNIČNI ARHIV
TEHNIČNI ARHIV
TEHNIČNI ARHIV
TEHNIČNI ARHIV
TEHNIČNI ARHIV
TEHNIČNI ARHIV
TEHNIČNI ARHIV
RAČUNOVODSTVO, 1992

URADNI LIST
CESTNA TAKSA
CESTNA TAKSA
CESTNA TAKSA
CESTNA TAKSA
CESTNA TAKSA
CESTNA TAKSA
CESTNA TAKSA
CESTNA TAKSA
CESTNA TAKSA
ZAPORE CEST
ZAPORE CEST
RAČUNOVODSTVO
KADROVSKE ZADEVE
RAČUNOVODSTVO
RAČUNOVODSTVO
RAČUNOVODSTVO
RAČUNOVODSTVO
RAČUNOVODSTVO
RAČUNOVODSTVO
RAČUNOVODSTVO
GLAVNA PISARNA, SPLOŠNO
GLAVNA PISARNA
ODŠKODNINE, 1996
ODŠKODNINE
ODŠKODNINE
GLAVNA PISARNA, REZERVA
GLAVNA PISARNA, 1990-1995
GLAVNA PISARNA, 1982-1990
GLAVNA PISARNA, 1980-1982
GLAVNA PISARNA, 1977-1980
GLAVNA PISARNA, 1975-1977
GLAVNA PISARNA, 1970-1975
GLAVNA PISARNA, 1935-1970

AVTOCESTE

AVTOCESTE

AVTOCESTE

AVTOCESTE

AVTOCESTE

AVTOCESTE

AVTOCESTE

AVTOCESTE

AVTOCESTE

HITRE CESTE

HITRE CESTE

HITRE CESTE

HITRE CESTE

HITRE CESTE

NEIZBRANE PONUDBE
SKLADIŠČE
LOKALNE CESTE
RAZNO

GLAVNE CESTE
GLAVNE CESTE

GLAVNE CESTE
GLAVNE CESTE

GLAVNE CESTE
GLAVNE CESTE
GLAVNE CESTE
GLAVNE CESTE
GLAVNE CESTE
GLAVNE CESTE
GLAVNE CESTE
GLAVNE CESTE
GLAVNE CESTE
GLAVNE CESTE
GLAVNE CESTE
GLAVNE CESTE
GLAVNE CESTE
GLAVNE CESTE

GLAVNE CESTE
REGIONALNE C.
REGIONALNE C.
REGIONALNE C.
REGIONALNE C.
REGIONALNE C.
REGIONALNE C.
REGIONALNE C.
REGIONALNE C.
REGIONALNE C.
REGIONALNE C.
REGIONALNE C.
REGIONALNE C.
REGIONALNE C.

GLAVNE CESTE
GLAVNE CESTE
GLAVNE CESTE
GLAVNE CESTE
GLAVNE CESTE
GLAVNE CESTE
MOSTOVI
MOSTOVI
MOSTOVI
MOSTOVI
REGIONALNE CESTE
REGIONALNE CESTE
REGIONALNE CESTE
REGIONALNE CESTE
REGIONALNE CESTE
REGIONALNE CESTE

REGIONALNE C.
REGIONALNE C.
REGIONALNE C.
REGIONALNE C.
REGIONALNE C.
REGIONALNE C.
REGIONALNE C.
REGIONALNE C.
REGIONALNE C.
REGIONALNE C.
REGIONALNE C.
REGIONALNE C.
REGIONALNE C.
REGIONALNE C.
REGIONALNE C.
REGIONALNE C.

Vir: Lastni

Vsi osnovni podatki (oznaka in odsek ceste, kratka vsebina dokumentacije, projektna
organizacija in projektant, datum nastanka projekta, vrsta projekta, datum prejema v
arhiv in število prejetih izvodov) so vpisani na arhivski kartici, prikazani na sliki 3. Ti
podatki so vneseni tudi v računalniško bazo podatkov, kar nam omogoča lažje iskanje
projektov.
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Slika 3:

Primer arhivske kartice – Evidenčna kartica projekta

Cesta: R1-216
Odsek: 1178

CP

Omara

7

Objekt in faza: ZAHODNA OBVOZNA CESTA ČRNOMLJA
POVEZAVA MED CESTAMA R1-216/1178 IN R1-216/1213 ČRNOMELJ - KANIŽARICA

IP
Izdelalo podjetje: TOPOS, D.O.O. DOLENJSKE TOPLICE
projektant,: Dušan Granda, udig.
št. in datum projekta
in št. Pogodbe

IP-08/01
avgust, 2001

Evidenca izvodov 6 izv. – 3 fasc. (po reviziji)
In zvezkov
Opomba: 4 x arhiv 9.9.2001
2 x ga. Veršič (DDC)

Vir: Lastni

V arhivu investicijsko-tehnične dokumentacije hranimo po več izvodov posameznega
projekta, ki se sicer kasneje, ko se objekt prične graditi, izdajajo izvajalcem in
nadzornim inženirjem. V arhivu tako ostane samo en izvod, ki se ne sme izdajati. Prav
tako se ne izdajajo tisti izvodi, ki vsebujejo gradbeno dovoljenje.

5.1 POSLOVNA DOKUMENTACIJA
Arhiv DRSC pa je tudi »klasičen« arhiv, sestavljen iz tekoče in stalne zbirke
dokumentarnega gradiva, ki nastaja pri poslovanju organizacije. Dejstvo je, da pri
poslovanju organa vsak mesec prejmemo okoli 11.000 vhodnih dokumentov, ki so
evidentirani v Lotus Notesu, in sicer v aplikaciji Spis 4.
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5.1.1

Analiza poslovne dokumentacije

Poslovno dokumentacijo sestavljajo štirje segmenti, in sicer:
•

•
•
•

5.1.2

stalna zbirka (glavna pisarna), ki se deli na dva sklopa:
o stalna zbirka do leta 199811 (popisana v zadnjem obdobju v internetno
aplikacijo WASZ; je digitalizirana in zanjo je narejena tudi varnostna
kopija mikrofilma),
o stalna zbirka po letu 1998 (vodena evidenca v Lotus Notesovi aplikaciji
Spis4),
ostala dokumentacija,
interne publikacije (projektne naloge, analize, ekspertize,...),
zunanje publikacije (uradni list,...).

Analiza stalne zbirke

Dokumentacijo stalne zbirke delimo v dva sklopa, in sicer na:
•
•

poslovno dokumentacijo,
soglasja za posege v obcestni prostor.

Poslovno dokumentacijo sestavljajo dokumenti velikosti A4 do A3, medtem ko je
dokumentacija soglasij za posege različnih dimenzij, pri starejših dokumentih pa je tudi
slabše kakovosti.
Dokumentacija stalne zbirke za posamezne zadeve (soglasja za posege), je vezana v
arhivske ovoje (sistem herbarij map) in ni pripravljena za skeniranje (ni razpeta).
Vsebina teh ovojev je popisana v sistemu "Lotus Notes", po šifri zadeve in z opisom
zadeve (npr: 351-59/73-75 R-25A Instalacija Trojane mag. Plinovod Trojane Hrastnik),
kjer je za vsako zadevo seznam dokumentov, ki so predmet zadeve. Večina map ima ta
seznam priložen dokumentaciji.

11

Popisano v zadnjem obdobju v internetno aplikacijo WASZ, tudi digitalizirana in narejena
varnostna kopija mikrofilma, del stalne zbirke (papirna oblika in 1 izvod MF od leta 1930 do
leta 1970 ) predana Arhivu RS.
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Pri pregledu12 smo ugotovili nekatera odstopanja, in sicer:
• da nekatere zadeve tega seznama nimajo,
• da so na seznamu dokumenti, ki jih ni v arhivu,
• da so v arhivu dokumenti, ki niso na seznamu,
kar nakazuje na to, da vsaj na začetku uvedbe in uporabe aplikacije Lotus Notes
pisarniško poslovanje ni bilo dovolj sistematično vodeno13.
Vsebina te dokumentacije v stalni zbirki ni definirana oziroma standardizirana, vsebuje
vse tipe dokumentov (besedilni del in grafike) velikosti od A4 do A0.

5.1.3

Analiza druge dokumentacije

V sklopu druge dokumentacije so dokumenti najrazličnejših vsebin, predvsem
naslednji:
•
•
•
•
•

razna poročila in elaborati (geotehnična poročila,...),
dokumentacija manjših izvedenih del (predvsem vzdrževanja cest in manjših
posegov v obcestni prostor),
dokumentacija manjših projektov, vezanih na lokalne ceste,
razne situacije (obračun del) za posamezne projekte za posege na glavnih in
regionalnih cestah,
neizbrane ponudbe14.

V ostali dokumentaciji so dokumenti večinoma formata A4, je pa tudi nekaj
dokumentov večjih formatov.
Ostala dokumentacija ni popisana, tako da tudi ni pripravljena za skeniranje.

5.1.4

Analiza internih in zunanjih publikacij

Interne publikacije in zunanje publikacije so večinoma v mehki ali trdi vezavi, del
internih publikacij pa je vezan s spiralo ali vpet v fascikle/mape.

12
13

14

Popis zadeve
V zadnjem času je bilo na DRSC več internih seminarjev na temo vodenja zadev in uporabe
aplikacije Lotus Notes s poudarkom na ozaveščanju uporabnikov, kako pomembno je urejeno pisarniško poslovanje. Uspehi teh seminarjev so že vidni.
Te takoj, ko jih dobimo v arhiv, popišemo v Accessovo bazo in jih v roku enega leta digitaliziramo; dokumentacija neizbranih ponudb se hrani od 5 – 10 let, odvisno ali gre za naročilo
male ali naročilo velike vrednosti.
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Mehko in trdo vezane publikacije se v procesu skeniranja ne smejo razrezati, medtem
ko publikacije v mapah in v spiralni vezavi lahko razpnemo (po skeniranju se namreč
lahko spet spnejo nazaj).
Evidence o poslovni dokumentaciji so trenutno ločene od evidence tehnične
dokumentacije ter tudi od evidence internih publikacij.

5.2 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
Definicijo pojma »tehnična dokumentacija« najdemo v Slovenskem tehniškem slovarju
(Paulin et al., 2007), ki pravi: »… tehnična dokumentacija so osnutki, proračuni,
poročila, risbe, načrti in spričevala, ki se nanašajo na določen tehničen problem.«
Zakon o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84) pa našteva tehnično (projektno)
dokumentacijo, ki je osnova investicijskega programa, in sicer:
•
•
•
•
•
•

idejni projekt (IP),
projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
projekt za razpis (PZR),
projekt za izvedbo (PZI),
projekt izvedenih del (PID),
projekt za etažne lastnike.

Podrobnejšo vsebino za posamezne projekte predpiše minister, pristojen za graditev, in
je podrobneje obdelana v Pravilniku o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije
(Ur. l. RS, št. 35-1518/98).
Idejni projekt je izdelan na osnovi predhodno izdelanih idejnih rešitev, kjer se
obdelujejo variante posamičnih problemov.
Projekt za razpis vsebuje načrte, detajle, opise del in ponudbene ter izvedbene pogoje,
ki so potrebni za izdelavo ponudbe.
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je sestavljen iz več delov: projektna
gradbena dela objekta, projekt komunalnih vodov ter rekapitulacija vseh stroškov
izgradnje objekta.
Projekt za izvedbo, ki ga investitor izroči izvajalcu ob podpisu pogodbe, je projekt za
pridobitev gradbenega dovoljenja, dopolnjen s podrobnimi načrti, na podlagi katerih se
zgradi objekt.

46

Projekt izvedenih del, ki ga mora investitor predložiti ob tehničnem pregledu, se izdela
ob zaključku gradnje in obsega vse morebitne spremembe v vseh delih projekta za
izvedbo.

5.2.1

Analiza tehnične dokumentacije (projektov)

V tehnični dokumentaciji je zbrana vsa dokumentacija projektov. Le-ta je deljena po
projektih znotraj projektov po mapah, mape pa včasih po zvezkih. Znotraj projekta se
dokumentacija deli na:
•
•
•

splošni del,
tekstualni oz. besedilni del in
grafični del.

