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POVZETEK
Javna uprava s svojim delovanjem na različnih področjih ustvarja veliko količino
dokumentarnega gradiva, ki se pojavlja v elektronski ali fizični obliki. Na koncu
ţivljenjskega cikla se dokumenti hranijo kratkoročno ali dolgoročno. Kopičenje
dokumentov v klasični hrambi predstavlja zastoj elektronskega poslovanja, zato je
potrebna uvedba dolgoročne elektronske hrambe, ki bi pozitivno vplivala na razvoj
modernega poslovanja. V diplomskem delu obravnavam postopek dolgoročne
elektronske hrambe ter njen vpliv na učinkovitejše delovanje javne uprave.
Učinkovitost se kaţe predvsem v manjši porabi delovnega časa pri izvajanju hrambe,
pri iskanju hranjenega dokumentarnega in arhivskega gradiva ter zmanjšanju
stroškov v določenih vidikih. Ker je dolgoročna elektronska hramba zakonsko
podprta, omogoča javni upravi prosto pot do njene uvedbe in s tem povečanje
učinkovitosti poslovanja.
Ključne besede: dolgoročna elektronska hramba, učinkovitost, javna uprava,
dokumentarno gradivo.
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SUMMARY
By operating on various areas, a huge amount of archive in electronic or physical
forms has been compiled in public administration. When documents are no longer
needed, they are kept on a short or long-term basis. Compiling documents in an oldfashioned way represses electronic activities; that is why establishing a long-term
digital preservation, which would stimulate the development of modern activities, is
necessary. This BA dissertation presents the procedure of long-term digital
preservation, and the way it influences public administration to work more
effectively. Its efficiency is mainly seen in better transparency, availability,
supervision, lesser usage of space for stored materials, and including, in some areas,
lower costs. Establishing a long-term digital preservation has been approved by law,
thus bringing advantages as well as disadvantages. In spite of the latter, Slovenian
public administration is set fair to its evolution.
Keywords: long-term digital preservation, efficiency, public administration, archive.
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1 UVOD
1.1 OBRAZLOŢITEV TEME
V diplomski nalogi z naslovom Dolgoročna elektronska hramba kot element
učinkovitega delovanja javne uprave bom podrobneje opredelila elektronsko hrambo
ter njen pomen za učinkovitejše delovanje javne uprave. Javna uprava se vedno bolj
srečuje s prekomerno količino dokumentov, ki se navezujejo na posamezna delovna
področja. Dokumenti se nahajajo v fizični, elektronski oziroma digitalni ali analogni
obliki in se na koncu ţivljenjskega cikla shranjujejo kratkoročno oziroma dolgoročno.
Dokumenti, ki se hranijo v fizični obliki, predstavljajo problem prekomernega
kopičenja in s tem nepreglednost nad celotno hranjeno dokumentacijo. Za
dolgoročno shranjevanje dokumentov je v primerjavi s klasično hrambo bolj
priporočljiva elektronska hramba, saj izboljša preglednost, dostopnost in razbremeni
hrambo fizične dokumentacije. Izvajanje dolgoročne elektronske hrambe mora biti
skladno z zakoni in drugimi predpisi, ki to področje obravnavajo. Elektronska hramba
ima pozitiven vpliv na učinkovitost delovanja javne uprave, saj je postopek
elektronske hrambe enostavnejši kar zahteva manj časa za njeno izvedbo in s tem
zaposleni pridobijo čas za opravljanje drugih opravil. Učinkovitost se kaţe tudi v
manjših stroških porabe papirja in drugih materialnih elementov, ki so bili porabljeni
v klasični hrambi. Velik strošek pa lahko predstavljata oprema in usposabljanje
zaposlenih. Vendar pa strokovnjaki kot rešitve previsokih stroškov opreme in
usposabljanja zaposlenih navajajo sodelovanje z zunanjimi ponudniki. Tako klasična
kot elektronska hramba imata pozitivne in negativne lastnosti, zaradi katerih si organi
javne uprave postavljajo vprašanja, kakšna hramba je učinkovitejša za njihovo
delovanje. Dolgoročna elektronska hramba predstavlja tudi slabosti, ki se kaţejo v
propadanju nosilcev zapisa, zastarevanju oblik zapisa ter v nekaterih stroškovnih
vidikih. Strokovna literatura pa navaja tudi veliko prednosti, ki se navezujejo na
preglednost, dostopnost, itd. Tu moramo upoštevati različno mnenje vodje
organizacij, saj ima vsak posameznik različne izkušnje oziroma zaupa v eno obliko
hrambe bolj kot v drugo. Slovenska javna uprava ima danes vse moţnosti uvedbe
dolgoročne elektronske hrambe, saj je le-ta podprta z zakoni, standardi in drugimi
priporočili. Pomemben je torej korak vodilnih, da ustrezno seznanijo in motivirajo
zaposlene ter tako omogočijo njeno izvajanje. Ker smo v obdobju elektronskega
poslovanja, bi uvedba elektronske hrambe predstavljala napredek modernega
poslovanja.
1.2 NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Namen naloge je spoznati pomen in postopek izvajanja dolgoročne elektronske
hrambe, ki mora biti v skladu s predpisi, ter izzive, ki se pojavljajo z njeno uvedbo.
Osnovni namen pa je raziskati vpliv elektronske hrambe v javni upravi na njeno
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učinkovitejše delovanje. Poskušala bom dokazati, da je dolgoročna elektronska
hramba dokumentarnega gradiva element za bolj učinkovito delovanje javne uprave.
1.3 METODOLOGIJA DELA
Na področju metodologije dela bom uporabila analizo obdelane literature, analizo
stanja dolgoročne elektronske hrambe v javni upravi, ki je bila opravljena v letu
2007, ter analizo stanja na izbranih organih javne uprave, opravljeno na podlagi
vprašalnika o elektronski hrambi in njeni učinkovitosti.
1.4 ZGRADBA DIPLOMSKEGA DELA
V drugem poglavju je opredeljena pravna podlaga elektronske hrambe, saj brez
zakonitih predpisov izvajanje elektronske hrambe ni moţno. Poglavje obsega pravno
podlago elektronske hrambe, in sicer Zakon o elektronskem poslovanju in
elektronskem podpisu (Ur.l. RS, št. 57/2000, 98/2004-UPB1, 61/2006-ZEPT), ki
predstavlja začetek elektronskega poslovanja. Zakon o varstvu dokumentarnega in
arhivskega gradiva ter arhivih (Ur.l. RS, št. 30/2006) ter Uredba o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAGA, Ur.l. RS, št. 86/2006) sta ključnega
pomena za razvoj elektronske hrambe v Sloveniji. Za elektronsko hrambo so
pomembne tudi Enotne tehnološke zahteve (ETZ), ki jih je izdal Arhiv RS. Navedeni
sta tudi specifikaciji MoReq in dopolnjena specifikacija MoReq2, ki je nastala zaradi
tehnoloških sprememb in novih standardov.
V tretjem poglavju je predstavljen ţivljenjski cikel dokumenta, in sicer od njegovega
nastanka in vse do dolgoročne elektronske hrambe in uničenja. Dokument lahko
nastane v fizični, elektronski oziroma digitalni ali analogni obliki. Dokumente, ki
nastanejo v fizični obliki, je potrebno ustrezno pretvoriti v elektronsko obliko. Če se
gradivo elektronsko hrani več kot pet let, je pomemben pravilen zajem in ustrezna
pretvorba gradiva v digitalno obliko za dolgoročno elektronsko hrambo. Po zakoniti
pretvorbi se izvirno gradivo lahko uniči, razen če zakon določa drugače. Vsako
uničenje je potrebno tudi evidentirati.
Četrto poglavje se nanaša na zakonit postopek izvajanja dolgoročne elektronske
hrambe, ki se izvaja v skladu z ZVDAGA, UVDAGA, ETZ in drugimi predpisi. Za
izvajanje je potrebna registracija, priprava in sprejem notranjih pravil, ki jih potrdi
Arhiv RS. Izvajalci pa se lahko odločijo tudi za akreditacijo, ki zagotovi večje
zaupanje nad izvajanjem hrambe. Pri elektronski hrambi je potreben pravilen zajem
in ustrezna pretvorba dokumentarnega gradiva za dolgoročno elektronsko hrambo. V
poglavju so navedene tudi lastnosti oblike in nosilca zapisa, elektronskega podpisa,
časovnega ţiga in varnostnega šifriranja, ki imajo velik vpliv na elektronsko hrambo.
Peto poglavje zajema prednosti in slabosti dolgoročne elektronske hrambe. Prednosti
se kaţejo predvsem v večji dostopnosti, hitrejši obdelavi in iskanju gradiva, celotnem
2

nadzoru nad dokumenti itd. Slabosti pa se pojavljajo predvsem v potrebi po
dodatnem usposabljanju zaposlenih, propadanju nosilcev zapisa, zastarevanju oblik
zapisa, zastarevanju strojne in programske opreme, kar pomeni večje finančne
vloţke.
Izzivi, ki jih predstavlja dolgoročna elektronska hramba, so navedeni v šestem
poglavju. Tehnološki izzivi se nanašajo na tehnološki napredek, zastarevanje strojne
in programske opreme, propadanje nosilca zapisa ter zastarevanje oblik zapisa. V
okviru pravnih izzivov pa pretvorba gradiva iz fizične v digitalno obliko ter ustrezna
pretvorba gradiva za dolgoročno elektronsko hrambo.
V sedmem poglavju je opredeljen pojem učinkovitosti in kazalniki merjenja
učinkovitosti v javni upravi, ki jih navajajo različni avtorji.
Raziskava stanja dolgoročne elektronske hrambe v slovenski javni upravi, ki je bila
izvedena v letu 2007, je opredeljena v osmem poglavju. Navedla sem stanje tehnike
elektronskega arhiviranja, uporabe dodatnih pravil za upravljanje z dokumenti,
določanje rokov hrambe papirnih in elektronskih dokumentov ter največje ovire
elektronske hrambe, ki so jih navedli organi javne uprave.
V diplomski nalogi sem izvedla tudi anketni vprašalnik, ki se nanaša na dolgoročno
elektronsko hrambo ter njen pomen za učinkovito delovanja javne uprave. Rezultate
sem grafično prikazala in jih komentirala v devetem poglavju.
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2 PRAVNA PODLAGA ELEKTRONSKE HRAMBE
Ključni pomen za razvoj dolgoročne elektronske hrambe predstavlja pravna podlaga,
saj omogoča zakonitost njenega organiziranja in izvajanja. Temeljne pravne podlage
na področju dolgoročne elektronske hrambe so:
- Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP),
- Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA),
- Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAGA),
- Enotne tehnološke zahteve (ETZ),
- Specifikacija MoReq in MoReq2.
Danes imamo v Sloveniji vrsto predpisov, ki omogočajo razvoj zakonitega izvajanja
dolgoročne elektronske hrambe. Pomemben je torej korak organov, da pričnejo z
njenim uvajanjem in s tem nadgradijo elektronsko poslovanje, ki prinaša tako
učinkovito kot uspešno delovanje.
2.1 ZAKON O ELEKTRONSKEM POSLOVANJU IN ELEKTRONSKEM PODPISU
Prvi začetki elektronskega poslovanja v Sloveniji segajo v leto 2000, s sprejetjem
Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP).
Zakon ureja elektronsko poslovanje z uporabo informacijske tehnologije in
elektronskega podpisa (ZEPEP, 1. člen).
Določa, da so podatki v elektronski obliki enakovredni podatkom v pisni obliki v
primeru dosegljivosti in primernosti za kasnejšo uporabo (ZEPEP, 13. člen).
Elektronski podpis predstavlja vse moţne oblike podpisa, ki nastane na podlagi
elektronske tehnologije (Toplišek, 1998, str. 30).
Elektronski podpis nam pokaţe (Toplišek, 1998, str. 46, 47):
- kdo je podpisnik (istovetnost osebe),
- ali je podpis pristen (ali ga je podpisala prava oseba),
- ali je podpisana pristna izjava (pristnost izjavljene volje).
14. člen Zakona pravi, da se elektronskemu podpisu ne sme odreči veljavnosti ali
dokazne vrednosti zaradi elektronske oblike, ker ne temelji na kvalificiranem potrdilu
ali ker ni oblikovan s sredstvom za varno elektronsko podpisovanje.
Varen elektronski podpis je povezan izključno s podpisnikom, iz njega lahko
zanesljivo ugotovimo podpisnika, ustvarjen mora biti s sredstvi za varno elektronsko
podpisovanje ter mora biti povezan s podatki, na katere se nanaša (ZEPEP, 2. člen).
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Drugo poglavje zakona obsega elektronsko poslovanje, ki zajema funkcije pošiljatelja
in prejemnika elektronskega sporočila, kdaj se podatki lahko hranijo v elektronski
obliki ter odgovornost ponudnikov storitev informacijske druţbe.
2.2 ZAKON O VARSTVU DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA
TER ARHIVIH
ZVDAGA je temeljna pravna podlaga za dolgoročno elektronsko hrambo, ki ga je
Drţavni zbor sprejel leta 2006. Predpisuje temeljna načela hrambe dokumentarnega
gradiva, ki so ključnega pomena za dolgoročno elektronsko hrambo. Vsebuje
predpise glede zajema gradiva v fizični, digitalni ali elektronski obliki, ustrezno
pretvorbo dokumentarnega gradiva za dolgoročno elektronsko hrambo ter uničenje
izvirnega dokumentarnega gradiva.
Pomen izrazov, ki so pomembni pri izvajanju dolgoročne elektronske hrambe
(ZVDAGA, 1. člen):


DOKUMENTARNO GRADIVO »je izvirno in reproducirano gradivo, ki je bilo prejeto
ali je nastalo pri delu pravnih oziroma fizičnih oseb«. Dokumentarno gradivo je
lahko v fizični (papir, film) ali v elektronski obliki (digitalna ali analogna oblika).



ARHIVSKO GRADIVO »je dokumentarno gradivo, ki ima trajen pomen za znanost
in kulturo ali trajen pomen za pravno varnost oseb v skladu s strokovnimi navodili
pristojnih arhivov«.



IZVIRNO DOKUMENTARNO GRADIVO »je dokumentarno gradivo, ki je nastalo,
bilo prejeto ali bilo poslano osebi, ki hrani to gradivo«.



ZAJETO DOKUMENTARNO GRADIVO «je dokumentarno gradivo, ki je nastalo ob
zajemu izvirnega dokumentarnega gradiva v hrambo s pretvorbo izvirnega
dokumentarnega gradiva v novo digitalno obliko zapisa ali na mikrofilm.«



DOLGOROČNA HRAMBA GRADIVA »je hramba gradiva za časovno obdobje daljše
od pet let«.

2.2.1 Temeljna načela zakona
Zakon v drugem poglavju opredeljuje naslednja temeljna načela:
 Načelo ohranjanja dokumentarnega gradiva oziroma uporabnosti
njegove vsebine. »Hramba dokumentarnega gradiva pomeni ohranjanje izvirnega
dokumentarnega gradiva ali uporabnosti vsebine tega gradiva. Hrambi izvirnega
dokumentarnega gradiva je zato enaka hramba zajetega gradiva, če zagotavlja
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zajetemu gradivu vse učinke izvirnega gradiva ‒ uporabnost vsebine gradiva.«
(ZVDAGA, 3. člen)
 Načelo trajnosti ‒ trajnost gradiva in reprodukcije njegove vsebine.
 Načelo celovitosti
»Hramba dokumentarnega gradiva mora zagotavljati nespremenljivost in
integralnost dokumentarnega gradiva oziroma reprodukcije njegove vsebine,
urejenost dokumentarnega gradiva oziroma njegove vsebine ter dokazljivost izvora
dokumentarnega gradiva.« (ZVDAGA, 5. člen)
 Načelo dostopnosti

»Dokumentarno gradivo oziroma reprodukcija njegove vsebine mora biti ves čas
trajanja hrambe zavarovana pred izgubo ali okrnitvijo celovitosti ter dostopna
pooblaščenim uporabnikom ali uporabnicam.« (ZVDAGA, 6. člen)
 Načelo varstva kulturnega spomenika
»Arhivsko gradivo je kulturni spomenik in mora biti varovano kot takšno.«
(ZVDAGA, 7. člen)
2.2.2 Zajem in pretvorba
Pri zajemu gradiva, ki je izvirno nastalo v digitalni obliki, je potrebno zagotoviti
učinkovit zajem metapodatkov, podatkov za pravilen prikaz itd. (ZVDAGA, 8. člen).
Pri zajemu gradiva, ki je izvirno nastalo v fizični ali elektronski analogni obliki, pa
mora biti zagotovljena zanesljiva pretvorba v digitalno obliko (ZVDAGA, 9. člen).
Zakon v 10. in 11. členu navaja, da je zanesljiva pretvorba tista, ki ohranja celovitost,
avtentičnost ter uporabnost vsebine izvirnega gradiva. Če je hramba gradiva
predpisana za obdobje več kot 5 let, je potrebno gradivo pretvoriti iz prvotne
digitalne oblike v digitalno obliko za dolgoročno hrambo.
2.2.3 Dolgoročna hramba v digitalni obliki
ZVDAGA v 17. členu opredeli faze, katere mora izpolnjevati oseba, ki bo hranila
gradiva v digitalni obliki, in sicer priprava na zajem in hrambo, sprejem notranjih
pravil, spremljanje in dopolnjevanje notranjih pravil.
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Gradivo se dolgoročno hrani v digitalni obliki zapisa in na nosilcu zapisa za
dolgoročno hrambo in s tem zagotavlja dolgoročno ohranitev vsebine gradiva
(ZVDAGA, 28. člen).
Oblika zapisa je oblika, ki zagotavlja ohranitev gradiva in omogoči pretvorbo v novo
digitalno obliko zapisa (ZVDAGA, 29. člen).
Pomembna je enakost izvirnemu gradivu, saj mora biti hramba opravljena v skladu z
notranjimi pravili, ki jih potrdi drţavni arhiv (ZVDAGA, 31. člen).
2.2.4 Uničenje izvirnega dokumentarnega in arhivskega gradiva
Pri dolgoročni hrambi se izvirno dokumentarno gradivo lahko uniči, če je bilo
ustrezno pretvorjeno za dolgoročno hrambo, razen če zakon ne določa drugače.
Izvirno dokumentarno gradivo v fizični obliki, ki ima lastnosti arhivskega gradiva, se
ne sme uničiti (ZVDAGA, 14. člen).
2.2.5 Strojna in programska oprema
ZVDAGA v 6. poglavju navaja splošne pogoje strojne in programske opreme, ki jih
predpiše Vlada RS. Gre za strojno in programsko opremo, ki je potrebna za zajem in
hrambo gradiva v digitalni obliki.
2.2.6

Priloţnosti, prednosti in tveganja zakona

ZVDAGA z vpeljavo notranjih pravil prinaša nove vedenjske, organizacijske ter
tehnološke modele (Hajtnik, 2009):
- višja stopnja urejenosti na področju upravljanja z dokumenti,
- dodatna usposobljenost zaposlenih,
- obvladovanje poslovnih procesov,
- kakovostna informacijska podpora.
Prednosti se kaţejo v zniţevanju stroškov poslovanja, zmanjšanju zakonskih potreb
po tiskanju dokumentov ter višji stopnji varnosti gradiva in zanesljivosti podjetja.
Tveganja ZVDAGA se kaţejo v prehitrem uničevanju papirne dokumentacije,
kopiranju notranjih pravil brez ustrezne prilagoditve svojemu poslovanju ter
prepuščanju izdelave notranjih pravil zunanjim ponudnikom, brez sodelovanja lastnih
zaposlenih v organizaciji.
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2.3 UREDBA O VARSTVU DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA
Uredba ureja pripravo na zajem in hrambo v digitalni obliki. Določa, katere faze mora
upoštevati oseba, ki zajema in hrani gradivo v digitalni obliki (UVDAGA, 3. člen):
- predhodna raziskava ‒ utemeljuje notranjo organizacijo in pravne zahteve,
- analiza poslovnih aktivnosti ‒ študija upravičenosti in izvedljivosti,
- zahteve ustvarjanja in hranjenja gradiva,
- presoja informacijskih sistemov za učinkovito hrambo,
- načrtovanje hrambe ‒pregled razpoloţljivih ukrepov, njihove prednosti in slabosti.
Javnopravne osebe ali organi, ki izvajajo dolgoročno elektronsko hrambo, morajo
pripraviti notranja pravila (UVDAGA, 6. člen).
Določbe, ki jih morajo vsebovati notranja pravila, so navedene v 5. členu Uredbe.
Pomembnejše so določbe o notranji organizaciji, o upravljanju dokumentarnega
gradiva, o infrastrukturi informacijskega sistema za hrambo itd.
Pri dolgoročni elektronski hrambi sta pomembna uspešen zajem in ustrezna
pretvorba ter zakonito izvajanje same hrambe. Glede pravil zajema in pretvorbe
izvirnega dokumentarnega gradiva v fizični in digitalni obliki se ukvarja tretje
poglavje UVDAGA.
V sklopu zajema izvirnega dokumentarnega gradiva v digitalni obliki mora postopek
omogočati (UVDAGA, 11. člen):
- primerno klasifikacijo dokumentarnega gradiva,
- ključne vsebinske podatke in metapodatke s podatki, ki omogočajo celovitost
(dokumenti s prilogami, spletne strani in njihove povezave, podatki o
elektronskem podpisu ali časovnem ţigu itd.),
- ročno in samodejno kontrolo pravilnosti podatkov,
- nespremenljivost in varnost gradiva,
- moţnost poznejših popravkov s strani pooblaščene osebe.
Podoben postopek se pojavi tudi pri zajemu izvirnega dokumentarnega gradiva v
fizični obliki (UVDAGA, 12. člen).
S področja dolgoročne hrambe sta bistvena 14. člen Uredbe, ki se nanaša na obliko
zapisa za dolgoročno hrambo, in 15. člen, ki opredeljuje, kakšne pogoje mora
izpolnjevati elektronski nosilec zapisa.
Varnost dolgoročne hrambe je v Uredbi navedena z vidika (UVDAGA, 16. člen):
 Dostopnosti
- varno okolje,
- dostop podatkov pooblaščenim osebam,
- uporaba šifrirnih povezav,
- varnostne kopije,
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-

prepis na nove nosilce zapisa in kontrola nosilcev zapisa.