V večini primerov velja, da v splošnem in tekstualnem delu praviloma ni dokumentov
večjih od A3 formata oziroma grafičnih prilog (kajti le-te so pomanjšane na A4 ali A3
format).
V grafičnem delu praviloma ni dokumentov manjših od A4 formata. Pojavijo se le pri
določenih delih projekta kot priloge k grafikam (npr. izračuni statike).
V tehnični dokumentaciji so zbrani naslednji tipi dokumentov, ki pa so vsi vezani na
določen objekt in se praviloma delijo na splošni, tekstualni in grafični del:
•
•
•
•
•
•
•
•

osnovni podatki o projektu,
dovoljenja,
soglasja,
popisi del,
rekapitulacije,
atesti,
izračuni (statike, kubature,...),
načrti (geodetski posnetki, profili, situacije,...).

Tehnična dokumentacija je popisana po starem ali po novem klasifikacijskem načrtu;
dodeljena ji je šifra, nalepljena črtna koda z identifikacijsko številko in vpisana je v
obstoječi sistem DRSC.
Dokumentacija, ki je popisana, je tudi pripravljena za skeniranje, to pomeni, da je
razpeta, šifrirana, opremljena z bar kodo in zložena v pravilnem vrstnem redu.
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5.2.2

Analiza dimenzij dokumentov (širina, dolžina, debelina)

Enako kot za tipe dokumentov velja tudi za dimenzije dokumentov, da se
dokumentacija deli v dve glavni skupini, in sicer na dokumente do formata A3 in na
dokumente večje od formata A3.
Ta delitev je potrebna zaradi skeniranja, ker je potrebno dokumentacijo formata
večjega od A3 skenirati na velikoformatnih optičnih čitalnikih (do širine 1420 mm
oziroma širine formata A0).
Večina dokumentacije (cca 70 %)15 je primerna za skeniranje na skenerjih formata A3.
To velja za vso poslovno dokumentacijo in ves tekstualni del tehnične dokumentacije.
Preostanek dokumentacije, to je grafični del tehnične dokumentacije, pa je potrebno
skenirati na velikoformatnem optičnem čitalniku. Med dokumentacijo velikih formatov
je večina dokumentov v pravilnih formatih (A2, A1, A0,..), preostanek pa so nepravilni
formati, ki imajo eno stranico lahko dimenzije A4 po drugi stranici pa so lahko dolgi
tudi več metrov. Nekateri med temi dokumenti sledijo trasi ceste in so zato "lomljeni",
tako kot zavija cesta, ter zloženi na A4 format.
Slika 4:

Primer grafičnega dela projekta – lomljen list (situacija ceste v merilu
1:5000 v enem kosu)

Vir: Direkcija RS za ceste

Delitev dokumentacije na ta dva sklopa velja tako za širino kot dolžino dokumenta.
Pri pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da debelejših dokumentov ni. V
primeru, da se pojavijo dokumenti, ki bi bili zaradi debeline neprimerni za skeniranje na
A3 optičnemu čitalniku, se ti dokumenti skenirajo na velikoformatnem skenerju, kjer je
debelina dokumentacije trenutno omejena na 1,5 cm.

15

To je samo ocena arhivarja, saj je dejansko stanje nemogoče ugotoviti, ker je investicijskotehnična dokumentacija sestavljena tako iz tekstualnega dela kot tudi iz grafik večjega
formata od A3.

48

5.2.3

Analiza kvalitete dokumentov

Dokumente v tej analizi smo pregledali glede na fizični izgled lista in vidnost vsebine.
Za vse dokumente na splošno velja, da so dokumenti, ki so nastali pred letom 1990,
slabše kakovosti zaradi slabe kvalitete papirja, saj se je tedaj uporabljal zelo tanek in
prosojen papir oziroma "kosmat" papir, na katerem se je črnilo razlivalo.
Dokumente lahko tako za vsako karakteristiko delimo v tri razrede, in sicer:
•
•
•

dobri dokumenti,
pogojno dobri dokumenti,
slabi dokumenti.

Ocena dokumentov ne pomeni, da dokumenti niso primerni za skeniranje oziroma
prenos na mikrofilm, pač pa nam pove, na kakšen način se mora dokumentacija
skenirati in kako hitro se določena dokumentacija lahko obdeluje.
Slika 5:

Primer barvne grafike projekta

Vir: Direkcija RS za ceste
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5.3 PREJEMANJE
IN
DOKUMENTACIJE

IZDAJANJE

INVESTICIJSKO-TEHNIČNE

Vsi projekti, ki pridejo v Arhiv investicijsko-tehnične dokumentacije DRSC, pridejo vanj
preko vložišča. Spremni dopis, ki po navadi »spremlja« te projekte, v vložišču opremijo
s prejemno štampiljko, kjer je zapisana številka zadeve, signirni znak arhivarja ter
število prilog in datum sprejema. Na spremnem dopisu je zapisana tudi zaporedna
številka dokumenta v zadevi. Vsak tak spremni dopis podpiše tudi arhivar, ki s tem
potrdi prejem in prevzem projektov. Ko pridejo v arhiv priloge z dopisom, se projekt
pregleda in ob tem ugotovi tudi njegova popolnost. Nadalje se projekt popiše na
arhivsko kartotečno kartico in vnese podatke v računalnik. Projekt se še opremi z
arhivsko številko in se ga arhivira na določeno mesto.
V Arhiv DRSC pride običajno po šest izvodov, ki se kasneje izdajajo iz arhiva za
pridobivanje upravnih soglasij in dovoljenj ter tudi izvajalcu za izvedbo. V Arhivu mora
obvezno ostati en arhivski izvod, ki se ga ne izdaja. Ta arhivski izvod, ki mora biti
popoln, je posebej označen in se ga bo kasneje pripravilo za digitalizacijo.
V letu 2008 smo tako dobili 501 dokument za prejem in arhiviranje projektov. Dejansko
prejetih novih projektov pa je bilo 1319, vrnjenih projektov pa je bilo 170. V letu 2008
smo prejeli 689 vlog za izdajo arhivskega gradiva. Dejansko izdanih je bilo 368
projektov, od tega je bilo 36 projektov kopiranih, preostanek pa predstavljajo izdani
originalni dokumenti.
Na sliki 6 je prikazana primerjava dogodkov v letih 2006 – 2008; opazimo lahko, da je
v zadnjem letu opazovanega obdobja prispelo v arhiv še enkrat več arhivskih enot
investicijsko-tehnične dokumentacije kot v obeh predhodnih letih, medtem ko je
izposoja ali vračanje dokumentacije v vseh treh letih približno enaka. Tudi ostali
dogodki ostajajo na približno isti ravni. Vse to pa kaže tudi na to, da se obsežnost
arhiva iz leta v leto veča. Ker se razpoložljivi prostori hitro polnijo, je potreba po novih
prostorih vse večja, problem pa se lahko reši tudi z e-hrambo.
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Slika 6:

Dogodki v arhivu v letih 2006 - 2008
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Za izdajo projektov iz arhiva mora stranka izpolniti predpisan obrazec (glej prilogo 1),
ki ga dobi v Arhivu DRSC, lahko pa ta obrazec pošlje z elektronsko pošto. Prav tako
lahko že izpolnjen obrazec natisnemo direktno iz aplikacije WARP. Ta obrazec mora biti
podpisan s strani vodje oddelka za BCP in arhiv. Stranka lahko šele na podlagi tega
podpisa dobi projekt iz arhiva. Tudi ta obrazec mora iti preko vložišča, kjer ga opremijo
s prejemno štampiljko; če gre za prejem po elektronski pošti, pa se ga knjiži direktno v
Lotus Notes, v aplikacijo SPIS.

5.3.1

Opis obstoječega stanja v arhivu

Investicijsko-tehnična dokumentacija je v Arhivu DRSC arhivirana klasično ter trenutno
predstavlja okoli 3180 tekočih metrov polnih polic. Manjši del projektov (pri tem gre za
del avtocestnega programa in za del objektov), ki obsega 5 – 10 % vsega gradiva, je
shranjen na mikrofilmu16. Del avtocestnega programa, ki je shranjen na mikrofilmu, je
bil predan Družbi za avtoceste Republike Slovenije (v nadaljevanju DARS), in sicer
celotna tehnična dokumentacija in en izvod mikrofilma (mikrofiš in mikrofilmska

16

Ta del dokumentacije se je mikrofilmal od konca leta 1995 do leta 2005. Zaradi zastarele in
počasne tehnologije smo mikrofilmanje tehnične dokumentacije ustavili (glej poglavje 5.3.3)
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kartica). Prav tako bomo predali DARS-u tudi ostale projekte, katere investitor je, ko
bodo le-ti ustrezno obdelani (digitalizirani). S tem bomo rešili del prostorskih
problemov.
Tabela 3:

Pregled obsega dokumentacije po vrstah in starosti projektov

Cesta

Projekti, pripravljeni za MF (do l. 1995) Projekti po letu 1995

Avtoceste
Hitre ceste
Glavne ceste
Regionalne ceste
Objekti
Lokalne ceste

600 t. m.*
190 t. m.
250 t. m.
782 t. m.
90 t. m.
50 t. m.

240 t. m.
108 t. m.
253 t. m.
3600 t. m.
97 t. m.
/

Skupaj

1562 t. m.

1058 t. m.

Opomba: *t. m. je tekoči meter (v naravi 1 polica)
Vir: Lastni

V arhivu je skupaj prostora za 3.780 t. m. dokumentacije. Projektna dokumentacija
zavzema približno 3.180 t. m., razliko do polne kapacitete pa predstavlja dokumentarno
gradivo stalne in tekoče zbirke. Med vsakim odsekom ceste je še nekaj prostora,
vendar pa je ta prostor potreben za dopolnjevanje obstoječih projektov.
Na dodatni lokaciji, ki jo imamo najeto za potrebe arhiva, je še okoli 200 t. m. polic, ki
so večji del že zasedene. Na razpolago je tako le še okoli 50 tekočih metrov polic, pa
tudi te bodo kmalu zapolnjene.

5.3.2

Mikrofilmanje investicijsko-tehnične dokumentacije

Mikrofilmanje dokumentarnega gradiva je bila do pred nekaj leti sodobna oblika
arhiviranja. Ta način naj bi zagotavljal dokaj dolgo dobo hranjenja mikrofilmov (okoli
100 let), vendar pa se je v praksi pokazalo, da ne dosega take obstojnosti, kot so
zagotavljali proizvajalci opreme. Velike prednosti je mikrofilm predstavljal pri prihranku
prostora za hranjenje gradiva in pri pretoku informacij.
Vsi postopki pri mikrofilmanju, uporaba in varovanje mikrofilma so bili standardizirani.
Pravna veljavnost mikrofilma je bila načeloma izenačena z izvirnimi dokumenti na
papirju in elektronskimi zapisi, razen v primerih, ko so posebni predpisi to urejali
drugače.
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Mikrofilm je danes zastarela oblika shranjevanja in varovanja dokumentarnega gradiva,
zato ga večina organizacij v primarni funkciji opušča oz. ne uporablja več ali pa ga
uporablja le kot varnostno kopijo pri digitalizaciji dokumentov (sekundarna funkcija).

5.3.3

Tehnologija postopka mikrofilmanja na DRSC

Mikrofilmanje se je izvajalo na sedežu DRSC okoli 6 let. Dokumentacija je bila zaradi
mikrofilmske tehnike razdeljena na dva mikrofilmska medija, in sicer na mikrofilmsko
kartico in mikrofiš. Ta postopek mikrofilma je imel svoje prednosti in slabosti. Prednost
ja bila ta, da je možno dokumentacijo dopolnjevati. Slabost pa je bila ravno v dveh
mikrofilmskih medijih, ki lahko pripelje do zamenjave vrstnega reda dokumentov, pa
tudi pregledovanje dokumentov je zamudno.
Snemanja dokumentacije na mikrofilm sta izvajala 2 delavca, ki sta projektno
dokumentacijo razdelila glede na velikost in vsebino dokumenta (grafični in tekstualni
del dokumentacije). Snemanje dokumentacije se je izvajalo v treh originalnih izvodih
(en izvod ostane DRSC, en izvod dobi arhiv DARS-a ter en izvod za Arhiv Republike
Slovenije).
Pri mikrofilmanju dokumentarnega gradiva na DRSC smo uporabljali dve kameri, in
sicer:
•

•

Kamera MICROBOX, na katero smo snemali grafični del projektov; rezultat
snemanja je bila mikrofilmska kartica, na katero se je lahko posnelo grafični
načrt do velikosti formata A0, in je vsebovala tudi podatke o načrtu, ki je
posnet na kartici;
Kamera CODUFIDEX, na katero smo snemali tekstualni del projektov; rezultat
snemanja je bil mikrofiš z 98 posnetki A4 formata.