 Uporabnosti
- hramba podatkov,
- pretvorba podatkov zaradi zagotavljanja uporabnosti z razpoloţljivo strojno in
programsko opremo.
Dolgoročna elektronska hramba mora ves čas omogočati avtentičnost in celovitost
hrambe, ki se zagotavljata z elektronskim podpisom in časovnim ţigom (UVDAGA, 17.
člen).
2.4 ENOTNE TEHNOLOŠKE ZAHTEVE
ETZ upravlja Arhiv RS z zunanjimi strokovnjaki, ki ga je sprejel leta 2006. Zahteve
predstavljajo dinamični dokument, saj se spreminjajo z napredkom tehnologije (ETZ,
2006, str. 7).
Arhiv RS pripravlja ETZ 2.0 zaradi nekaterih presplošnih, nepomembnih zahtev in
vsebinskega podvajanja v ETZ 1.0 ter novega spoznanja stroke in jezikovnih napak
(Hajtnik in Škofljanec, 2008).
Podobno kot ZVDAGA in UVDAGA, tudi ETZ navaja zahteve glede organizacije in
notranjih pravil, katere mora sprejeti javnopravna oseba ali organ, ki bo izvajal
dolgoročno elektronsko hrambo.
Drugo poglavje ETZ se ukvarja z organizacijo in notranjimi pravili (ETZ, 2. poglavje):
- splošna organizacija osebe, ki izvaja hrambo,
- vloga oseb pri hrambi,
- pomembni mednarodni standardi,
- varnost informacij,
- obveznosti oseb, ki opravljajo to delo (vzdrţevanje inf. virov),
- fizično varovanje opreme in prostorov,
- zaščita pred okoljsko nevarnostjo (poţar, poplave),
- revizijske sledi mora sistem samodejno izdelovati (kdo in kdaj je vstopil v
podsistem in izvajal določen postopek),
- vzdrţevanje in razvoj informacijskih sistemov (strokovna usposobljenost, sistemi
morajo biti testirani, spremembe se morajo rešiti oziroma izvajati pred uporabo),
- zagotovljeno mora biti neprekinjeno delovanje.
Elektronska hramba se srečuje tudi s slabostmi, ki se nanašajo na (ETZ, 2006, str.
85‒88):
- propadanje nosilca zapisa, saj ima omejeno ţivljenjsko dobo ,
- zastarevanje strojne opreme in s tem slabša kakovost, zato lahko pride do izgube
podatkov,
- zastarevanje oblik zapisa zaradi pospešenega razvoja,
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metapodatki pri dolgoročni hrambi se hranijo skupaj z dokumenti, zato se
nakopiči veliko podatkov.

2.5 MODEL ZAHTEV ZA UPRAVLJANJE ELEKTRONSKIH DOKUMENTOV
Model zahtev za upravljanje elektronskih dokumentov (MoReq) je izdal Generalni
direktorat za podjetništvo leta 2001 v Luksemburgu. V slovenščino je bil preveden
leta 2005 s strani Arhiva RS. MoReq je namenjen zasebnemu in javnemu sektorju.
Vsebuje zahteve za upravljanje elektronskih dokumentov z ESUD (elektronski sistem
za upravljanje dokumentarnega gradiva). Njegov namen se veţe na organizacije, da
bi uspešno delovale na področju upravljanja dokumentov v elektronski in papirni
obliki (European Communities, 2001, str. 12, 13).
Začetna specifikacija MoReq je bila zelo uspešna, saj se je uporabljala tako v Evropi
kot tudi izven nje. Zaradi sprememb, ki so nastale zaradi razvijanja tehnologije in
novih standardov, se je pojavila potreba po posodabljanju, zato je leta 2008 izšla
različica MoReq2. MoReq2 je namenjen uporabi javnega in zasebnega sektorja v EU
in drugod po svetu. Uporablja se lahko za ocenjevanje obstoječih sistemov, pri
pripravi gradiva za usposabljanje in upravljanje zapisov itd. Ker imajo organizacije
različne potrebe in tradicije za upravljanje z zapisi, je MoReq2 razvit kot modularna
specifikacija, saj se prilagaja različnim okoljem. Novost modela predstavlja poglavje
nič (0), kjer posamezne drţave lahko dodajajo svoje zahteve (Urad za publikacije,
2009).
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3 ŢIVLJENJSKI CIKEL DOKUMENTARNEGA GRADIVA
Javna uprava s svojim delovanjem ustvari ogromno količino dokumentarnega
gradiva, ki nastane v fizični ali elektronski obliki (digitalni ali analogni obliki). Gradivo
se lahko hrani v klasični ali elektronski obliki. Če se mora gradivo v elektronski obliki
hraniti več kot 5 let, govorimo o dolgoročni elektronski hrambi. Pri dolgoročni
elektronski hrambi je pomemben ustrezen zajem in pretvorba gradiva v ustrezno
obliko za dolgoročno hrambo. Gradivo, ki je izvirno nastalo v fizični obliki, je potrebno
pretvoriti v elektronsko obliki ter nato v ustrezno obliko za dolgoročno hrambo. Če
dokumentarno gradivo ţe izvirno nastane v elektronski obliki, pa gradivo ponovno
pretvorimo v ustrezno elektronsko obliko za dolgoročno hrambo. Pretvorba mora
zagotavljati avtentičnost, celovitost, dostopnost in uporabnost, saj le tako lahko
pretvorjeno dokumentarno gradivo enačimo z izvirnim, ki je nastalo v različnih
oblikah. Po pretvorbi se gradivo hrani v sistemu, ki mora zagotavljati varnost in
ohranjanje vsebine (elektronski nosilec zapisa in oblika zapisa, ki se pretvarjata v
nove oblike). Če je izvirno dokumentarno gradivo v fizični obliki zakonito pretvorjeno
v obliko za dolgoročno elektronsko hrambo, se lahko uniči, razen če zakon določa
drugače. Gradivo, ki ima lastnost arhivskega gradiva, se ne sme uničiti. Javnopravne
osebe morajo izročiti javno arhivsko gradivo pristojnemu arhivu najkasneje 30 let po
nastanku gradiva (ZVDAGA, 40. člen). Vsako uničenje je potrebno tudi evidentirati.
Slika 1: Ţivljenjski cikel dokumenta
HRAMBA

FIZIČNA OBLIKA

ELEKTRONSKA
HRAMBA

Pretvorba

ZAJEM IN PRETVORBA V
OBLIKO ZA DOLGOROČNO
ELEKTRONSKO HRAMBO
< 5 let

-

DOLGOROČNA
ELEKTRONSKA
HRAMBA
- Informacijski
sistem
Poslovni procesi

NASTANEK DOKUMENTA

ELEKTRONSKA OBLIKA
UNIČENJE IZVIRNEGA DOKUMENTARNEGA
GRADIVA
DOKUMENTARNO GRADIVO
- Se uniči ‒ razen če
zakon ne določa
drugače
- Uničenje
potrebno
evidentirati

ARHIVSKO GRADIVO
- Ne sme uničiti
- Izročitev gradiva
arhivu po n-letih

Vir: ZZI d.o.o., 2009
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4 POSTOPEK
HRAMBE

IZVAJANJA

DOLGOROČNE

ELEKTRONSKE

Dolgoročna elektronska hramba se izvede za tisto elektronsko gradivo, ki ima
opredeljen rok hranjenja več kot 5 let.
Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi (Uradni
list RS, št. 52/2009) v 2. členu navaja tri vrste dokumentarnega gradiva, ki jih glede
rokov hranjenja ločimo na:
- arhivsko dokumentarno gradivo, ki ima trajen pomen za znanost, kulturo ali za
pravno varnost oseb (oznaka A),
- trajno dokumentarno gradivo, ki ima trajen ali daljše časovno omejen rok in je
pomembno za poslovanje organa (oznaka T oziroma najmanj xx let),
- dokumentarno gradivo, ki ima roke hranjenja izraţena v letih (5, 10 itd.), določeni
pa so s predpisi ali pa jih določajo potrebe poslovanja organov.
Roke hranjenja dokumentarnega in trajnega dokumentarnega gradiva je dolţan
določiti predstojnik organa v načrtu klasifikacijskih znakov. Upoštevati mora
predpisane roke, potrebe poslovanja organa ter osnove z orientacijskimi roki
hranjenja iz pravilnika. Arhivsko gradivo pa v kvalifikacijski načrt organa določa
pristojni javni arhiv z navodili za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega
gradiva (Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni
upravi, 3. člen).
Za začetek izvajanja dolgoročne elektronske hrambe je pomembna priprava na
elektronsko hrambo, ki vsebuje predhodno raziskavo, analizo poslovnih aktivnosti,
zahteve glede dokumentarnega gradiva ter oceno sistemov. Pred samim izvajanjem
se mora organizacija oziroma organ, ki ima namen izvajati elektronsko hrambo,
registrirati pri drţavnemu arhivu ter pripraviti notranja pravila. O sprejetju notranjih
pravil odloča Arhiv RS. Moţna je tudi prostovoljna akreditacija opreme, storitev in
spremljevalnih storitev. Znotraj postopka hrambe je pomemben zajem in pretvorba
dokumentarnega gradiva za dolgoročno elektronsko hrambo ter zagotavljanje
varnosti in nadzora nad samo hrambo. Dolgoročno elektronsko lahko hranimo
gradivo, ki je izvirno nastalo v elektronski obliki (elektronska pošta, elektronsko
podpisani dokumenti, spletne strani in podobno), ali gradivo, ki je izvirno nastalo v
fizični obliki in ga ustrezno pretvorimo v obliko za dolgoročno hrambo. Organizacija
lahko sama izvaja dolgoročno elektronsko hrambo ali pa jo zaupa zunanjim
ponudnikom storitve (outsorcing).
4.1 PRIPRAVA NA ELEKTRONSKO HRAMBO
Organizacija, ki ţeli izvajati elektronsko hrambo, mora najprej opraviti predhodno
raziskavo, ki zajema ugotovitve notranje organiziranosti in pristojnosti. Določi se njen
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obseg, zberejo se informacije iz različnih virov in se nato pripravi poročilo o njenih
ugotovitvah. Nato se opravi analiza poslovnih aktivnosti, ki vsebuje popis posameznih
poslovnih aktivnosti in potrebnih virov dokumentarnega gradiva. Po opravljeni
predhodni raziskavi in analizi poslovnih aktivnosti lahko določimo vse zahteve glede
hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva. Na koncu se opravi še ocena
sistemov, kjer gre za presojo skladnosti informacijskih sistemov, in se s tem
ugotovijo prednosti in slabosti samega sistema (Ţumer, 2008, str. 338).
4.2 REGISTRACIJA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
Registracija predstavlja prijavo dejavnosti, kjer se lahko registrirajo pravne in fizične
osebe, ki ponujajo storitve hrambe, spremljevalne storitve (zajem, pretvorba,
urejanje, uničevanje) ali opremo za izvajanje hrambe. Dejavnost se prijavi Arhivu RS
osem dni pred začetkom izvajanja dejavnosti (Ţumer, 2008, str. 337).
Storitve hrambe predstavljajo storitve, ki so povezane z ohranjanjem vsebine gradiva
v digitalni obliki (ZVDAGA, 1. člen).
Spremljevalne storitve hrambe pa predstavljajo zajem, pretvorbo, urejanje,
uničevanje dokumentarnega gradiva, zagotavljanje varnih prostorov itd. (UVDAGA,
23. Člen).
4.3 PRIPRAVA IN SPREJEM NOTRANJIH PRAVIL
Subjekti, ki izvajajo zajem in hrambo digitalnega gradiva, morajo pripraviti in sprejeti
notranja pravila. Notranjih pravil ni dovolj le napisati, ampak je potrebno postopke
tudi dejansko izvajati. Njihov obseg in kompleksnost je odvisna tudi od tega, ali
subjekt postopke elektronske hrambe izvaja sam ali pa jih prepusti zunanjim
ponudnikom, ki prevzamejo odgovornost za pravilno in skladno zakonsko izvajanje
(Godec, 2009b, str. 56).
Organ javne uprave se lahko sam odloči, ali bo izvajal elektronsko hrambo sam ali jo
bo s pogodbo prepustil akreditiranim ponudnikom. Ponudnik prevzame vzorčna
notranja pravila ali svoj predlog vloţi v potrditev Arhivu RS. Če notranja pravila niso
skladna s predpisi, drţavni arhiv predpiše rok odprave neskladnosti. V primeru, da
organizacija ne spoštuje roka ali ne odpravi pomanjkljivosti, drţavni arhiv prijavo
zavrne. Notranja pravila, ki so v skladu z zakonom, uredbo in drugimi predpisi, Arhiv
RS potrdi in jih vpiše v register potrjenih notranjih pravil. Register je javno spletno
ter brezplačno dostopen in obsega podatke o potrjenih notranjih pravilih. Zakon
določa, da posamezne pravne osebe lahko, javnopravne osebe pa morajo obvezno
poslati notranja pravila v potrditev Arhivu RS. Osebe, ki hranijo svoje dokumentarno
gradivo ali dokumentarno gradivo svojih strank v elektronski obliki, lahko prevzamejo
vnaprej pripravljena vzorčna notranja pravila drugih oseb za širšo porabo. Če so ţe
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potrjena na strani Arhiva RS, jih ni potrebno dodatno potrditi. Notranja vzorčna
pravila se morajo sprejeti v celoti in brez sprememb (Arhiv RS, 2009).
Notranja pravila morajo vključevati nekatere pomembne določbe (UVDAGA, 5. člen):
-

določbe o notranji organizaciji, številu, vlogah, sestavi in usposobljenosti osebja,
določbe o upravljanju dokumentarnega gradiva (sprejemanje, klasificiranje,
evidentiranje itd.),
določbe o infrastrukturi informacijskega sistema (varnost, zanesljivost
infrastrukture),
določbe o spreminjanju in dopolnjevanju notranjih pravil itd.

4.3.1 Nadzor izvajanja notranjih pravil
Organizacija, ki se ukvarja z dolgoročno elektronsko hrambo, mora izvajati reden
nadzor, saj le tako lahko odkriva pomanjkljivosti in napake, ki se pojavljajo skozi
celoten potek hrambe. S tem omogoča izboljševanje kakovosti storitev in dokazuje,
da se postopki izvajajo profesionalno. Pri hrambi pomembnega gradiva je poleg
notranjega spremljanja pomembno tudi zunanje, ki ga izvaja preizkušen revizor
informacijskih sistemov. Revizor mora vsaj enkrat letno celovito preveriti izvajanje
notranjih pravil. Načini izvajanja notranjega nadzora in njihove odgovornosti morajo
biti opredeljene v notranjih pravilih (Ţumer, 2008, str. 343-344).
4.3.2 Sprememba notranjih pravil
Notranja pravila se morajo spreminjati in dopolnjevati v primeru, ko se spremenijo
vzorčna pravila, veljavni predpisi in tehnološki vidik (Ţumer, 2008, str. 344).
4.3.3 Izkušnje drţavnega arhiva pri potrjevanju notranjih pravil
Izkušnje, ki jih ima Arhiv RS na podlagi potrjevanja notranjih pravil, kaţejo kopičenje
in nepovezanost med dokumenti, preveč teorije, pravila za iste postopke so napisana
večkrat na enak način ter vsebujejo premalo konkretnih navodil. Na podlagi izkušenj
Arhiv RS poudarja, da morajo biti notranja pravila napisana tako, da jih je mogoče
nedvoumno izvajati. Potrebna je dobra izvedba predhodne raziskave s poudarkom na
oceni tveganja ter upoštevanje načela hierarhije dokumentacije ‒ krovni dokument,
minimalno število prilog (Hajtnik, 2009).
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4.4 AKREDITACIJA OPREME, STORITEV IN SPREMLJEVALNIH STORITEV
4.4.1 Akreditacija strojne in programske opreme
Za izvajanje zajema in hrambe elektronskega gradiva morajo subjekti ali ponudniki
storitev in spremljevalnih storitev uporabljati strojno in programsko opremo, ki
zadostuje zahtevam zakonodaje. Zahtevo za akreditacijo opreme lahko vloţi subjekt,
ki je ţe registriran pri drţavnem arhivu (Godec, 2009b, str. 58).
Akreditacija je postopek, s katerim Arhiv RS prizna skladnost ponujene opreme ali
storitev e-hrambe s predpisi. Zahtevo za akreditacijo strojne in programske opreme,
spremljevalnih storitev in storitev digitalne hrambe lahko vloţi ponudnik, ki je ţe
registriran pri drţavnem arhivu. Postopek akreditacije se izvede na podlagi zahteve,
ki jo vloţi ponudnik pri Arhivu RS. Sledi pregled zahteve s strani pooblaščene osebe
Arhiva RS, ki preveri popolnost vloge, priloţeno dokumentacijo ter oceni, ali ponudnik
ustreza zahtevam ZVDAGA, UVDAGA, ETZ ter pravilom stroke. Drţavni arhiv s
ponudnikom sklene pogodbo o izvajanju akreditacije, če je oprema in storitev
elektronske hrambe skladna s predpisi, ter najmanj enkrat letno preverja
ponudnikovo izpolnjevanje zahtev. Akreditacijo se lahko pridobi za eno leto in jo je
potrebno vsako leto obnoviti. Akreditacija ponudnikom omogoča poslovanje z javno
upravo in s tem zagotavlja večjo varnost in zaupanje (Arhiv RS, 2007).
Subjekt ali ponudnik storitev in spremljevalnih storitev, ki uporablja akreditirano
strojno in programsko opremo, ima zagotovljeno, da mu oprema omogoča zakonito
izvajanje le tistih postopkov, ki jih dejansko opravlja ta oprema. Ni pa rečeno, da
akreditirana oprema zagotavlja zakonito izvajanje zajema ali hrambe, zato je
potrebno upoštevati še druge dejavnike (ustrezni prostori za opremo, zagotavljanje
varnosti pred nepooblaščenimi vdori, poţari itd.). Pri programski opremi mora biti
naročnik pozoren, za katero področje je bila programska oprema akreditirana, saj
lahko podpira le nekatere postopke storitev ali spremljevalnih storitev. Akreditirana
oprema namreč lahko podpira trajno hrambo gradiva, katere oblika se ne spreminja
(read only), ne omogoča pa hrambe gradiva, ki se dejansko spreminja ‒ format XML
(Godec, 2009b, str. 58).
4.4.2 Akreditacija storitve hrambe ali spremljevalne storitve
Akreditacija storitve hrambe ali spremljevalne storitve predstavlja najvišjo stopnjo
skladnosti z zakoni. Ponudnik se mora registrirati, sprejeti in potrditi notranja pravila
pri drţavnem arhivu ter uporabljati ustrezno akreditirano strojno in programsko
opremo na vseh področjih, kjer zagotavlja storitev. Akreditacijski postopek od
ponudnika zahteva, da preizkušenim revizorjem informacijskih sistemov dokaţe, da
izvaja storitev skladno s postopki, ki so navedeni v notranjih pravilih (Godec, 2009b,
str. 59).
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Slika 2: Stopnja organiziranosti ponudnikov
STOPNJA
ORGANIZIRANOSTI