Hitrost snemanja na kameri CODUFIDEX poteka bistveno hitreje kot na kameri
MICROBOX najmanj iz naslednjih razlogov:
•
•

•

•

dokumentacija A4 in A3, ki se je snemala na kameri CODUFIDEX, je
standardizirana in manj zahtevna;
grafični del, ki se je preslikaval na kameri MICROBOX, je bil večinoma
nestandardiziran (večji format od A0) in je bila zaradi tega potrebna izdelava
sekcij, pri čemer je bilo treba paziti, da so bili vsi deli dokumenta dobro vidni;
dokumentacijo, ki se je preslikala na kameri MICROBOX, je bilo potrebno
predhodno dobro pripraviti, da se prepognjeni deli risbe čim manj poznajo na
MF kartici, saj bi to lahko vplivalo na kvaliteto reprodukcije;
izpis na MF kartice se je izvajal na matričnem tiskalniku, ki je sorazmerno
počasen.
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Mikrofilmska oprema na DRSC je bila leta 2007 stara 11 let in je bila tehnološko
zastarela, kljub temu, da je bila že računalniško vodena.
Zaradi zastarele opreme in s tem posledično tudi počasne organizacije dela na
mikrofilmu, smo mikrofilmanje na DRSC ukinili. Razlog za to je tudi ta, da nam nova
zakonodaja omogoča druge tehnike arhiviranja dokumentarnega gradiva, ki so mnogo
hitrejše in sodobnejše, predvsem pa je iskanje in posredovanje tako arhivirane
dokumentacije bistveno hitrejše kot je bilo pri mikrofilmu.

5.4 PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA DIGITALIZACIJO
Za potrebe digitalizacije projektov je bil izdelan Klasifikacijski načrt za projektno
dokumentacijo, ki je poleg Pravilnika o vsebini projektne dokumentacije osnova za
izdelavo projektne dokumentacije.
Pri pripravi investicijsko-tehnične dokumentacije za digitalizacijo (skeniranje) projektov
in preslikavo le-teh na mikrofilm gre za nadaljevanje projekta, ki se na Direkciji RS za
ceste izvaja že od leta 1996 dalje. S sedanjim projektom želimo nadaljevati s
posodobljenim in prenovljenim načinom klasificiranja projektne dokumentacije ter s
tem pripraviti projektno dokumentacijo za digitalizacijo in s tem tudi za e-arhiviranje.
Dela pri pripravi dokumentacije za digitalizacijo obsegajo:
•
•
•
•

•
•
•

odbiranje investicijsko-tehnične dokumentacije in izločanje odvečnih kopij, ki se
kasneje komisijsko uničijo,
odstranitev kovinskih delov (sponke in podobno) iz dokumentacije,
pregled projektov, ki so že šifrirani (po starih smernicah) s strani projektantov
in jih je potrebno označiti oz. nadomestiti z novimi,
klasifikacijo oz. šifriranje (numeriranje) projektov s predpisano šifro v skladu s
Klasifikacijskim načrtom za projektno dokumentacijo, ki je objavljen na:
http://www.dc.gov.si/index.php?id=1847&no_cache=1,
opremljanje projektne dokumentacije s črtno kodo,
vnos vseh podatkov šifriranih projektov v računalniško bazo podatkov,
vzdrževanje del na bazi podatkov, pri čemer so vključeni stroški vzdrževanja za
dobo 5 let.
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Dokumentacija, ki jo je potrebno pregledati, urediti in šifrirati, obsega trajni arhiv
projektov izvedenih del za ceste in objekte na njih ter vso drugo spremljajočo
dokumentacijo v zvezi s temi projekti, ki nosijo datum nastanka:
•
•
•

od 1. januarja 1995 do 31. 12. 2007 za vse glavne ceste (od G1-1 do G2-111),
od 1. januarja 2003 do 31. 12. 2007 vse ostale ceste (magistralne, regionalne),
poleg tega pa je treba pregledati še vso projektno dokumentacijo, ki je v času
dosedanje priprave fizično ni bilo v arhivu Direkcije RS, ker je bila izposojena.

Dokumentacija, ki se bo pripravljala, mora ostati v takšnem obsegu in stanju, kot je
bila pred pripravo. Komisijsko se lahko uničijo le kopije dokumentov in morebitni
duplikati projektov. V komisiji sodeluje tudi predstavnik arhiva DRSC.
Pripravo in zajemanje podatkov opravlja 5 izvajalcev, ki so strokovno usposobljeni za
izvajanje tovrstnih del. Dokumentacija se šifrira po Klasifikacijskem načrtu za projektno
dokumentacijo, ki je usklajen z veljavno zakonodajo v zvezi z izdelavo investicijskotehnične dokumentacije ter tudi evropsko zakonodajo na tem področju.

5.4.1

Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo

Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo je nekakšen šifrant, ki določa šifre za
posamezne dele projektne dokumentacije. Projektant, ki izdeluje tehnično
dokumentacijo, mora tako po Klasifikacijskem načrtu za projektno dokumentacijo
označiti vso projektno dokumentacijo, ki nastaja pri njem in katere investitor sta DRSC
ter Družba za avtoceste Republike Slovenije (nadalje s kratico DARS)17.
Šifra je sestavljena iz odseka ceste in zaporedne arhivske številke ter nato projekta,
šifriranem po šifrantu oz. Smernicah. Šifra Projekta za izvedbo (PZI) ceste izgleda npr.
takole:
1
Št. odseka
0373

2
Arhivska št.
0088.00

3
4
Vrsta dokumentacije
004.
2101.

5
Šifra priloge
S.1

pri čemer pomeni:
•

17

0373 – oznako odseka po kategorizaciji državnih cest, na katerem se nahaja
objekt (oznako bo dolžan na ustrezno mesto postaviti izdelovalec projektne

Upravljalec državnih cest je namreč Republika Slovenije in je zato DRSC dolžna upravljati tudi
s projektno dokumentacijo, katere investitor je DARS.
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dokumentacije, za pravilnost oznake pa bo poleg izdelovalca dokumentacije
predvsem zadolžen pripravljalec projektne naloge),
•

0088.00 – arhivsko številko, ki jo bo po sprejemu v arhiv dodala arhivska
služba (mesto za arhivsko številko bo izpolnjeno šele po prihodu dokumentacije
v arhiv, po opravljenih revizijskih postopkih oziroma fazah gradnje objekta;
številko bodo dokumentu dodali delavci arhiva),

•

004 – oznako iz šifranta projektne dokumentacije glede na namen uporabe in
vrsto objektov, za katere se izdeluje projektna dokumentacija (šifro bo
izdelovalec projektne dokumentacije privzel iz dela šifranta projektne
dokumentacije glede na namen uporabe - IP, PGD, PZR, PZI, PID, projekt za
vpis v uradne evidence),

•

2101 – oznako iz šifranta projektne dokumentacije glede na namen uporabe in
vrsto objektov, za katere se izdeluje projektna dokumentacija (šifro bo
izdelovalec projektne dokumentacije privzel iz šifranta projektne dokumentacije
glede na vrsto objektov, za katerega se izdeluje projektna dokumentacija),

•

S.1 – oznaka je razdeljena na dva dela, kajti v vsebinskem smislu se projektna
dokumentacija skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne
dokumentacije deli na:
o
o

S – Splošni del,
T – Tehnični del.

Ta šifrant je bil uveden zato, da bi bili vsi projekti enako šifrirani oz. klasificirani, kar
omogoča lažje in poenoteno vnašanje podatkov v računalnik.
Tehnični del dokumentacije (Direkcija RS za ceste, Klasifikacijski načrt za projektno
dokumentacijo. Ljubljana, september, 2002, dopolnitev oktober, 2003) pa se nadalje
razdeli na :
•
•
•
•

5.4.2

T.1
T.2
T.3
G

Tehnični opisi in izračuni,
Projektantski popis s predizmerami in stroškovno oceno,
Gradbiščna dokumentacija,
Risbe.

Šifriranje dokumentacije

Dokumentacijo, ki je namenjena arhiviranju (originali in kopije), se pred vnosom v
sistem in shranitvijo v arhivu šifrira; tako se zagotovi popolno šifriranje vseh
dokumentov, ki prihajajo v arhiv.
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Vsi dokumenti, ki so sestavni del projekta, se pregledajo in popišejo po obstoječem
šifrantu. Pri tem operater za vsak dokument določi šifro po šifrantu, sam dokument
pregleda (ali vsebuje več strani, ali je poškodovan, ali manjka del dokumenta itd.) ter
ga opremi z ustrezno nalepko s šifro in črtno kodo. Te dokumente potem vnese tudi v
aplikacijo za vnos, točneje za popis dokumentacije. Podatke popisa z ugotovljenimi
odstopanji preda izvajalcu vnosa v obstoječi sistem.
Trenutno je popisane približno tri četrtine investicijsko-tehnične dokumentacije, od
tega 80 % po starem šifrantu in 20 % po novem šifrantu, in približno 45 % poslovne
dokumentacije. Publikacije (interne in zunanje) so v celoti popisane v sistemu interne
knjižnice.
Tehnična dokumentacija se popisuje in šifrira po klasifikacijskem načrtu. Vsak
dokument se v tej fazi opremi s šifro in bar kodo, ter se vpiše v aplikacijo za popis
dokumentacije. V primeru, da ima dokument več strani, se šifrira samo prva stran, na
ostalih straneh pa se označi samo število strani (npr. 2/6 ... 6/6). Razlike med
popisovanjem po starem in novem klasifikacijskem načrtu so:
•
•

različna črtna koda,
pri popisovanju po starem klasifikacijskem načrtu smo dokumente, ki imajo več
strani, na prvi strani opremili s šifro in črtno kodo, na zadnji strani dokumenta
pa smo opremili samo s šifro.

Za popis dokumentacije je odgovoren vodja arhiva in nadzoruje delo zunanjega
izvajalca, ki projekte popisuje in jih pred predajo v arhiv s svojo notranjo kontrolo tudi
kontrolira. Pred vnosom dokumentacije v sistem in namestitvijo v arhivske omare se
opravi kontrola s strani DRSC-ja (vodja arhiva oziroma zaposleni v arhivu).
Ker so projekti različnega obsega in je s tem pogojena tudi količina dokumentacije, je
nemogoče »na pamet« določiti čas za šifriranje enega projekta, zato smo se odločili, da
preverimo čas, ki je potreben za popis ene mape (fascikla). Po podatkih zunanjega
izvajalca lahko popis ene mape traja od 10 do 40 minut. Tako za eno mapo v
povprečju potrebujejo okoli 25 minut.
Po pregledu popolnosti popisa naključnih projektov je bilo ugotovljeno, da napak
oziroma odstopanj ni.
Trenutno je za skeniranje pripravljenih 28.485 od skupaj 31.247 prejetih projektov. Pri
tem je 3.155.425 dokumentov tekstualnega dela in 530.891 grafik.
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Slika 6:

Pripravljeni dokumenti projektov za digitalizacijo
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Slika 7:

Razmerje tekstualnega in grafičnega dela projektov
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grafični del