Najvišja

Višja +

AKREDITIRANA STORITEV
E-HRAMBE ALI SPREMLJEVALNIH STORITEV

Akreditirana
programska oprema

Akreditirana strojna
oprema

Višja

Sprejem in potrditev notranjih pravil pri Arhivu RS

Nizka

Registracija storitve e-hrambe ali spremljevalne storitve

Vir: Godec (2009a, str. 394)
4.5 STROKOVNA USPOSOBLJENOST USLUŢBENCEV
2. člen Pravilnika o strokovni usposobljenosti usluţbencev javnopravnih oseb ter
delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur.list RS, št.
132/2006, 38/2008) določa, da mora biti delavec ustrezno usposobljen za to delo. Da
je delavec strokovno usposobljen, se izkazuje s potrdilom o opravljenem preizkusu
strokovne usposobljenosti.
Delavec si pridobi znanja s področja pravnih predpisov, upravljanja z dokumentarnim
gradivom v fizični in digitalni obliki, s področja informatike ter arhivistike (Pravilnik o
strokovni usposobljenosti usluţbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov
storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom, 3. člen).
- S področja pravnih predpisov pridobi znanja:
- o namenu varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva,
- o pogojih za pravno veljavno hrambo gradiva v digitalni obliki
- o zajemu, pretvorbi in hrambi dokumentarnega gradiva v digitalni obliki itd.
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Na področju upravljanja z dokumentarnim gradivom v fizični in digitalni obliki delavec
pridobi znanje o rokih hrambe gradiva, načinu varovanja gradiva pred uničenjem ali
izgubo, o nosilcih in oblikah zapisa za dolgoročno hrambo gradiva itd. Seznani se tudi
o ustrezni politiki varovanja informacij, kako zagotavljati neprekinjeno poslovanje ter
varovanje opreme in prostorov.
4.6 STROJNA IN PROGRAMSKA OPREMA
Strojna in programska oprema morata izpolnjevati pogoje, ki jih predpiše Vlada RS
(ZVDAGA, 6. člen):
- oprema za zajem gradiva v digitalni obliki, ki vsebuje zajem, pretvorbo, nadzor in
evidentiranje zajema,
- oprema za hrambo gradiva v digitalni obliki, ki mora zagotavljati varnost gradiva,
neprekinjeno poslovanje, avtentičnost celovitost itd.,
- oprema za spremljevalne storitve hrambe (uničenje, analiziranje gradiva).
Oprema predstavlja osnovo za izvajanje elektronske hrambe. Pri nakupu strojne in
programske opreme se subjekti ne bi smeli odločati le na podlagi cene, saj je
potrebno upoštevati tudi funkcionalnost opreme ter načine in nivoje zagotavljanja
celovitosti in avtentičnosti gradiva, ki se zagotavljata s pravilno kombinacijo tehničnoorganizacijskih ukrepov. Zaradi tehnološkega napredka je potrebno opremo redno
pregledovati in usposabljati, da bo zanesljivo in varno delovala (Godec, 2009b, str.
60‒61).
4.7 ZAJEM IN PRETVORBA DOKUMENTARNEGA GRADIVA
»Pogoj za hrambo gradiva v elektronski obliki je popoln zajem in zanesljiva pretvorba
gradiva v elektronsko digitalno obliko.« (Ţumer, 2008, str. 356)
Začetek postopka izvajanja elektronske hrambe predstavlja zajem dokumentarnega
gradiva. Gre za postopek evidentiranja gradiva z odločitvami razvrščanja oziroma
klasificiranja, ki definira način, kako elektronske dokumente organiziramo v zadeve,
jim dodajamo metapodatke in shranjujemo dokumente v sistem (ETZ, 2006, str. 20).
Zajemamo lahko gradivo:
- ki je nastalo v elektronski obliki. ZVDAGA navaja, da je dokumentarno gradivo v
elektronski obliki, v digitalni ali analogni obliki (elektronska pošta, elektronsko
podpisani dokumenti, spletne strani),
- ki je izvirno nastalo v fizični obliki.
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1. Zajem in pretvorba dokumentarnega gradiva, ki je izvirno nastalo v
fizični obliki
Pri zajemu in pretvorbi je potrebno pravilno izvajanje njihovih postopkov in dodajanje
pravilnih metapodatkov, saj je le tako zagotovljena varna in zanesljiva dolgoročna
hramba (UVDAGA, 11. člen).
Postopek zajema in pretvorbe vsebuje (Skrt, 2006):
- zajem dokumentarnega gradiva v fizični obliki, ki lahko poteka z zajemom
posameznih dokumentov, z masovnim uvozom ali dosjejskim zajemanjem. Pri
zajemu posameznih dokumentov vsak dokument predstavlja celoto in ga
skeniramo posebej. Pri masovnem uvozu dokumenti niso vsebinsko povezani,
imajo pa skupno lastnost nastanka v določenem časovnem obdobju (npr. računi).
Dosjejsko zajeti dokumenti pa nastanejo v različnem časovnem obdobju, vendar
se med seboj vsebinsko povezujejo,
- predpriprava gradiva za skeniranje,
- skeniranje,
- klasificiranje in indeksiranje. S klasificiranjem razvrščamo dokumente v
skupine glede na lastnosti in elemente, ki jih dokumenti vsebujejo. Z
indeksiranjem dodeljujemo atribute.
2. Zajem dokumentarnega gradiva, ki je izvirno nastalo v digitalni obliki
(digitally born document)
Postopek zajema in pretvorbe mora omogočati (Ţumer, 2008, str. 357‒359):
- ustrezno klasifikacijo dokumentarnega gradiva,
- pravilen zajem vsebine in metapodatkov ‒ podatki, ki zagotavljajo avtentičnost ter
podatki za prikaz vsebine in oblike, npr. spletne strani s povezavami in dokumenti
s prilogami,
- dodajanje metapodatkov.
Tehnološki izziv pa predstavlja hramba občutljivih in spreminjajočih se podatkov, ki
se navezujejo predvsem na spletne strani. Zajem in hramba morata omogočiti izvirno
obliko spletnih strani z njihovimi povezavami, ki so potrebni za njihov prikaz.
Potrebno je zajeti tudi sliko zaslona v obliki zapisa za dolgoročno hrambo in zbirke
podatkov, na katerih temeljijo (Center za sodobne izzive, 2009).
3. Pretvorba iz digitalne oblike v digitalno obliko za dolgoročno hrambo
Pri pretvorbi iz ene digitalne oblike v digitalno obliko za dolgoročno hrambo je
potrebna ustrezna pretvorba vsebinskih podatkov in metapodatkov, ki vsebujejo
podatke o podatkih (sestavine dokumenta, podatke o časovnem ţigu in elektronskem
podpisu, podatke o postopku zajema ter podatke o strojni in programski opremi).
Postopek pretvorbe mora zagotoviti varnost in nespremenljivost (UVDAGA, 13. člen).
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4. Ponovna pretvorba digitalne oblike za dolgoročno hrambo v novo obliko
zaradi zastarevanja oblik in nosilcev zapisa ter razvoja informacijske
tehnologije.
Zajeto gradivo se praviloma pretvori v digitalno obliko za dolgoročno hrambo v
primeru, če se mora hraniti več kot 5 let (ZVDAGA, 11. člen).
Zanesljiva pretvorba je tista, ki zagotavlja reprodukcijo bistvenih sestavin vsebine
izvirnega gradiva, katero zagotavlja uporabnost vsebine, celovitost, avtentičnost z
dodajanjem vsebin in metapodatkov ter kakovost pretvorbe (ZVDAGA, 10. člen).
4.8 UNIČENJE DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA
Dokumentarno gradivo se ne glede na obliko in po preteku roka hranjenja uniči
komisijsko. To uničenje opravi tričlanska komisija, ki po uničenju sestavi zapisnik in
popis uničenega gradiva. Gradivo se lahko uniči tudi takoj po zakoniti pretvorbi v
obliko za dolgoročno hrambo, razen če predpisi določajo drugače. Za takšno uničenje
ni potrebno soglasje arhiva (Ţumer, 2008, str. 392).
Izvirno arhivsko gradivo, ki je nastalo v fizični obliki, se po pretvorbi za dolgoročno
elektronsko hrambo ne sme uničiti, razen če pristojni arhiv določa drugače (Ţumer,
2008, str. 393).
Pravila izločanja, brisanja in uničevanja dokumentarnega gradiva v elektronski obliki
morajo vsebovati notranja pravila. Uniči se lahko le gradivo, medtem ko se
metapodatki ter evidence o gradivu hranijo trajno. Uničenje se izvede z brisanjem
datotek, uničiti pa je potrebno tudi vse kopije, ki se nanašajo na določeno gradivo
(Ţumer, 2008, str. 393).
4.9 OHRANJANJE VSEBINE IN OBLIKE ZA DOLGOROČNO HRAMBO V
DIGITALNI OBLIKI
Oblika zapisa (format) zagotavlja ohranitev izvirne vsebine gradiva več kot pet let
in po tem obdobju omogoča pretvorbo v novo digitalno obliko zapisa, ki bo takrat
dosegala kriterije varne hrambe gradiva. Temeljiti mora na mednarodnih, drţavnih ali
splošnih standardih (Ţumer, 2009).
Migracija je proces periodičnega prenosa digitalnih gradiv med različnimi
tehnološkimi konfiguracijami. Mediji, ki so namenjeni shranjevanju digitalnih vsebin,
se v operativnem stanju nahajajo največ nekaj let, preden nastane verjetnost
nepopravljivih napak in s tem moţnost izgube podatkov. Namen migracije je
ohranjanje celovitosti digitalnih objektov ter omogočanje dostopa le-teh uporabnikom
(Setcce, 2003).
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Prednost emulacije pred migracijo je, da izvirne informacije ne zastarijo ter da je
objekt ohranjen v izvornem formatu, s pripadajočimi atributi in elektronskimi podpisi,
saj se namesto teh spreminja emulacija tehničnega okolja. Emulacija omogoča
celovito ohranitev izvirnega izgleda digitalnih informacij, ki bi jih znotraj tehnološke
zastarelosti izgubili (Setcce, 2003).
Seznam oblik zapisa za dolgoročno hrambo (ETZ, Priloga 1):


Tekstovni in mešani dokumenti
-



ISO Latin-1 – ISO 8859-1
PDF/A – ISO 19005 – 1
XML – SGML – ISO 8879
ODF – ISO/IEC 26300
Grafični dokumenti