86%

Vir: Lastni
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5.5 PROBLEMI, KI SE POJAVLJAJO V ARHIVU DRSC
Iz predhodnega poglavja lahko razberemo, kateri so ključni problemi v Arhivu DRSC.
Največji problem, ki bo tudi najtežje rešljiv, je pomanjkanje prostora. Arhiv se vztrajno
in hitro polni, saj nismo samo klasični arhiv, ampak smo tudi nekakšno skladišče
investicijsko-tehnične dokumentacije (glej sliko 6), saj skoraj vso to dokumentacijo
dobimo v več izvodih in jo potem na zahtevo izdamo nadzornemu inženirju, Ministrstvu
za okolje (za izdajo različnih soglasij) in izvajalcem del.
Drugi problem je počasen postopek izdajanja projektov iz arhiva, ker je treba zbrati
določene podpise ter dokumentacijo, ki je sicer sistematično urejena, poiskati. Prav
tako je dano veliko zahtevkov za izdajo in kopiranje arhivskega gradiva. Arhivar dnevno
porabi približno 4 ure za kopiranje in izdajanje dokumentacije.
Zaradi permanentnega povečanja obsega dokumentacije se srečujemo s prostorsko
stisko, vse težje je obvladovanje sistematične urejenosti, večja je poraba časa za
iskanje in s tem je povezano tudi povečanje stroškov, ki nastajajo pri poizvedbah
zaradi iskanja, kopiranja dokumentacije in pošiljanja le-te uporabnikom našega arhiva.
Zagotavljanje dostopa do elektronskih informacij predstavlja velik izziv. Karakteristike
elektronskega gradiva se razlikujejo od klasičnega in zahtevajo vključevanje novih
metod pri upravljanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom pri zagotavljanju
dostopa. Za zagotovitev dostopa morajo biti informacije pripravljene za dolgodobno
hranjenje, v principu za neomejeno obdobje, kar pomeni, da morata biti ohranjeni
integriteta in struktura dokumenta, kljub celi vrsti tehnoloških sprememb. To omogoča
uporabo gradiva s pomočjo primerne programske in strojne opreme, ki mora biti
certificirana in akreditirana s strani Arhiva RS. Drugi, še pomembnejši pogoj za dostop
do arhiva pa je varovanje elektronskega gradiva.
Legalna dolžnost glede shranjevanja je še precej strožja od predpisanih obdobij
hranjenja, saj je hramba trajna oz. odvisna od aktivne življenjske dobe takšne
dokumentacije.
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5.6 MOŽNE REŠITVE ZA OPISANE PROBLEME
Zelo pomembna naloga in predpisana obveznost vsakega investitorja je, da mora ves
čas trajanja objekta hraniti projektno dokumentacijo z vsemi spremembami in
dopolnitvami, po katerih je bil določen objekt zgrajen, rekonstruiran ali dograjen18.
Na podlagi navedenega je potrebno pri postavitvi sistema arhiviranja izhajati iz tega,
da je za uporabnika izvedba sistema čim bolj primerna in preprosta, obenem pa
zagotavlja drugim, ki sodelujejo z uporabnikom, možnost dostopa do podatkov, pa
tudi, da kasneje zagotavlja dostop do podatkov z možnostjo dopolnjevanja
dokumentov. Vse skupaj pa mora biti tudi varno zaščiteno pred morebitnimi
nepooblaščenimi dostopi, zlorabami ali uničenjem ter zagotavljati varnost in trajnost
hrambe. Vse to bi pripomoglo k skrajšanju postopka pri iskanju dokumentacije ter
uporabnikom omogočilo takojšen pregled stanja na določenem projektu, oziroma tudi
delu ceste.
Pri izbiri in načinu reševanja za sistem arhiviranja investicijsko-tehnične dokumentacije
ter tudi za način hrambe le-te, je treba izbrati takšne rešitve, da bo z njimi
zagotovljeno učinkovito in sodobno arhiviranje te dokumentacije. S tem pa je seveda
treba rešiti tudi varno in dolgotrajno hrambo gradiva, ki jo zahteva tudi zakonodaja na
področju cestogradnje (na primer Zakon o graditvi objektov).
Po implementaciji e-arhiva naj bi se po ocenah arhivarja:
•
•
•

povečala produktivnost (izražena z odzivnim časom) za 25 % do 50 %,
celo do 75 % zmanjšali transakcijski časi,
za 60 % do 80 % zmanjšali stroški z arhiviranjem (zlasti je pri tem mišljen
prostor).

Ker nam arhivska zakonodaja omogoča »zajem gradiva, ki je izvirno v fizični obliki ali v
elektronski, vendar ne tudi v digitalni obliki, mora biti urejen tako, da se zagotovi
zanesljiva pretvorba« (9. člen ZVDAGA, Uradni list RS, št. 30/2006), smo se odločili za
digitalizacijo gradiva, s katero bomo odpravili pomanjkljivosti klasičnega arhiviranja v
papirni obliki, omilili bomo prostorsko stisko, dokumentacijo lažje in kvalitetno
obvladovali, skrajšali čas poizvedbe ter s tem tudi skrajšali čas posredovanja iskanih
dokumentov uporabnikom, s čimer bomo svojim uporabnikom prijaznejši; k temu
stremi tudi slovenska uprava.

18

Zakon o graditvi objektov (ZGO)
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Skladno z 18. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter
arhivih smo izdelali Notranja pravila za zajem in hrambo dokumentarnega gradiva na
Direkciji RS za ceste, ki jih je Arhiv RS potrdil dne, 26.04.2009, in s tem zadostili tudi
zakonskim podlagam, da lahko začnemo z digitalizacijo dokumentarnega gradiva v
arhivu DRSC.

5.6.1

Raziskava prednosti in slabosti informativne ponudbe za
digitalizacijo in hrambo dveh ponudnikov

Z neobveznim povpraševanjem smo želeli odgovor na vprašanje, na kakšen način in s
katerimi sredstvi (programi in opremo), ki so trenutno uveljavljeni na trgu, lahko
zagotovimo optimalno doseganje cilja, to je digitalizacija in varna hramba digitalnega
dokumentarnega in arhivskega gradiva glede na ugotovljene potrebe, točneje na
osnovi analize stanja v Arhivu Direkcije RS za ceste. Prav tako pa je potrebno pri izbiri
načina upoštevati tudi ekonomičnost postopka, za katerega se bomo odločili.
Informativno ponudbo sta jeseni 2008 podala dva ponudnika. Prvi se je orientiral na
same storitve varne hrambe digitalnega dokumentarnega in arhivskega gradiva v
lastnem e-arhivu ne pa na samo digitalizacijo projektov, drugi je svoje ideje predstavil
v dveh variantah, in sicer kot digitalizacijo in elektronsko arhiviranje kot storitev
zunanjega ponudnika ter hibridno skeniranje z vključeno hrambo, kar obsega
digitalizacijo, mikrofilmanje digitaliziranih dokumentov in varnostno kopijo na UDO
mediju19, ki se za »offline« dostop uporablja v optičnih knjižnicah.

5.6.2

Primerjava elektronske hrambe ali na Direkciji RS za ceste ali
pri zunanjem izvajalcu

Vsekakor bi bila idealna rešitev za arhiviranje dokumentacije presnemavanje le-te na
dva medija (»original« in »varnostna kopija«). V poštev bi tako prišla skeniranje
(digitalizacija) dokumentov ter nato še preslikava na mikrofilm, s čimer bi zadostili tudi
dokaj strogi zakonodaji ali pa digitalizacija in nato uvedba elektronskega arhiva. Prav
tako obstaja pri tem dilema, kateri način shranjevanja je ekonomsko ugodnejši.
Dejstvo je namreč, da DRSC trenutno še ni zmožna vpeljati celotnega elektronskega
poslovanja, vključno z elektronskim arhiviranjem, saj gre tu za zelo velike stroške. Zato
je potrebno napraviti tudi analizo stroškov za prvi in drugi način shranjevanja
(digitalizacija + elektronski arhiv pri zunanjem izvajalcu ali digitalizacija + mikrofilm).

19

UDO je optični medij izredno visoke kapacitete (od 30 do 120 GB) za enkratno ali večkratno
nemagnetno in brezkontaktno zapisovanje s pričakovano življenjsko dobo nad 50 let, razvit
za potrebe arhiviranja
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Celotna storitev prvega ponudnika upošteva vsa zakonska določila, smernice in
tehnološke zahteve, vključno z varnim transportnim kanalom in časovnim žigom
lastnega overitelja. Za vsak logični dokument, ki mu ustreza en fizični dokument, je
cena hrambe za dobo enega leta 0,02 €, kar bi za naših 28.485 projektov, ki obsegajo
3.155.425 dokumentov tekstualnega dela in 530.891 grafik (to pa po oceni predstavlja
približno 1 terabajt podatkov ali v treh letih 3 terabajte), predstavljalo pri omejenih
proračunskih sredstvih prevelik zalogaj, če upoštevamo še vse nadaljnje stroške (brez
DDV-ja): nakup ustreznega števila certifikatov (kvalificiranih digitalnih potrdil) za
uporabnike, strošek za vsako transakcijo 0,005 € ali 0,010 € glede na nivo prioritete, za
vsak gigabajt uporabe hitrega medija mesečno po 3 € oz. po 1 € za počasni medij
hrambe. V ponudbi tudi niso zajeti stroški digitalizacije. Bistvena slabost te variante je
netransparentni izračun dejanskih mesečnih ali letnih stroškov, odvisnih od količine
pretoka informacij do uporabnika.
Drugi ponudnik je prvo varianto, ki vključuje skeniranje oz. digitalizacijo vseh 28.485
projektov, vklop storitve za e-hrambo na sedežu družbe, kreiranje varne povezave z
Direkcijo in programski paket za 5 uporabnikov arhiva DRSC (le-ta obsega redno
vzdrževanje e-arhiva, šolanje uporabnikov, diskovni prostor, arhiviranje na »offline«
UDO medije, varnostno kopiranje na tračne medije in hrambo le-teh) ocenil na
približno 888.000 € (brez DDV) za 1 terabajt za dobo enega leta, za vsak nadaljnji
terabajt podatkov pa se cena na leto poveča za 50.000 €. Za dobo 3 let je predvidena
skupna vrednost projekta in hrambe v višini 1.138.410,15 €.
Druga varianta drugega ponudnika pa vključuje skeniranje vseh projektov in zapis na
mikrofilm, procesiranje in zapis skenogramov na UDO medij skupaj s pregledovalnikom
ter varno hrambo medijev (le-ta vključuje še redno vzdrževanje, preverjanje,
poizvedovanje, pošiljanje in poročanje). Skupna vrednost projekta in hrambe za 3 leta
znaša 1.188.693,30 €.
Z enotnim načinom arhiviranja bi Arhiv Direkcije RS za ceste v skladu s predpisi in tudi
v skladu s pravili stroke na racionalen in ekonomičen način zagotovil trajno varen in
sodoben arhiv investicijsko-tehnične dokumentacije. Z ustrezno tehnologijo in opremo
bi to dolgoročno rešilo arhiviranje in hrambo investicijsko-tehnične dokumentacije ter
tudi učinkovito upravljanje z dokumenti. Prav tako bi bila zaradi uporabe več medijev
zagotovljena trajna hramba in zanesljiva varnost arhivirane dokumentacije.
S tem se bi izboljšala tudi kvaliteta poslovanja ter razrešilo sedanje stanje, predvsem
kar se tiče prostorske stiske ter časa, ki se porabi za iskanje in kopiranje
dokumentacije. V daljšem časovnem obdobju pa to pomeni znižanje stroškov ter krajše
delovne procese. Nov sistem arhiviranja naj bi omogočal fleksibilno poslovanje z
arhiviranimi dokumenti ter tudi možnost lažjega dostopa do podatkov (preko interneta
in intraneta) tudi na širšem območju, torej za zunanje uporabnike arhivske
dokumentacije DRSC.
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Ta način arhiviranja bi sicer zahteval v začetku velike stroške in vlaganja, ker bi bilo
potrebno sedanjo opremo, ki je že dokaj zastarela, v celoti menjati z novo. Z leti bi se
celotna investicija povrnila, saj bi s sodobnejšim načinom dela v arhivu zmanjšali
sedanji potek in tudi obseg dela ter strankam ponudili bolj prijazen in dosegljiv način
poslovanja, za čimer stremi tudi današnja javna uprava.
Internet in intranet Direkcija RS za ceste že uporablja, kot je bilo povedano v uvodu.
Prav tako ima DRSC na državnem portalu e-Uprava vrsto življenjskih dogodkov, ki jih
lahko državljani rešujejo preko spleta (gre za tri življenjske dogodke, ki vsebujejo 15
storitev).
Pred odločitvijo o lastnem izvajanju e-hrambe digitalnega gradiva moramo natančno
analizirati, ali razpolagamo z vsemi potrebnimi viri, ki bodo omogočali zakonsko
skladno izvajanje e-hrambe. V stroškovnih analizah smo se osredotočili tako na stroške
nakupa strojne in programske opreme za e-hrambo, kot tudi investicije v sisteme, ki
preprečujejo zunanje vdore v sistem e-hrambe, investicije v varne sistemske prostore,
stroške za vzpostavitev podpornih sistemov (protipožarni sistemi, klimatski sistemi,
sistemi tehnične varnosti (videonadzor, senzorji gibanja, vrata s kontrolo pristopa,
varnostne cone itn.) ter stroške dodatnih storitev, kot so komunikacijske povezave,
storitve za zagotavljanje avtentičnosti in celovitosti hranjenega gradiva (npr. varni
časovni žig, kvalificirana digitalna potrdila itn.) in stroške zagotavljanja fizične varnosti.
Vsekakor moramo pri analizi stroškov upoštevati tudi amortizacijo vseh navedenih
sistemov in pa predvsem stroške njihovega vzdrževanja, ki še zdaleč niso majhni, ter
tudi stroške priprave in sprotnega ter pravočasnega vzdrževanja organizacijskih
ukrepov, ki skupaj s tehničnimi ukrepi ustvarjajo pogoje za pripravo notranjih pravil za
zajem, pretvorbo in e-hrambo digitalnega gradiva.
Ob upoštevanju vsega navedenega lahko prav gotovo damo prednost zunanjemu
izvajanju e-hrambe.
Po analizi stroškov, ki smo jo izdelali, smo se na DRSC odločili za delo z zunanjim
izvajalcem, ki bi opravil zajem dokumentacije in samo digitalizacijo ter nam predal tako
vmesne kot končne podatke, ki jih izvajalec hrani bodisi na diskovnem polju, tračnih
enotah ali magnetno optičnih diskih, odvisno od tega, v kateri fazi procesa so podatki
(skeniranje, atributiranje, kontrola, potrjeni podatki). Izvajalec je zadolžen skozi
celoten proces zagotavljati elektronsko arhiviranje podatkov, dokler ne preda naročniku
končne verzije podatkov ter tudi podatke o kontroli naročnika ali morebitnega
zunanjega revizorja (kadar gre za arhivsko gradivo). Podatki o kontroli se priložijo ob
predaji podatkov, prav tako se priložijo podatki o morebitnih popravkih napak pri
zajemu in upravičenemu dopolnjevanju metapodatkov, ki jih lahko dovoli samo
pooblaščena oseba. Pri takih popravkih in dopolnitvah mora biti zagotovljena jasna
revizijska sled.
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Po končanju vseh teh del, se bomo odločili še za opcijo popolnega e-arhiva pri
zunanjem izvajalcu ali le za izdelavo mikrofilma kot varnostne kopije, odvisno od višine
stroškov ene ali druge opcije.