TIFF – ISO 12639
SVG – V1.1 – W3C Specification
Kompresija



LZW – barvni dokumenti
CCIT group 4 – č/b dokumenti
Film/Video/Audio

-

ANSI/SMPTE 268M
MPEG-2 – ISO/IEC 13818
MPEG-4 – ISO/IEC 14496

Nosilec zapisa (medij) mora biti v skladu z uveljavljenimi in priznanimi
mednarodnimi standardi, katerih uporaba je podprta na trgu. Izbira nosilca zapisa je
pri organiziranju dolgoročne elektronske hrambe zelo pomembna, saj je celovitost,
dostopnost in uporabnost hranjenega gradiva v veliki meri odvisna od samega
nosilca, na katerem je gradivo shranjeno. Slaba lastnost nosilcev zapisov je v tem, da
lahko zastara in s tem ogroţa vsebino gradiva. Zaradi staranja izgublja tudi kakovost,
posledica tega pa je izguba podatkov, ki jih vsebuje (ETZ, 2006, str. 92).
Omogočati mora pogoje varne dolgoročne hrambe (Ţumer, 2009):
- dostopnost do podatkov in njihovo varovanje pred izgubo,
- uporabnost hranjenih podatkov,
- avtentičnost hranjenih podatkov (povezanost z izvirnimi podatki),
- celovitost hranjenih podatkov (nespremenljivost podatkov).
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ETZ določa ukrepe proti izgubi informacij zaradi propadanja nosilcev zapisa, ki se
nanašajo na stabilno okolje, rutinsko menjavo s kopiranjem informacij na nove
nosilce zapisa ter hranjenje več kopij dokumenta zaradi napak, ki se pojavljajo (ETZ,
2006, str. 86).
4.10 ELEKTRONSKI PODPISI, ČASOVNI ŢIGI IN VARNOSTNO ŠIFRIRANJE
Pri hrambi elektronskega gradiva so elektronski podpisi in časovni ţigi poglavitni, saj
zagotavljajo avtentičnost in celovitost.
Elektronski podpis je nadzorovana vsebina, ki je dodana shranjenemu gradivu. Pri
elektronskem podpisovanju se podatkom doda kriptirano sporočilo, ki vsebuje
povzetek vsebine podatkov. S primerjavo dodanega elektronskega podpisa in
povzetka vsebine lahko ugotovimo, ali so bili podatki spremenjeni v času od podpisa
do preverjanja podpisa. Z uporabo para ključev pa lahko ugotovimo tudi identiteto
podpisnika (Ţumer, 2008, str. 366).
Varen elektronski podpis je podpis, ki je povezan izključno s podpisnikom, iz njega
lahko ugotovimo samega podpisnika, ustvarjen je s sredstvi varnega elektronskega
podpisovanja in je povezan s podatki, na katere se nanaša (ZEPEP, 2. člen).
Elektronski podpis je enakovreden lastnoročnemu podpisu, če je overjen s
kvalificiranim potrdilom (ZEPEP, 15. člen). Za hrambo dokumentov, ki so slikovnega,
video ali avdio izvora, elektronski podpisi ne pridejo v poštev.
Elektronski vodni znaki so za take vrste materiala rešitev, saj se na bitno sliko
naloţi kompleksen viden ali neviden vzorec, katerega lahko odstranimo z uporabo
algoritma in varnostnega ključa (ETZ, 2006, str. 97).
»Časovni ţig je elektronsko podpisano potrdilo overitelja, ki potrjuje vsebino
podatkov, na katere se nanaša v navedenem času.« (ETZ, 2006, str. 16)
Izvleček elektronskega dokumenta se pošlje na streţnik, overitelj mu nato dopiše čas
in ga podpiše z zasebnim ključem (SI-TSA, 2009).
Varnostno šifriranje ‒ za hrambo podatkov z občutljivo vsebino je pomembno
varnostno šifriranje, ki omogoča posebno varstvo pred nepooblaščenim vpogledom.
Pri šifriranju se elektronski dokument z algoritmom spremeni v neprepoznavno
obliko, ki pa jo lahko z uporabo šifrirnega ključa spremenimo nazaj v berljivo (Ţumer,
2008, str. 366).

21

4.11

ZAGOTAVLJANJE VARNE ELEKTRONSKE HRAMBE

Končna faza postopka dolgoročne elektronske hrambe je zagotavljanje varne
hrambe, ki jo mora organizacija vzdrţevati. Splošni pogoji varne elektronske hrambe,
ki jih mora zagotavljati ponudnik, so (Berčič, 2007):
- fizično in elektronsko varovanje podatkov pred nepooblaščenimi vdori,
- varovanje strojne opreme,
- redni varnostni pregledi infrastrukture,
- poleg hrambe na glavni lokaciji mora zagotoviti najmanj dve varnostni kopiji na
dveh geografskih lokacijah, saj se s tem prepreči izguba podatkov,
- vodenje evidenc o posegih in postopkih v infrastrukturi,
- uporaba šifrirnih povezav pri uporabi storitev dolgoročne elektronske hrambe pri
zunanjih izvajalcih,
- kontrola in prepis podatkov iz enega nosilca zapisa na drugega.
Sam sistem mora omogočiti varno in zanesljivo pretvorbo dokumentarnega gradiva v
digitalno obliko in v obliko za dolgoročno hrambo. Varna dolgoročna hramba mora
ves čas omogočati dostop do zajetega dokumentarnega gradiva pooblaščenim
uporabnikom in zagotoviti varnost pred izgubo podatkov. Pomembno je varno okolje,
varnostne kopije, prepis na ustreznega nosilca zapisov in njihovo kontrolo ter
pretvorba v novo obliko za dolgoročno hrambo. Dolgoročna hramba mora zagotavljati
avtentičnost, kar pomeni povezanost z izvirnikom ter celovitost, ki zagotavlja
nespremenljivost, urejenost in neokrnjenost. Avtentičnost in celovitost pa se
zagotavljata z dodajanjem varnostnih vsebin (elektronski podpis, časovni ţig,
metapodatki) in drugimi ukrepi (Ţumer, 2008, str. 384).
Subjekt, ki izvaja dolgoročno elektronsko hrambo, mora imeti izdelan načrt
neprekinjenega poslovanja in okrevanja po katastrofi. V načrtu je potrebno zagotoviti
ustrezno kombinacijo tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki omogočajo manjšo
moţnost izpada storitve. Načrt vzdrţevanja je zahteven proces, saj je potrebno veliko
znanja in aktivnosti zaposlenih. Poleg ustrezne strojne in programske opreme je za
neprekinjeno poslovanje potrebno zagotoviti tudi varne sistemske prostore, fizično in
tehnično varnost, zagotavljanje neprekinjenega napajanja ter protipoţarno varnost.
Zaradi vse večjega števila naravnih nesreč (poţari, poplave itd.) so rezervne lokacije
ključnega pomena, saj omogočajo, da v primeru odpovedi sistema na eni lokaciji
sistem na drugi lokaciji zagotavlja nemoteno izvajanje storitve (Godec, 2009b, str.
62‒63).
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5 PONUDNIKI OPREME, STORITEV IN SPREMLJEVALNIH
STORITEV ELEKTRONSKE HRAMBE V SLOVENIJI
V Sloveniji je vsako leto več ponudnikov opreme, storitev in spremljevalnih storitev
dolgoročne elektronske hrambe. Organizacije oziroma organi se odločajo, ali jo bodo
sami izvajali ali jo bodo prepustili zunanjim ponudnikom. Nekatera podjetja ponujajo
le opremo, medtem ko druga ponujajo celotno storitev, skupaj z opremo. Akreditacija
opreme ali storitev ponudniku omogoča poslovanje z javno upravo in s tem omogoča
učinkovitejše delovanje ter dosega večjo stopnjo zaupanja. Danes je registriranih
preko 70 ponudnikov, ki omogočajo izvajanje elektronske hrambe s posamezno
opremo, storitvijo oziroma celotno storitev z opremo (Arhiv RS, 2009).
V Sloveniji se mnogi poslovni in javnopravni subjekti s teţavo odločijo, da bodo
določene poslovne procese dali zunanjemu izvajalcu. V primeru zunanjega izvajanja
na področju storitev in spremljevalnih storitev elektronske hrambe je teţava v
zaupnih informacijah, ki jih vsebuje dokumentarno gradivo (Godec, 2009b, str. 60).
Največja napaka pri izbiri ponudnika je, da je odločitev velikokrat odvisna od cene in
ne od kakovosti storitve. Potrebno je natančno preveriti način izvajanja hrambe,
opremo in prostore, načine zagotavljanja avtentičnosti in celovitosti, varnostne
mehanizme itd. Ponudniki lahko ponujajo opremo in storitve s šibkimi mehanizmi
zagotavljanja varnosti, zato bi bilo zaupanje izvajanja elektronske hrambe ponudniku
v tem primeru tvegano. Izbrati je potrebno ponudnika, ki uporablja najnaprednejšo
tehnologijo za zagotavljanje varnosti, avtentičnosti in celovitosti (Godec, 2009b, str.
64).
Ustrezneje in dolgoročno ceneje je, če organizacije najemajo zunanje izvajalce, ki
dolgoročno elektronsko hrambo dokumentov izvajajo v skladu s predpisanimi pogoji
in dogovorjenimi tehničnimi standardi. Učinkovito poskrbijo tudi za večjo varnost, ki
se zagotavlja z varnostno politiko in ustreznimi pravilniki, vsa opravila pa se morajo
izvajati v skladu z natančno določenimi tehnološkimi in organizacijskimi postopki.
Odločitev organizacije, da hrambo izvaja z zunanjimi ponudniki, pridobi bistveno višjo
raven storitve, kot bi si jo lahko zagotovili sami. Pri zunanjem izvajanju hrambe je
pomembna izbira usposobljenega in zaupanje vrednega ponudnika (IKT informator,
2007, str. 45).
Avtenta.SI, sistemska integracija in rešitve d.o.o., je prva potrdila notranja pravila za
hrambo, medtem ko prva potrditev notranjih pravil za zajem in hrambo pripada
Microcopu d.o.o. (Hajtnik, 2008).
Avtenta.si in Pošta Slovenije d.o.o. sta prvi akreditirali storitve elektronske hrambe.
Prvo akreditacijo programske opreme pa je izvedla Gama System d.o.o. (Gama
System E-arhiv, 2009).
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Menim, da je Slovenija na dobri poti razvoja elektronske hrambe, saj se število
ponudnikov za njeno zakonito izvajanje iz leta v leto povečuje, prav tako število
akreditiranih ponudnikov, ki bi bili učinkovita rešitev za izvajanje dolgoročne
elektronske hrambe v javni upravi.
Raziskava Fakultete za upravo leta 2007, ki je bila opravljena na organih javne
uprave, je pokazala, da so občine pokazale veliko zanimanje oziroma zaupanje za
zunanje izvajanje s področja elektronske hrambe. Iz rezultatov lahko vidimo, da bi
občine delovanje strojne in programske opreme (82 %) verjetno prepustile zunanjim
izvajalcem in prav tako pripravo pravil za elektronsko hrambo ter vzdrţevanje in
upravljanje e-arhiva. Glede zunanjega izvajanja celotne elektronske hrambe je
zaupanje nekoliko manjše, saj bi se za to odločilo 54 % občin, medtem ko 22 %
občin tega sodelovanja verjetno ne bi podprlo. Odstotki glede zaupanja celotne ehrambe zunanjim izvajalcem pa kaţejo, da se zunanje izvajanje celotne elektronske
hrambe v občinah razvija in se bo v prihodnosti odstotek zaupanja še bolj povečeval.
Slika 3: Zunanje izvajanje storitev

Vir: Dečman, 2007
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6 PREDNOSTI IN SLABOSTI
HRAMBE

DOLGOROČNE ELEKTRONSKE

Zaposleni v javni upravi se zavedajo, da uvedba dolgoročne elektronske hrambe
prinaša tako prednosti in slabosti, zaradi katerih se nekateri organi javne uprave še
vedno ne odločajo o njeni izvedbi. Kljub temu da ima vsak sistem določenega
delovanja prednosti in slabosti, bi se morale vodje organov odločati za njegovo
uvedbo v smislu tehnološkega napredka in s tem povečevanje modernega
poslovanja. Doba poslovanja s papirjem bi morala postopoma prehajati v popolno
elektronsko poslovanje. Po mojem mnenju je tu največji problem v zaupanju, saj se
veliko ljudi, zaposlenih v javni upravi, ni pripravljeno odreči fizični obliki dokumentov
prav zaradi strahu pred izgubo ali uničenjem. Tu pa se pojavi potreba po
obveščenosti in motiviranju, ki jo morajo izvajati vodje. Zakoni, uredbe in drugi
predpisi navajajo prednosti in slabosti, ki se nanašajo na dolgoročno elektronsko
hrambo.
6.1 PREDNOSTI DOLGOROČNE ELEKTRONSKE HRAMBE
-

Večja dostopnost ‒ enostavnejši dostop,
neprekinjeno delovanje ‒ 24 ur na dan,
večja preglednost ‒ učinkovito iskanje ter preglednost varovanja in dostopa,
večja varnost – varnost dostopa, več kopij na različnih lokacijah,
hramba brez papirja, saj se po zakoniti pretvorbi papir uniči oziroma predela za
nadaljnjo uporabo; če pa dokumentarno gradivo izvirno nastane v elektronski
obliki, pa govorimo o elektronskem poslovanju brez papirja in s tem zniţamo
stroške delovanja,
- hitrejše iskanje podatkov po zahtevanih kriterijih, ki omogoča večje zadovoljstvo
zaposlenih in strank. Organi se največkrat odločijo za klasično hrambo gradiva,
kar prinese številne slabosti poslovanja. Klasična hramba upočasnjuje vpogled v
podatke zaradi prevelikega iskalnega časa. Oseba, ki je pooblaščena za vpogled v
prostore klasične hrambe, se lahko zamudi z iskanjem, saj zgoščenost
dokumentov in njihovo napačno sortiranje prineseta negativne učinke,
- celoten nadzor nad dokumenti, ki omogoča enostaven pogled na celotno
dokumentacijo, ki jo organ vsebuje,
- zaščita pred izgubo dokumentov in njihovim poškodovanjem se v Sloveniji
zagotavlja s hrambo podatkov še na dveh lokacijah. Vse tri lokacije so med seboj
oddaljene 50 km zračne črte,
- hitrejša obdelava dokumentov, saj ni potrebna fizična hramba v prostorih in s tem
prenašanje dokumentarnega gradiva po prostorih,
- modernejše poslovanje in napredek poslovanja,
- optimizacija – zniţevanje stroškov najema prostorov.
(ZZI d.o.o., 2009)
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6.2 SLABOSTI DOLGOROČNE ELEKTRONSKE HRAMBE
-

Potreba po usposabljanju zaposlenih,
zastarevanje programske in strojne opreme, kar zahteva nenehna popravila in s
tem povečevanje stroškov,
- propadanje nosilca zapisa,
- zastarevanje oblik zapisa (formatov) zaradi nenehnega razvijanja komponent
programske opreme. Komponente zajemajo oblike zapisa datotek, standarde
programiranja, baze podatkov itd.,
- tehnološki napredek.
(ETZ, 2006, str. 85‒93)
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7 IZZIVI DOLGOROČNE ELEKTRONSKE HRAMBE
7.1 TEHNOLOŠKI IZZIVI
Ritem sprememb računalniških sistemov je zelo hiter v primerjavi z drugimi področji
človeškega razvoja. Spremembe poganjajo trţne sile, ki so velikokrat oddaljene od
naših zahtev v okviru dolgoročnosti in dostopnosti do avtentičnih informacij.
Obvladovanje teh sprememb je odvisno od tehničnega znanja in od tega koliko smo
o teh spremembah opozorjeni (International council on archives, 2005, str. 56, 57).
Zavedati se moramo, da so podatki v elektronski obliki manj obstojni kot tisti na
papirju, saj jih lahko izgubimo zaradi okvare opreme in drugih razlogov (poţar,
poplave). Te teţave so relativno enostavno rešljive, saj moramo hraniti podatke na
zmogljivih streţnikih v varnem okolju in zagotoviti neprekinjeno delovanje. Poleg
varnosti podatkov je potrebno tudi pretvarjanje podatkov v ustrezne oblike zapisa
zaradi tehnološkega napredka (ReDIT, 2009).
Enotne tehnološke zahteve navajajo izzive dolgoročne elektronske hrambe, ki se
nanašajo na propadanje nosilca zapisa, zastarevanje oblik zapisa, zastarevanje
strojne opreme in tehnološkega napredka.
7.1.1 Propadanje nosilca zapisa
Problem se kaţe v omejeni ţivljenjski dobi nosilca zapisa, zaradi katere se začnejo
povečevati napake pri branju. Kljub temu da ima strojna oprema za hrambo vgrajeno
samodejno popravljanje napak, so na koncu napake tako številne, da jih ni mogoče
več odpravljati. ETZ navaja ukrepe proti izgubi informacij zaradi propadanja nosilcev,
ki se nanašajo na stabilno okolje, kopiranje na nove nosilce, več kopij vsakega
dokumenta ter zamenjava kopije in nosilca zapisa, ki pokaţe nepopravljivo napako
(ETZ, 2006, str. 86).
7.1.2 Zastarevanje oblik zapisa
Zastarevanje oblik zapisa predstavlja velik problem za vsako obdobje, daljše od nekaj
desetletij, zaradi razvijanja komponent (oblike zapisa datotek, aplikacije). Ker se
komponente razvijajo na različne načine in zato nekatere ne ohranjajo
kompatibilnosti s prejšnjimi oblikami zapisa, ETZ navaja, da je najprimernejše, da
informacije hranimo v stabilnih, odprtih oblikah zapisa, ki imajo daljšo pričakovano
dobo trajanja (ETZ, 2006, str. 87).
Spremembe se pojavljajo pri logičnih strukturah, ki se uporabljajo za zapisovanje
informacij ‒ format. Te spremembe se lahko pojavijo kot neposredna posledica
sprememb aplikacijske programske opreme. V tem primeru se lahko pojavijo
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netočnosti oziroma napake pri pretvorbi. Se pravi, če novejši dokumenti pridejo v
drugačnem formatu kot prejšnji, lahko to izzove pobudo za pretvorbo starejših
dokumentov v nov format. Pretvorba bi bila pomembna tudi z vidika sistemov, ki ne
bi podpirali starega formata niti za branje, ker programska oprema ţe dlje časa ne
kreira datotek v tem formatu (International council on archives, 2005, str. 5)
Zahteve formatov zapisa pri dolgoročni elektronski hrambi (Domajnko, 2009):
- dolgoročnost,
- razširjenost,
- uporabnost,
- neodvisnost od specifičnih okolij,
- definiranost ‒ standardi.
7.1.3 Zastarevanje strojne opreme
Pogonske enote za trakove in diske imajo omejeno dobo trajanja. Ko preseţejo to
dobo, je potrebno vse večje vzdrţevanje, s tem pa so povezani dodatni stroški.
Potrebno je izbrati strojno opremo, ki ima daljšo dobo trajanja (ETZ, 2006, str. 87).
Pri nakupu strojne in programske opreme se subjekti ne bi smeli odločati le na
podlagi cene, saj je pomembno upoštevati funkcionalnost te opreme ter nivoje
zagotavljanja avtentičnosti in celovitosti gradiva (Godec, 2009b, str. 395).
7.1.4 Tehnološki napredek
Zaradi tehnološkega napredka je potrebno strojno in programsko opremo redno
pregledovati, dopolnjevati, posodabljati, da oprema deluje pravilno in zanesljivo.
Amortizacijska doba informacijski-tehnološke opreme znaša okoli 3‒5 let, zato jo je
po tem obdobju zaradi zastarelosti smiselno zamenjati z novo, kar predstavlja
dodatne stroške (Godec, 2009b, str. 395).
Pojavljajo se tudi drugi tehnološki izzivi, kot so (Zorko, 2009):
- izbira ustreznega formata v katerem se gradivo hrani (XML, PDF/A …),
- elektronski nosilci podatkov imajo krajšo obstojnost kot papir,
- omejena veljavnost dokumentov (časovni ţigi in podpisi),
- občutljivost in spreminjanje nekaterih vsebin, kot so internetne strani, e-pošta.
7.2 PRAVNI IZZIVI
Izziv dolgoročne elektronske hrambe s pravnega vidika se kaţe pri pretvorbi gradiva
iz fizične v digitalno obliko ter pri pretvorbi gradiva zaradi sprememb nosilcev in
oblike zapisa (Hajtnik, 2007).
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7.2.1 Pretvorba gradiva iz fizične v digitalno obliko
UVDAGA v 12. členu navaja, kaj mora omogočati postopek zajema izvirnega
dokumentarnega gradiva v fizični obliki ter pretvorba v digitalno obliko. Omogočati
mora:
- evidentiranje in upravljanje vseh enot dokumentarnega gradiva,
- primerno klasifikacijo zajetega dokumentarnega gradiva ‒ datum nastanka,
podatki o postopku zajema in pretvorbi, podatki o strojni in programski opremi
itd.,
- zajem in pretvorba reprodukcije vsebine izbrane enote gradiva,
- kontrola pravilnosti zajema in pretvorbe reprodukcije vsebine in metapodatkov,
- varnost in nespremenljivost pretvorjenega gradiva.
7.2.2 Pretvorba gradiva v ustrezno obliko za dolgoročno hrambo
Pretvorba gradiva v obliko za dolgoročno elektronsko hrambo mora biti zanesljiva, saj
je potrebno ohranjati celovitost in uporabnost vsebine zajetega gradiva v običajni
digitalni obliki. Če se avtentičnost dokazuje z vsebinami, ki sčasoma izgubijo svojo
vrednost, je potrebno strogo nadzorovano dodajanje vsebin, kot je npr. e-podpis
(ZVDAGA, 12. člen).
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8 UČINKOVITOST DELOVANJA JAVNE UPRAVE
8.1 OPREDELITEV POJMA JAVNE UPRAVE
Zakon o drţavni upravi (Ur.l. RS, št. 52/2002, 113/2005-UPB4, 126/2007-ZUPE,48/2009) določa, da DRŢAVNA UPRAVA izvršuje upravne naloge v Republiki
Sloveniji (ZDU, 1. člen). Sestavljajo jo vladne sluţbe, ministrstva z organi v sestavi in
upravne enote. Ministrstva opravljajo upravne naloge na enem ali več področjih,
organi v sestavi pa opravljajo specializirane strokovne ter izvršilne in razvojne
upravne naloge. Upravne enote opravljajo naloge drţavne uprave, ki jih je potrebno
organizirati in izvajati teritorialno (ZDU, 14. člen).
Zakon o LOKALNI SAMOUPRAVI (Ur.l. RS, št. 72/1993, 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 100/2008 Odl. US: U-I-427/06-9,
79/2009) določa, da lokalno samoupravo sestavljajo občine in pokrajine. Temeljne
lokalne samoupravne skupnosti so občine, ki morajo zadovoljevati potrebe in interese
svojih prebivalcev. Samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo
naloge, ki jih določajo zakoni (ZLS, 2. člen).
Zakon o GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŢBAH (Ur.l. RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO,
127/2006-ZJZP) določa, da javne sluţbe izvajajo dejavnosti, pri kateri ima oseba, ki
jo izvaja, obveznosti v javnem interesu (ZGJS, 5. člen).
Slika 4: Opredelitev javne uprave
JAVNA UPRAVA
DRŢAVNA UPRAVA
LOKALNA
SAMOUPRAVA