5.6.3

Skeniranje dokumentarnega gradiva

Skeniranje ali digitalizacija dokumentarnega gradiva je najsodobnejša oblika
zapisovanja, reproduciranja ter shranjevanja dokumentov s pomočjo računalniške
opreme, z možnostjo prikazovanja na računalniškem zaslonu ter arhiviranju skeniranih
dokumentov na papirju ali mikrofilmu na magnetne in optične nosilce.
Pomanjkljivost skeniranja je, da je uporabnost teh nosilcev zapisov razmeroma kratka
(do 10 let). Prav tako postopki skeniranja še niso standardizirani in se zelo hitro
spreminjajo skupaj z razvojem računalniške tehnologije.

5.6.4

Prenos v digitalno obliko

Kakovostna obdelava tako raznovrstne dokumentacije mora vključevati vse
postopkovne načine in pristope skeniranja, vključno z odstranjevanjem ozadja pri ozolit
kopijah.
Med skeniranjem je pogosto treba spreminjati nastavitve zaradi spremenljive kakovosti
in vsebine originalov (barvna vsebina, moteče ozadje, spremenljiva kakovost tiska in
papirja) in izvajati stalno kontrolo kakovosti, da se doseže sprejemljiva kakovost
skenograma.

5.6.5

Digitalizacija dokumentacije

Pri digitalizaciji dokumentacije je treba upoštevati naslednje tehnične pogoje:
1. Vrstni red dokumentov v mapah mora ostati nespremenjen;
2. Po digitalizaciji se dokumentacija vrne v prvotno stanje (zlaganje načrtov,
vpenjanje v fascikel);
3. Vrstni red skenogramov mora biti enak vrstnemu redu dokumentacije,
digitalizirane slike morajo imeti vidne vse detajle;
4. Vse dokumente zelo slabe kvalitete se digitalizira v barvnem načinu (24 bit
RGB), dokumente boljše kvalitete se digitalizira v črno belem načinu;
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5. Vse dokumente se digitalizira pri ločljivosti 300 dpi (20);
6. Skenograme se pretvori v PDF (21) datoteke, ker izpolnjuje vse dane pogoje. Ta
format podpira večstranske dokumente, kar je zelo pomembno zaradi narave
dokumentacije, je primeren za posredovanje in pregledovanje preko spleta, je
dovolj razširjen in enostaven za uporabo in pretvorbo v ostale formate in
podpira vse načine skeniranih slik;
7. Skenograme enega dokumenta (tehnično poročilo, gradbeno dovoljenje), ki
vsebujejo več strani, se pretvori v eno PDF datoteko. Prav tako se v eno PDF
datoteko združijo skenogrami grafik, ki jih je bilo treba zaradi dolžine in
lomljenja razrezati in skenirati po delih.

5.6.6

Uničenje pretvorjenega izvirnega dokumentarnega gradiva

Uničenje pretvorjenega izvirnega dokumentarnega gradiva vodi tričlanska komisija, ki
naredi natančen popis uničenega gradiva (evidenca o uničenju). Pri tem se upoštevajo
navodila pristojnega arhiva22, Klasifikacijskega načrta ter Uredba o upravnem
poslovanju.
Tako se ne smejo uničiti: arhivsko gradivo, ki je nastane na papirju, trajno
dokumentarno gradivo in zadeve, ki imajo značaj arhivskega gradiva po Uredbi o
upravnem poslovanju, letni obračuni in drugo gradivo, če tako določajo posebni
predpisi (lex speciali).

20
21

22

dpi = dots per inch (pik na colo), mera za resolucijo tiskanja ali video vsebin
PDF = Portable Document Format (PDF), format datotek, ki ga je Adobe Systems razvil leta
1993 za izmenjavo dokumentov, neodvisno od strojne opreme
Arhiv Republike Slovenije
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6

EMPIRIČNA RAZISKAVA

Ker se pri našem delu veliko srečujemo tudi s poslovanjem s strankami, smo se pri
raziskavi osredotočili predvsem na zadovoljstvo strank pri našem delu. V ta namen je
bila izdelana anketa in poslana 120 poslovnim partnerjem, ki sodelujejo z nami. Tu gre
predvsem za projektantske organizacije, ki poslujejo z našim arhivom. Ti si izposojajo
tehnično dokumentacijo za različne namene, še posebej za:
1. ugotavljanje predhodnega stanja na različnih odsekih cest zaradi novih posegov
v cestni svet,
2. izdelavo in izvedbo novogradenj, rekonstrukcij in ostalih posegov v cestnem
prostoru,
3. potrebe nadzora,
4. izdelavo raznih študij in vplivov prometa na okolje.

6.1 CILJI
Osnovni namen empiričnega dela magistrske naloge je ugotoviti, ali bi vpeljava
e-arhiva na Direkciji RS za ceste prinesla izboljšave in s tem tudi povečanje
zadovoljstva naših strank. Cilj tega raziskovanja je še dodatno izboljšati naše odnose s
poslovnimi partnerji in jim omogočiti najcenejši in najhitrejši dostop do informacij, ki
jim jih lahko posredujemo ter s prenovo sistema arhiviranja tudi racionalizirati delo v
arhivu DRSC.
Od izvedbe empirične raziskave pričakujemo tudi ustrezne rezultate. Z anketo bomo
raziskali dosedanjo zadovoljstvo strank z našim delom in našimi storitvami ter tudi, kaj
pričakujejo od nas v prihodnosti. Seveda bo pri raziskavi potrebno upoštevati tudi
stroške uvedbe prenovljenega načina hrambe dokumentov, saj smo neposredni
proračunski uporabnik, kar pomeni, da imamo za uvedbo sistema e-arhiviranja
omejena sredstva, s katerimi moramo na najracionalnejši način uresničiti želje strank in
seveda naša pričakovanja.
Na kratko bi to pomenilo, da bi z uvedbo elektronskega arhiva po pričakovanjih
izboljšali tudi servisiranje naših zunanjih uporabnikov, kar bodo ovrgli ali potrdili
rezultati ankete, ki bo izvedena v ta namen.
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6.2 METODA
Spletna anketa23 podjetij je bila izvedena aprila 2009 na vzorcu 120 podjetij v treh
reprezentativnih velikostnih skupinah: velika podjetja (50 in več zaposlenih), srednja
podjetja (od 11 do 49 zaposlenih) in majhna podjetja (od 1 do 10 zaposlenih). Vzorčni
okvir so predstavljali naši poslovni partnerji, ki poslujejo z nami. Podatke o njih smo
dobili iz centralne baze podatkov podjetij.
Anketa poslovnih partnerjev je bila izvedena z vprašalnikom, ki je bil na spletnem
mestu:
http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=U8N0DmACj50AoAkpU_2bitKQ_3d_3d.
Prošnjo za izpolnitev ankete in hiperpovezavo (link), na kateri se je vprašalnik nahajal,
smo poslali na centralne naslove vseh podjetij, to je 120 podjetij, ki sodelujejo z
arhivom DRSC. Podatki odgovorov na vprašalnik pa so se zbirali na spletnem mestu,
kjer je bil naložen anketni vprašalnik.
Vprašalnik, ki je predstavljen v prilogi 2, obsega tri tematske sklope, in sicer:
I.
Splošna vprašanja;
II.
Uporaba in zadovoljstvo s klasičnim načinom dela v arhivu DRSC;
III.
Vpliv prenove procesa arhiviranja na vaše poslovanje.

6.3 IZVEDENA RAZISKAVA (statistika ankete)
V spletni anketi je sodelovalo 83 poslovnih partnerjev DRSC. Med anketiranimi je bilo
45 malih podjetij, 31 srednje velikih in 6 velikih podjetij, 1 podjetje pa na vprašanje o
velikosti podjetja ni odgovorilo. Ker gre večinoma za podjetja, kjer se ukvarjajo s
projektiranjem, je dejstvo, da so v večini odgovarjala mala podjetja, povsem
razumljivo.

23

Spletno anketiranje je razmeroma novo področje anketne metodologije. Sodobno anketno raziskovanje
je vse bolj zaznamovano s hitrim razvojem računalniško podprtih metod zbiranja podatkov, v zadnjih
nekaj letih predvsem z razmahom spletnih anket. Najpogosteje uporabljeni metodi raziskav na internetu
sta metodi spletnega anketiranja in anketiranja z vprašalniki, ki jih razpošljemo po elektronski pošti.
Spletne ankete se vse bolj uveljavljajo kot komplementarna in včasih celo alternativna metoda
anketnega zbiranja podatkov. Vir: /www.parsifal.si/cms/sl/4-raziskovalne-metode
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6.3.1

Predstavitev anketiranih podjetij

Strukturo anketiranih podjetij glede na velikost podjetja prikazuje slika 8. Kot je bilo že
povedano v uvodnih mislih o empirični raziskavi v sklopu tega magistrskega dela, je v
anketi sodelovalo 55 % malih podjetij, 38 % srednje velikih in 7 % velikih podjetij.
Slika 8:

Velikost podjetja

Kako veliko je vaše podjetje? [%]

7%
malo
srednje

38%

55%

Vir: Lastni
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veliko

Izmed 120 poslovnih partnerjev, ki so jim bile hiperpovezave do spletnega vprašalnika
poslane na elektronske naslove, se jih je odzvalo 83, kar znaša 69,3 % vseh poslanih
anket (glej sliko 9).
Slika 9:

Sodelovanje v anketi

Sodelovanje v anketi

31%

odgovorjeno
neodgovorjeno
69%

Vir: Lastni
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Na vsa zastavljena vprašanja je od 83 anketirancev, kot je razvidno s slike 10,
odgovorilo 75 ali 90,4 %.
Slika 10:

Popolnost odgovorov

Popolnost odgovorov

10%

popolni odgovori
nepopolni odgovori
90%

Vir: Lastni
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Na drugo vprašanje v splošnem delu anketnega vprašalnika, kako pogosto poslujejo z
nami, so bili dogovori naslednji: 36 podjetij posluje z DRSC vsaj enkrat mesečno, tri do
štirikrat letno sodeluje z DRSC 27 podjetij, enkrat na leto ali manj pa 16 podjetij.
Rezultate v strukturnih deležih prikazuje slika 11.
Slika 11:

Pogostost sodelovanja z arhivom DRSC

Kako pogosto sodelujete z arhivom DRSC (%)?

20%
46%

Vsaj enkrat mesečno
Tri do štirikrat letno
Enkrat na leto ali manj

34%

Vir: Lastni

71

6.4 PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKAVE
V drugem delu ankete smo ugotavljali zadovoljstvo s klasičnim načinom arhiviranja,
kakšno je zanimanje za uvedbo e-arhiva na Direkciji RS za ceste, zadovoljstvo z
morebitnim prenovljenim načinom poslovanja na DRSC ter kateri način arhiviranja je
strankam bolj pomemben: klasični ali elektronski.

6.4.1

Zadovoljstvo s klasičnim načinom arhiviranja

Da je klasično, torej »papirno«, poslovanje našega arhiva dobro, je potrdilo 45
poslovnih partnerjev ali 60 %, da je odlično pa 9. 20 poslovnih partnerjev s klasičnim
načinom arhiviranja in s tem tudi poslovanjem ni niti zadovoljno niti nezadovoljno; da
je tak način poslovanja slab, pa meni 1 anketirani. Strukturo odgovorov anketiranih v
procentih prikazuje slika 12.
Slika 12:

Zadovoljstvo s klasičnim načinom arhiviranja

Ocenite z ocenami od 1 do 5 zadovoljstvo s klasičnim
načinom arhiviranja! (%)

12%

1% 0%
0%
1%

27%

1 – zelo slabo
2 - slabo
3 – niti – niti
4 – Dobro
5 - odlično

60%

Vir: Lastni
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6.4.2

Zanimanje za uvedbo e-arhiva na Direkciji RS za ceste

Iz slike 13, ki prikazuje strukturne deleže odgovorov, je razvidno, da uvedba e-arhiva
na DRSC zelo zanima 55 naših poslovnih partnerjev, 10 jih meni, da jih to zanima
malo, 2 pa menita, da jih taka novost v našem arhivu ne bi zanimala.
Slika 13:

Zanimanje za uvedbo e-arhiva na DRSC

Ali bi vas zanimala uvedba e-arhiva na DRSC? (%)

3%
25%
DA – zelo
DA – malo
Ne bi me zanimala
72%

Vir: Lastni
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6.4.3

Zadovoljstvo s prenovljenim načinom poslovanja

Na 5. anketno vprašanje je odgovorilo 74 anketirancev. 20 izmed njih bi bilo s
prenovljenim načinom poslovanja zelo zadovoljnih, 35 anketiranih bi bilo z uvedbo
e-arhiva zadovoljnih, 10 bi jih bilo zelo nezadovoljnih, 9 pa jih uvedba e-arhiva niti ne
zanima preveč. Strukturo odgovorov prikazuje slika 14.
Slika 14:

Zadovoljstvo s prenovljenim načinom poslovanja

Kako bi bili zadovoljni s prenovljenim načinom poslovanja
arhiva DRSC? (%)
1 – zelo bi bil
nezadovoljen
14%

27%

0%
12%

2 – nezadovoljen
3 - niti – niti
4 – bil bi zadovoljen

47%
5 – zelo bi bil
zadovoljen
Vir: Lastni

74

6.4.4

Pomembnost klasičnega in elektronskega arhiviranja

Na to vprašanje je odgovorilo 75 anketiranih. Da je pomembno tako klasično kot
elektronsko arhiviranje, meni 62 anketiranih, da je elektronsko arhiviranje
pomembnejše, meni 20 anketiranih, klasično arhiviranje pa je pomembno za 3
anketirane. Deleži odgovorov so prikazani na sliki 15.
Slika 15:

Pomembnost klasičnega ali elektronskega arhiviranja

Katero arhiviranje se vam zdi pomembnejše, klasično ali
elektonsko? (%)

4%
27%
Klasično
Elektronsko
Oboje
69%

Vir: Lastni
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6.5 VPLIV PRENOVE PROCESA
PARTNERJEV DRSC

ARHIVIRANJA

NA

POSLOVANJE

V tretjem delu anketnega vprašalnika pa smo ugotavljali učinke uvedbe e-arhiva na
naše poslovne partnerje, in sicer nas je zanimalo: ali bi z novim načinom pridobili na
času, ali bi porabili manj papirja, ali partnerji menijo, da bi bil odzivni čas arhivarja
krajši, in končno, kako bi ste odražalo pri njihovem poslovanju. Ta vprašanja in
odgovori nanje bodo v povezavi s prejšnjim delom ankete potrdili ali ovrgli naše
hipoteze.
Na tretji sklop vprašanj je odgovarjalo 75 anketirancev, medtem ko jih 8 na vprašanje
ni odgovorilo.

6.5.1

Prihranek na času

Na vprašanje, ali menijo, da bi z uvedbo e-arhiva naši poslovni partnerji prihranili na
času, so bili odgovori sledeči: da bi prihranili na času, meni 57 anketirancev, da na
času ne bi bistveno prihranili, meni 14 vprašanih, in da ne bi bilo sprememb pri
prihranku na času, menijo 4 vprašani. Strukturo odgovorov prikazuje slika 16.
Slika 16:

Prihranek pri času (%)

Ali menite, da bi z uvedbo e-arhiva pridobili na času? (%)

19%

5%
Bistveno
Nebistveno
Ni sprememb

76%

Vir: Lastni
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6.5.2

Prihranek pri porabi papirja

Na vprašanje, koliko bi prihranili pri porabi papirja, če bi na DRSC uvedli elektronsko
arhiviranje, je bilo 75 odgovorov. Da bi bistveno prihranili pri porabi papirja, je
odgovorilo 50 vprašanih ali dobre 2/3 vprašanih, da ne bi bistveno vplivalo na porabo
papirja, je odgovorilo 22 vprašanih, ter da ne bi bilo sprememb, so odgovorili 3
anketiranci.
Slika 17:

Prihranek pri porabi papirja (%)

Ali menite, da bi z uvedbo e-arhiva prihranili pri porabi
papirja? (%)

4%
29%

Bistveno
Nebistveno

67%

Vir: Lastni
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Ne bi bilo sprememb

6.5.3

Odzivni čas arhivarja

Da bi se odzivni čas arhivarja pri novem načinu arhiviranja bistveno zmanjšal, meni 60
vprašanih, da to ne bi bistveno vplivalo na delo arhivarja, meni 19 vprašanih in da ne
bi bilo sprememb, je odgovorilo 6 anketiranih.
Slika 18:

Odzivni čas arhivarja (%)

Bi se odzivni čas arhivarja pri novem načinu poslovanja
zmanjšal?
(%)

8%
25%

Bistveno
Nebistveno
67%

Vir: Lastni
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Ne bi bilo sprememb

6.5.4

Racionalizacija poslovanja poslovnih strank zaradi uvedbe
e-arhiva na Direkciji RS za ceste

Pri zadnjem vprašanju v tretjem sklopu vprašanj je bilo 75 odgovorov. 31 anketiranih
meni, da uvedba e-arhiva na DRSC ne bi bistveno vplivala na racionalizacijo poslovanja
v njihovih podjetjih, 29 jih meni, da bi zaradi tega izboljšali svoje poslovanje, 15
anketiranih pa meni, da to ne bi vplivalo na njihovo poslovanje.
Slika 19:

Racionalizacija poslovanja (%)

Menite, da bi vaša organizacija zaradi novega načina
poslovanja arhiva DRSC, racionalizirala poslovanje? (%)

20%
39%

Bistveno
Nebistveno
Ne bi vplivalo

41%

Vir: Lastni
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7

KRITIČNA ANALIZA

Iz analize anketnega vprašalnika je moč razbrati, da si večina naših strank želi
sodobnejšega načina arhiviranja na DRSC, kljub temu, da so zadovoljni tudi s klasičnim
načinom arhiviranja, se pravi z dokumenti v papirni obliki. Prav tako se jih je večina
opredelila za to, da sta pomembna oba načina arhiviranja; to pa pomeni, da so
vprašani bolj za kombinacijo ene in druge variante. Iz tega sklepamo, da si večina
naših poslovnih partnerjev želi sprememb na bolje, vendar je njihovo zaupanje v
»papir« še vedno večje od zaupanja v elektronske dokumente.
Menim, da je tako razmišljanje logično, saj kljub zagotovilom strokovnjakov glede
obstojnosti in obnovljivosti elektronskih medijev še vedno obstaja bojazen, da vse le ni
tako, kot se govori in piše. Prav tako gre vsaj pri določenem delu našega gradiva za
arhivsko gradivo, ki ima trajen pomen za narod in kulturo, zato je še toliko bolj
pomembna zanesljiva dolgoročna in trajna hramba.
Večina vprašanih se strinja s prenovo sistema arhiviranja, saj bi s tem prihranili na času
ter tudi pri porabi papirja, racionalizacija dela v našem arhivu pa v teh podjetjih ne bi
bistveno vplivala na poslovne procese.
Tudi ta del odgovorov me ni presenetil. Glede na to, da naši poslovni partnerji prihajajo
v naš arhiv praktično iz vse Slovenije, je to, da bi časovno prihranili, povsem
pričakovano. Zahtevo za želen dokument bi poslali po elektronski pošti in zahtevani
dokument dobili nazaj v elektronski obliki kot povratno informacijo. S takim načinom
seveda prihranijo na času, ki bi ga sicer porabili za opravljeno pot do našega arhiva in
nazaj, prav tako pa prihranijo tudi pri stroških za opravljeno pot.
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8

PREDLOG REŠITVE IN
RAZISKAVE K STROKI

UPORABNOST

REZULTATOV

Ker je v zvezi s hrambo in arhiviranjem dokumentarnega gradiva v zadnjih treh letih
prišlo do velikih sprememb tako na področju normativne ureditve, saj se je zakonodaja
korenito spremenila, kot tudi na podlagi teoretičnih spoznanj in novih tehnoloških
pristopov, bomo pri iskanju rešitev upoštevali vse te novosti.
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu in Zakon o arhivskem
gradivu in arhivih z vidika urejanja postopkov in pogojev hrambe elektronskih podatkov
in dokumentov v digitalni obliki sta bila v mnogih pogledih pomanjkljiva, zato ju je
dopolnil Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, ki celovito
ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva v fizični in elektronski obliki.
Zakon med drugim predpisuje pogoje, ki jih mora izpolnjevati strojna in programska
oprema za elektronsko arhiviranje, pogoje in postopke spreminjanja papirne
dokumentacije v elektronsko obliko, ter ureja način, organizacijo, infrastrukturo in
izvedbo hrambe dokumentarnega gradiva v fizični in elektronski obliki, vključno s
pravnimi učinki takšne hrambe. Ker elektronskih digitalnih zapisov ni mogoče trajno
ohranjati v izvirni obliki, kot je to značilno za fizične dokumente na papirju, je z novim
zakonom poskrbljeno tudi za to, da bo pri hrambi elektronskega gradiva dovoljeno
ohranjanje enakovrednih in verodostojnih reprodukcij gradiva namesto dosedanjega
ohranjanja izključno izvirnega gradiva. Način izvajanja ter tehnološke zahteve oziroma
standardi za zajem, pretvorbo, hrambo, dostop, reproduciranje oziroma ohranjanje
digitalnih zapisov bodo določeni s predvidenimi podzakonskimi akti, ki bodo sprejeti na
podlagi novega zakona.
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih je namreč celovit
predpis, ki ureja možnost in pravno veljavnost e-hrambe dokumentarnega gradiva v
digitalni obliki (gradivo z določenim rokom hrambe in arhivsko gradivo, ne glede na
obliko nastanka, to je v fizični ali elektronski obliki) ter določa:
•
•
•

pripravo in organizacijo zajema in varne hrambe (popis stanja, ocena tveganja,
načrt hrambe, notranja pravila itd.),
varno hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva (dostopnost, uporabnost,
avtentičnost, celovitost),
dolgoročno hrambo v digitalni obliki (oblika in nosilec zapisa).

Enotne tehnološke zahteve, ki temeljijo na Modelu zahtev za upravljanje elektronskih
zapisov, pa opredeljujejo zahteve za usklajenost opreme in storitev, povezanih z
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zajemom in hrambo dokumentarnega gradiva, z Zakonom o varstvu dokumentarnega
in arhivskega gradiva ter arhivih (Žumer, 2008; GV 2008, str. 330 – 334).
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih za javnopravne
osebe predvideva obvezno potrditev in registracijo Notranjih pravil pri državnem
arhivu24. Arhiv DRSC je kot prvi v državni upravi dobil s strani Arhiva RS potrjena
Notranja pravila za zajem in hrambo dokumentarnega gradiva25 in s tem smo zadostili
zakonskim določilom v Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter
arhivih, podzakonskim predpisom in Enotnim tehnološkim zahtevam ter tudi drugim
pravilom stroke. S tem, ko nam je Arhiv RS potrdil Notranja pravila, lahko začnemo z
zajemom in elektronsko hrambo dokumentov, saj sprejem in izvajanje Notranjih pravil
zagotavljata tudi pravno veljavnost elektronskih dokumentov.
Z enotnim načinom arhiviranja bi Arhiv Direkcije RS za ceste v skladu s predpisi in tudi
v skladu s pravili stroke na racionalen in ekonomičen način zagotovil trajno varen in
sodoben arhiv investicijsko-tehnične dokumentacije. Z ustrezno tehnologijo in opremo
bi to dolgoročno rešilo problem arhiviranja in hrambe investicijsko-tehnične
dokumentacije ter tudi učinkovitega upravljanja z dokumenti. Prav tako bo zaradi
uporabe več medijev zagotovljena trajna hramba in zanesljiva varnost arhivirane
dokumentacije.
S tem se bi izboljšala tudi kvaliteta poslovanja ter razrešilo sedanje neugodno stanje,
predvsem kar se tiče prostorske stiske ter časa, ki se porabi za iskanje in kopiranje
dokumentacije. V daljšem časovnem obdobju pa to pomeni znižanje stroškov ter krajše
delovne procese.
Nov sistem arhiviranja naj bi omogočal fleksibilno poslovanje z arhiviranimi dokumenti
ter tudi možnost lažjega dostopa do podatkov preko intraneta za organe državne
uprave, ki so s svojimi lokalnimi omrežji z varovanim dostopom priključeni na državno
omrežje HKOM, in interneta za zunanje uporabnike kjerkoli v Sloveniji. Ta način
arhiviranja bi sicer na začetku zahteval velike stroške in vlaganja, ker bi bilo potrebno
sedanjo opremo, ki je že dokaj zastarela, v celoti menjati z novo. Z leti bi se celotna
investicija povrnila, saj bi s sodobnejšim načinom dela v arhivu zmanjšali sedanji
časovni potek in tudi obseg dela ter bi strankam ponudili bolj prijazen in dosegljiv način
poslovanja, za čimer stremi tudi današnja javna uprava.
Zato smo se pri prenovi našega procesa arhiviranja investicijsko-tehnične
dokumentacije odločili za popolno informatizacijo procesa. Projektno dokumentacijo
bomo na Direkcijo za ceste sicer še vedno dobili v papirni obliki, vendar jo bomo takoj

24
25

Potrditev in registracijo izvede Arhiv republike Slovenije
Notranja pravila (NP), ki morajo biti skladna z zakonodajo in ETZ, so bila sprejeta in potrjena
s strani arhiva RS 21 .4. 2009.
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po prihodu v arhiv evidentirali in jo obenem tudi digitalizirali. Preko skupne
računalniške baze bi projekt kot varnostno kopijo shranili na še en medij – mikrofilm.
S prenovo sistema bi se skrajšali vsi časi, izboljšal bi se dostop do podatkov. Do teh bi
uporabniki prišli preko elektronskega sistema, ki bi moral biti ustrezno varovan in
zaščiten (zato tudi uvedba elektronskega podpisa), do vseh podatkov, ki jih
potrebujejo.
Ker gre pri reševanju takšnih vprašanj za ogromne stroške in smo kot proračunski
uporabnik vezani na omejena proračunska sredstva, smo se po temeljiti analizi
stroškov, ki bi nastali z zajemom, digitalizacijo in elektronsko hrambo našega
dokumentarnega gradiva, odločili, da to s pogodbo prepustimo registriranim in
akreditiranim ponudnikom informacijskih storitev in opreme.
Poskrbeti moramo še za to, da bo to izvedeno tako, da bomo zadovoljni tako mi kot
uporabniki naših storitev in seveda tako, da bo to gradivo:
•
•
•
•

dostopno na uporaben način in primerno za kasnejšo rabo,
shranjeno v izvorni obliki ali obliki, ki verodostojno predstavlja izvorno obliko,
opremljeno s časovnim žigom, to pomeni, da bo možno ugotoviti izvor in cilj
sporočila ter čas prenosa ali prejema,
uporabljena tehnologija in postopki morajo zanesljivo zagotavljati
nespremenljivost vsebine.

Na DRSC je tako v teku javni razpis, s katerim bomo izbrali ekonomsko ugodnejšega
ponudnika. Upoštevali pa bomo tudi izvedbo testne naloge in kvaliteto same izvedbe;
neizdelana naloga bo lahko izključitveni razlog pri izbiri ponudnika. Seveda bo moral
imeti ponudnik potrjena in registrirana Notranja pravila ter akreditacijo za strojno in
programsko opremo.
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9

OVREDNOTENJE REZULTATOV CELOTNEGA DELA IN
PREVERITEV HIPOTEZ

S analizo teoretičnih izhodišč, ki smo jo podprli z empirično raziskavo, smo skušali
raziskati in dokazati, da se z novim sodobnim načinom arhiviranja lahko prihrani tako
na skrajšanju odzivnega časa ter zmanjšanju obsega neproduktivne izrabe delovnega
časa zaposlenih v arhivu, pridobili bi prepotreben prostor ter s tem posledično
zmanjšali stroške arhiviranja.
V primeru »naše« produktivnosti v obstoječem sistemu, ko do 25 % delovnega časa
predstavlja izgubljen čas za iskanje dokumentov, v enem letu neefektivno izgubimo že
več kot 50.000 ur (v organizaciji približno 1/3 zaposlenih išče »založene« dokumente).
Četudi bi bila delovna ura vredna samo 5 €, to predstavlja 250.000 €, oziroma iz tega
izhaja dejstvo, da imamo samo v arhivu 2 zaposlena izključno zato, da iščeta in
prekladata papirje, namesto da bi ustvarjala novo vrednost.
Predpostavljamo, da bi s sodobnim načinom arhiviranja lahko prihranili26:
•
•
•

pri produktivnosti, kajti odzivni čas bi se po pričakovanjih zmanjšal od 25 do
50 %,
v okviru transakcijskih časov, ki bi se lahko zmanjšali celo do 75 %,
pri stroških z arhiviranjem (na račun prostora), ki bi se zmanjšali od 60 do 80 %
(20 do 40 % dokumentacije je namreč materialnega arhivskega gradiva in bo
kot taka morala ostati v našem arhivu toliko časa, da bo zadostila zakonski
določbi o predaji Arhivu R Slovenije, to pa je 30 let po nastanku gradiva).

Vidimo, da bi se z uvedbo elektronskega arhiviranja bistveno izboljšalo poslovanje
organizacije; s tem je potrjena 1. hipoteza, ki pravi, da bi z digitalizacijo in
elektronsko hrambo dokumentov na DRSC dosegli:
• skrajšanje odzivnega časa,
• zmanjšanje oz. racionalizacijo potrebnega delovnega časa zaposlenih v arhivu,
• zmanjšanje stroškov arhiviranja.
Z empirično raziskavo pa je bila potrjena tudi 2. hipoteza, ki pravi, da bi z uvedbo
elektronskega arhiva DRSC lahko bistveno bolje servisirali zunanje uporabnike ter prav
tako skrajšali odzivni čas:
• z razpošiljanjem dokumentacije v elektronski obliki, kar bi uporabnikom
prihranilo tako časovne kot tudi denarne stroške.

26

Ocena arhivarja
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To so uporabniki naših storitev namreč potrdili v zadnjem sklopu spletnega vprašalnika.

10 ZAKLJUČEK
V magistrskem delu smo predstavili zakonske opredelitve arhiva ter njegov pomen za
narod in narodov obstoj. Mnogi se tega dejstva ne zavedajo povsem, zato imamo
delavci, ki delamo z dokumentarnim in arhivskim gradivom, nemalo težav in
neprijetnosti pri svojem delu. Pri tem mislimo predvsem na odnos nadrejenih, ki vidijo
arhiv kot privesek organizaciji, ki včasih zahteva tudi velika vlaganja, mnogokrat zaradi
strogih zakonskih predpisov in zahtev, ki določajo pravila ravnanja z dokumentarnim
gradivom ter tudi materialno varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva.
V teoretičnem delu smo raziskovali predvsem zakonske podlage za elektronsko
arhiviranje, zgodovino klasičnega arhiviranja v svetu, na evropskih tleh in na
Slovenskem ter raziskali vlogo hrambe in arhiviranja v elektronski obliki. Prav tako smo
raziskovali, kaj meni naša stroka in tudi stroka v tujini o uvedbi hrambe in arhiviranja v
elektronski obliki.
V Sloveniji sta tako elektronsko poslovanje kot elektronska hramba dokaj dobro
urejena v dveh temeljnih zakonih, ki obravnavata to področje. To sta Zakon o
elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter Zakon o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, ki s svojimi podzakonskimi akti
temeljito urejata to področje. Tudi zahteve, ki jih oba zakona določata, so ključnega
pomena za to, da bo dokumentacija ostala istovetna, s tem da morajo biti taki podatki
dosegljivi in primerni za kasnejšo uporabo; shranjeni v obliki, v kateri so bili oblikovani,
poslani ali prejeti, ali v kakšni drugi obliki, ki verodostojno predstavlja oblikovane,
poslane ali prejete podatke. Če gre za dokumente, ki imajo značaj arhivskega gradiva
in le-to nastane v papirni obliki, pa ga je treba hraniti tudi v papirni obliki.
Večina naših in tudi tujih strokovnjakov soglaša, da prinaša elektronska hramba sicer
za organizacijo precej velike stroške, vendar v končni fazi tak način hrambe pride še
kako prav. Večina strokovnjakov meni, da je pri nastajanju velike količine elektronskih
dokumentov nujna uvedba elektronske hrambe, skeptični pa ostajajo glede nosilcev
zapisov, ki ne dajejo zagotovila za dolgotrajno hrambo.
Poleg teoretičnega dela sem v magistrskem delu predstavila tudi praktični del. Ker na
Direkciji RS za ceste delam v arhivu investicijsko-tehnične dokumentacije, sem
predstavila svoje delo, probleme, s katerimi se srečujem v funkciji arhivarja ter tudi
svoje videnje bodočega dela v tem arhivu. Kratka analiza nam pokaže, da se v arhivu
veliko časa porabi za izdajanje in kopiranje gradiva, kar predstavlja tudi največji
problem. Naslednji velik problem pa je pomanjkanje prostora. Zaradi dnevnega
prejemanja po več izvodov projektov se prazne police hitro polnijo.
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Predlagana rešitev bi lahko rešila oba omenjena problema. Predlagana rešitev – zajem
in digitalizacija dokumentarnega gradiva naj bi vzpostavila sistem arhiviranja
investicijsko-tehnične dokumentacije in tudi njeno hrambo tako, da bo upravljanje z
dokumenti sodobno in učinkovito ter seveda tudi trajno, avtentično, celovito, uporabno
in dostopno.
S potrjenim dokumentom Notranja pravila za zajem in hrambo dokumentarnega
gradiva na Direkciji RS za ceste (potrjena s strani Arhiva RS, dne 21. 4. 2009) smo na
Direkciji RS za ceste zadostili zakonskim podlagam za vpeljavo digitalizacije našega
arhiva.
Poskrbeti moramo še za to, da bo to izvedeno tako, da bomo zadovoljni tako mi kot
uporabniki naših storitev in seveda tako, da bo to gradivo:
•
•
•
•

dostopno na uporaben način in primerno za kasnejšo rabo,
shranjeno v izvorni obliki ali obliki, ki verodostojno predstavlja izvorno obliko,
možno je ugotoviti izvor in cilj sporočila ter čas prenosa ali prejema,
uporabljena tehnologija in postopki morajo zanesljivo zagotavljati
nespremenljivost dokumentov.

Naši poslovni partnerji od nas pričakujejo učinkovito in varno hrambo dokumentacije, ki
jo moramo kot investitor hraniti trajno, del tehnične dokumentacije in del stalne zbirke,
ki jo hranimo v arhivu DRSC, pa ima tudi značaj arhivskega gradiva, pomembnega za
državo. Ta del dokumentacije (pri tehnični dokumentaciji gre za projekte za pridobitev
gradbenega dovoljenja in projekte izvedenih del), bomo po digitalizaciji predali Arhivu
R Slovenije, ki je pristojen za prevzem arhivskega gradiva, ki nastane pri državnih
organih.
V raziskovalni nalogi smo ugotovili, da bi z uvedbo elektronske hrambe lahko precej
prihranili, kajti:
•
•
•

povečala bi se produktivnost, izražena z odzivnim časom, ki bi se predvidoma
zmanjšal za 25 do 50 %,
transakcijski časi bi se zmanjšali celo do 75 %,
stroški z arhiviranjem (v zvezi s prostorom) bi se zmanjšali za 60 do 80 %.

S tem smo potrdili svojo prvo hipotezo.
Drugo hipotezo, ki je temeljila na izboljšanju servisiranja naših poslovnih partnerjev, pa
smo potrdili z empirično raziskavo, za katero smo uporabili metodo ankete. Večina
anketiranih je na vprašanja s tega področja odgovorila, da bi bila za njihova podjetja
kot posledica e-hrambe na Direkciji poleg potnih stroškov in porabljenega časa za pot
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do Arhiva DRSC predvsem zmanjšana poraba papirja, zmanjšala bi se poraba časa za
iskanje in kopiranje želene dokumentacije, pa tudi odzivni čas arhivarja bi bil krajši.
Z vsemi temi ugotovitvami, ki kažejo na to, da je uvedba e-hrambe nujna, da bi se
izboljšalo poslovaje same organizacije in s tem bi se tudi izboljšalo servisiranje naših
poslovnih partnerjev, pa tudi s potrditvijo Notranjih pravil DRSC na Arhivu R Slovenije,
lahko začnemo s postopkom izbiranja ponudnika, ki bo zadostil zakonskim zahtevam in
zahtevam, ki jih ima Direkcija kot naročnik. To pa je, da bo delo opravljeno kvalitetno,
brez odstopanj, da bo digitalizirana oblika identična papirni ter da bodo digitalizirani
dokumenti ostali tudi po obdelavi nespremenljivi.
Zagotavljanje dostopa do elektronskih informacij predstavlja velik izziv. Karakteristike
elektronskega gradiva se namreč popolnoma razlikujejo od klasičnega v papirni obliki in
zahtevajo vključevanje novih metod pri upravljanju z dokumentarnim in arhivskim
gradivom pri zagotavljanju dostopa. Za zagotovitev dostopa morajo biti informacije
pripravljene za dolgodobno hranjenje, v principu časovno neomejeno, kar pomeni, da
morata biti ohranjeni integriteta in struktura dokumenta kljub celi vrsti tehnoloških
sprememb. To omogoča uporabo gradiva s pomočjo primerne programske in strojne
opreme, ki mora biti certificirana in akreditirana s stani Arhiva RS. Drugi, še
pomembnejši pogoj za dostop do arhiva, pa je varovanje elektronskega gradiva.
Legalna dolžnost glede shranjevanja je še dosti strožja od predpisanih obdobij
hranjenja, saj je hramba trajna oz. odvisna od aktivne življenjske dobe takšne
dokumentacije.
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV
Kratica
BCP
DARS
DRSC
EESSI
ESUD
ETZ
EU
GZS
HKOM
IDA
MoReq

IDABC

IFLA
IJZ
IT
KSpNP

Pomen kratice ali okrajšave, razlaga
Banka cestnih podatkov
Družba za avtoceste Republike Slovenije
Direkcija Republike Slovenije za ceste, organ v sestavi Ministrstva za promet
ang. European Electronic Signature Standardization Initiative, Evropska
iniciativa za standardizacijo elektronskega podpisa
Elektronski sistem za upravljanje dokumentarnega gradiva
Enotne tehnološke zahteve
Evropska unija
Gospodarska zbornica Slovenije
Hrbtenica komunikacijskega omrežja državne uprave, ang. Backbone of the

Communications Network of State Organs
ang. Model Requirements for the Model for Electronic Record Management,
IDA Model zahtev za upravljanje elektronskih zapisov. (http://www05.ibm.com/si/ibmforum/presentations/treven_pusnik_mahoricupravljanje_zivljenjskega_cikla_podatkov.pdf,
http://www.cornwell.co.uk/edrm/moreq.asp),
Model Requirements (MoReq) je celovita specifikacija funkcionalnih zahtev
za upravljanje elektronskih zapisov. MoReq podpira upravljanje elektronskih
zapisov z želeno ravnijo zaupanja in integritete, s kombinacijo obeh
prednosti elektronskega načina dela s tradicionalnimi načeli upravljanja
zapisov. Njegov pragmatični pristop vključuje tudi nekatere nefunkcionalne
zahteve, kot so upravljanje z dokumenti, potek dela, digitalno arhiviranje in
druga sorodna vprašanja.
(http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2303/5927)
ang. Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public
Administrations, Businesses and Citizens, interoperabilno zagotavljanje
vseevropskih e-vladnih storitev javnim upravam, podjetjem in državljanom.
Uporablja možnosti, ki jih ponujajo informacijske in komunikacijske
tehnologije za spodbujanje in podpiranje zagotavljanja čezmejnih javnih
storitev za državljane in podjetja v Evropi, za izboljšanje učinkovitosti in
sodelovanja med evropskimi javnimi upravami in prispeva k temu, da bi bila
Evropa privlačen kraj za življenje, delo in naložbe.
ang. International Federation of Library Associations, Mednarodna federacija
knjižničnih združenj in ustanov
Informacija javnega značaja
Informacijska tehnologija, pridevniško: informacijsko-tehnološki
Kontrolni seznam za preverjanje skladnosti notranjih pravil z ZVDAGA
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Kratica
KSpS
KSpSW
MAS
MF kartica
Microfiche
(mikrofiš)

NP
OZN
PDF
TAS
UDO
medij

UNCITRAL
UVDAGA
ZDIJZ
ZEPEP
ZGO
ZJC
ZVDAGA
ZVOP

Pomen kratice ali okrajšave, razlaga
Kontrolni seznam za preverjanje skladnosti storitev z ZVDAGA
Kontrolni seznam za preverjanje skladnosti programske opreme z ZVDAGA
Mednarodni arhivski svet
Pametna bralno-pisalna kartica - MF (read - write) MIFARE je izdelana po
tehnologiji Philips Mifare kartice
mikrofilmski listič, najpogosteje velikosti 105 mm x 148 mm, na katerem so
fotografije številnih strani dokumentov v papirni obliki in celotne knjige; za
ogled je potreben sistem povečave
(http://www.websters-online-dictionary.org/mi/microfiche.html,
www.stat.si/doc/statinf/10-SI-1250301.pdf+microfisch+or+mikrofiš&hl=sl&gl=si&sig=AFQjCNHuI170cXrhBqy
7f3PVK2P__Q_hng)
Notranja pravila
Organizacija združenih narodov, ang. UN United Nations
ang. Portable Document Format
ang. Trusted Archival Services, zaupanja vredne storitve arhiviranja
ang. Ultra Density Optical media, optični medij izredno visoke kapacitete (od
30 do 120 GB), razvit za potrebe arhiviranja za enkratno ali večkratno
nemagnetno in brezkontaktno zapisovanje s pričakovano življenjsko dobo
nad 50 let
ang. United Nations Commission on International Trade Law, Komisija OZN
za mednarodno gospodarsko pravo
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
Zakon o graditvi objektov
Zakon o javnih cestah
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
Zakon o varstvu osebnih podatkov
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PRILOGA 1:

Obrazec za izdajo dokumentarnega gradiva (intranet
DRSC)
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PRILOGA 2:

Anketni vprašalnik

Spoštovani!
V okviru svojega magistrskega dela z naslovom »Uvedba e-arhiva na Direkciji RS za
ceste«, sem v raziskavo vključila tudi anketni vprašalnik, s katerim bi rada ugotovila
vaše zadovoljstvo z našim dosedanjim sodelovanjem in vaša pričakovanja z morebitno
uvedbo e-arhiva na DRSC.
Osnovni namen mojega raziskovalnega dela je ugotoviti, ali bi z digitalizacijo
dokumentarnega gradiva izboljšali poslovanje naše organizacije in kako bi prenova
vplivala na naše delo s strankami, torej vami.
Zagotavljam vam, da je anketa anonimna in da bom ravnala s pridobljenimi podatki v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, saj bodo v magistrskem delu objavljeni
le statistično obdelani rezultati.
Jožica Blatnik
ANKETA

I. Splošna vprašanja (označite ustrezno trditev):
1. Kako veliko je vaše podjetje?
a) malo
b) srednje
c) veliko
2. Kako pogosto sodelujete z arhivom Direkcije za ceste?
a) Vsaj enkrat mesečno
b) Tri do štirikrat letno
c) Enkrat na leto ali manj

II. Uporaba in zadovoljstvo s klasičnim načinom dela v arhivu DRSC
3. Ocenite z ocenami od 1 do 5 svoje zadovoljstvo s klasičnim načinom poslovanja:
1 – zelo slabo
2 - slabo
3 – niti – niti
4 – Dobro
5 - odlično
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4. Ali bi vas zanimala uvedba e-arhiva na Direkciji RS za ceste?
a) DA – zelo
b) DA – malo
c) Ne bi me zanimala
5. Kako bi bili zadovoljni s prenovljenim načinom poslovanja na DRSC:
1 – zelo bi bil nezadovoljen
2 – nezadovoljen
3 - niti – niti
4 – bil bi zadovoljen
5 – zelo bi bil zadovoljen
6. Katero arhiviranje se vam zdi pomembnejše, klasično ali elektronsko?
a) Klasično
b) Elektronsko
c) Oboje

III. Vpliv prenove procesa arhivirana na vaše poslovanje
7. Ali menite, da bi z uvedbo e-arhiva na DRSC prihranili na času?
a) Bistveno
d) Nebistveno
e) Ni sprememb
8. Ali menite, da bi z uvedbo e- arhiva na DRSC prihranili pri porabi papirja?
a) Bistveno
b) Nebistveno
c) Ne bi bilo sprememb
9. Bi se odzivni čas arhivarja pri novem načinu poslovanja zmanjšal?
a) Bistveno
b) Nebistveno
c) Ne bi bilo sprememb
10. Menite, da bi lahko vaša organizacija zaradi novega načina poslovanja arhiva DRSC,
racionalizirala svoje poslovanje?
a) Bistveno
b) Nebistveno
c) Ne bi vplivalo

Zahvaljujem se vam za sodelovanje!
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PRILOGA 3:

Anketa na internetu – Splošna vprašanja

Vir: Survey monkey.com
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PRILOGA 4:

Anketa na internetu – Uporaba in zadovoljstvo s
klasičnim načinom dela v arhivu DRSC

Vir: Survey monkey.com
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PRILOGA 5:

Anketa na internetu – Vpliv prenove procesa arhiviranja
na vaše poslovanje

Vir: Survey monkey.com
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PRILOGA 6:

Programska oprema arhiva DRSC

Aplikacija Arhiv projektov
Slika 1:

Računalniška baza projektne dokumentacije

Vir: zaslonska slika aplikacije Arhiv projektov
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Slika 2:

Vnos cestnih odsekov

Vir: zaslonska slika aplikacije Arhiv projektov
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Slika 3:

Evidenca tehnične dokumentacije

Vir: zaslonska slika aplikacije Arhiv projektov
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Spletna aplikacija za popis stalne zbirke arhiva DRSC

Slika 4:

Spletna aplikacija WASZ za popis stalne zbirke

Vir: zaslonska slika aplikacije Arhiv stalne zbirke
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Slika 5:

Primeri črtnih kod za izbrani projekt z osnovnimi informacijami projekta

Vir: fotografija črtne kode projekta v Arhivu tehnične dokumentacije
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA
S podpisom zagotavljam, da:
•

je predloženo magistrsko delo z naslovom Razvoj elektronskega arhiviranja
dokumentov na Direkciji RS za ceste izključno rezultat mojega lastnega
raziskovalnega dela;

•

je delo popravljeno v skladu s pripombami mentorja in članov komisije.

•

sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev, ki jih uporabljam v
predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili;

•

se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata,
bodisi v obliki dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so
tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o
avtorskih in sorodnih pravicah, Uradni list RS št. 139/2006);

•

je elektronska oblika identična s tiskano obliko predloženega dela ter soglašam
z objavo dela na fakultetnih straneh;

•

da je angleški prevod povzetka (Abstracts) lektorirala mag Lynda Culp, prof.
ang.;

•

da je delo lektorirala Valentina Tominec, prof. slo.
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