Vladne sluţbe
Ministrstva
z
organi v sestavi

JAVNE
(GOSPODARSKE)
SLUŢBE

Upravne enote

Vir: Seljak in Andoljšek (2005, str. 38)
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8.2 POJEM UČINKOVITOSTI
Slovenska javna uprava ţeli delovati čim bolj učinkovito in uspešno. Ker se pogosto
pojavi problem pojmovanja učinkovite in uspešne javne uprave, bom pojma v
nadaljevanju podrobneje opredelila.
»Učinkovitost razumemo kot razmerje med porabljenimi sredstvi-vloţki in rezultatiučinki. Lahko rečemo, da učinkovitost odgovarja na vprašanje, ali institucija deluje
pravilno.« (Seljak in Andoljšek, 2005, str. 25)
Pri učinkovitosti gre za razmerje med vloţki ‒ inputi in učinki ‒ outputi. Vloţke
predstavljajo proizvodni dejavniki, kateri vstopajo v proces storitev, ki so potrebni za
opravljanje dejavnosti (kapital, delo, delovna sredstva). Učinek pa predstavlja
rezultat dela ali procesov, njihov izdelek ali storitev (Seljak in Andoljšek, 2005, str.
57).
Lahko pa spremljamo tudi stranske outpute, ki se nanašajo na razvoj znanja,
usposobljenosti zaposlenih ter izboljšavo procesov (Pečar in Gramc, 2006, str. 132).
Učinkovitost se kaţe v optimalnem razmerju med outputi in inputi, učinkoviti izrabi
kadrovskih, finančnih in materialnih virov. Pomembna je tudi učinkovitost
informacijskih standardov, ki obsegajo pravila in vodila za posamezna področja
(Ţurga, 2002, str. 30).
Ministrstvo za javno upravo navaja, da učinkovitost sestavlja kakovostno odločanje in
učinkovito upravljanje s kadrovskimi, finančnimi in materialnimi viri (Ministrstvo za
javno upravo, 2009).
Poznamo dva pogleda na učinkovitost (Brown in Jackson v: Seljak in Andoljšek,
2005, str. 36):
- alokacijska učinkovitost izraţa, če so bili proizvodni dejavniki porabljeni v skladu z
ţeljami porabnikov. V okviru javnega sektorja se vprašamo, ali ustvarja raven
javnih storitev, ki jih zahteva trg;
- X-učinkovitost se nanaša na ponudbeno stran, kjer igrajo pomembno vlogo
stroški. Postavljajo se vprašanja, ali je izraba proizvodnih dejavnikov ustrezna, ali
je za njihovo delovanje uporabljena ustrezna tehnologija, ali za dani obseg
učinkov porabijo minimalen obseg proizvodnih dejavnikov. Kadar so odgovori na
ta vprašanja negativni, se pojavi x-neučinkovitost.
»Uspešnost merimo z doseganjem zastavljenih ciljev zdruţbe. Vsaka zdruţba,
bodisi zasebna bodisi javna, ima svoj cilj delovanja.« (Seljak in Andoljšek, 2005, str.
80)
Gre za merjenje izida, ki je druţbeno določen in kaţe vpliv delovanja institucije na
okolje. Uspešnost pomeni delati prave stvari (Seljak in Andoljšek, 2005, str. 57).
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Kaţe se v doseganju zastavljenih ciljev in udejanjanju poslanstva, zaradi katerega
organ obstaja (Ţurga, 2002, str. 30).
Tabela 1: Pojem učinkovitosti in uspešnosti
Učinkovitost (efficiency)

Vloţek (input)
Učinek (output)
Uspešnost (effectiveness)

Izid (outcome)

Meri učinkovitost procesov opazovane druţbe.
Meri se lahko kot razmerje med številom ali
vrednostjo storitev (output) in vloţenim delom
ali vsemi vloţenimi proizvodnimi dejavniki
(input). Kako učinkovito so izrabljena sredstva,
zmoţnost ljudi itd.?
Proizvodni dejavniki, ki vstopajo v proces
proizvodnje blaga ali storitev in so potrebni za
opravljanje dejavnosti (delo, kapital itd.).
Rezultat procesov ali dela institucije, njen
izdelek ali storitev (število izdanih odločb).
Gre za merjenje izida, cilja zdruţbe in ne zgolj
proizvodnih učinkov. Ali zdruţba udejanja svoje
poslanstvo, ki je razlog za njen obstoj.
Uspešnost
je
velikokrat
doseţena
z
učinkovitostjo zdruţbe.
Izraţa uspešnost in doseganje cilja. Izid je
druţbeno določen cilj delovanja institucije, ki
kaţe vpliv delovanja na okolje in druţbeno
ovrednotenje delovanja (raven brezposelnih v
regiji).

Vir: Seljak in Andoljšek (2005, str. 57)
8.3 UČINKOVITO DELOVANJE JAVNE UPRAVE
»Učinkovito delovanje organizacije ‒ izvajanje njene dejavnosti ‒ zahteva čim bolj
popolno in enakomerno izrabo zmoţnosti in virov organizacije« (Ţurga, 2006, str. 8).
Zasebni sektor ravna učinkovito zato, ker se zaveda omejenosti razpoloţljivih
sredstev in zato, ker jih v to sili konkurenčna tekma. Javni sektor pa izvaja javne
storitve, ki jih financira drţava in so za uporabnike brezplačne. Drţava pridobiva
sredstva s fiskalno obremenitvijo fizičnih in pravnih oseb in sicer s pobiranjem
davkov, taks, prispevkov in po potrebi tudi z zadolţevanjem. Pridobljena sredstva v
proračunu razdeli med javne porabnike, ki jih porabijo za izvajanje javnih storitev
(Seljak in Andoljšek, 2005, str. 21).
Slovenska javna uprava ţeli povečati učinkovitost z zmanjševanjem stroškov s
povezovanjem uradnih evidenc, s katerimi odpravi posamezne postopke ter s
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poenostavljanjem in hitrejšimi postopki z vidika prenove procesov in informatizacije.
Javna uprava si ţeli odpraviti upravne izostanke, saj bi s tem zagotovili zmanjšanje
čakalnih vrst in s tem zmanjšali stroške. Drţavna uprava vedno bolj uveljavlja
elektronsko poslovanje z različnimi elementi, ki zagotavljajo učinkovito delovanje
(Drţavni portal RS, 2009).
Učinkovitost delovanja javne uprave sestavlja (Ministrstvo za javno upravo, 2009):
-

Učinkovito upravljanje s kadrovskimi viri, kjer gre predvsem za usposabljanje in
izobraţevanje zaposlenih, z zavestnim, načrtnim, sistematičnim in racionalnim
ravnanjem z ljudmi pri delu.

-

Učinkovito upravljanje s finančnimi in materialnimi viri kot so npr. zniţevanje
stroškov s posodabljanjem in prenovo procesov in informatizacije, kar vpliva na
večjo učinkovitost.

-

Zniţevanje stroškov za drţavno upravo pomeni neke vrste varčevanja, kar pa
vedno ni dobro, saj namesto da deluje učinkovito, s tem ukinja posamezne
storitve, kar pa negativno vpliva na zaposlene in uporabnike. Drţavna uprava
zniţuje stroške z javnimi naročili, s katerimi organi drţavne uprave blago ali
storitve kupujejo preko enotnega razpisa, kar omogoči cenejši nakup. Stroški so
niţji tudi z enotnimi in skupnimi rešitvami s področja razvijanja informacijske
infrastrukture, ki je potrebna za njihovo delovanje. Stroške zniţujejo tudi z
nadzorom nad porabo blaga in storitev, racionalnim poslovanjem ter s sistemom
usposabljanja in motivacije.

Javni sektor lahko vzpostavi sistem, ki bo spodbujal visoke doseţke, s pravilnimi
odločitvami glede vodenja. Naloge bi morale biti dodeljene skrbnikom, ki bi
projektom vlivali potrebno dinamiko. Ker spremembe temeljijo na vodstveni ravni,
morajo biti njihovi nameni jasni, vsebina odločitev pregledna, moč volje velika,
počutiti se morajo odgovorni za delovanje institucije ter ustrezno časovno usklajeni
za dokončanje projektov (Mladenovič, 2006, str. 20).
8.3.1 Elektronsko poslovanje javne uprave
Uprava ţeli zmanjševati stroške tudi za uporabnike, in sicer z odpravo nepotrebnih
postopkov, poenostavitvijo postopkov, odpravo upravnih zaostankov, e-upravo in
drugimi sodobnimi načini poslovanja (Ministrstvo za javno upravo, 2009).
Pojem e-uprava pomeni elektronsko poslovanje javne uprave z namenom izboljšanja
njenega delovanja. Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije omogoča laţjo
dostopnost informacij o storitvah, kar vpliva tudi na večje zadovoljstvo zaposlenih.
Izboljšuje se tudi odprtost in preglednost javne uprave, zmanjšujejo pa se stroške,
kar vpliva na večjo učinkovitost. Pri e-upravi gre lahko za elektronsko poslovanje
znotraj javne uprave in elektronsko poslovanje javne uprave s strankami in podjetji.
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Znotraj javne uprave se uporablja predvsem za podporo poslovnih procesov
(finančnim, kadrovskim, upravnim postopkom itd.) ter vzpostavitvi in vzdrţevanju
uradnih registrov podatkov. Elektronsko poslovanje s strankami pa omogoča
strankam boljši dostop do informacij, ki so dostopne na portalu e-uprava. Storitveni
del portala je strukturiran po področjih, znotraj pa po t.i. ţivljenjskih in poslovnih
dogodkih. Za vsako storitev so na voljo informacije o tem, kdo lahko pridobi storitev,
kje, pod kakšnimi pogoji itd. E-uprava uporabnikom poleg informacij storitev
omogoča tudi elektronske storitve, saj se vloge lahko vloţijo po elektronski poti
(Virant, 2009, str. 259‒262).
Delovati sta začeli tudi Halo uprava in Halo inšpekcija, kjer drţavljani lahko
postavljajo vprašanja, povezana izključno z opravljanjem storitev javne uprave.
Uporabnikom pomaga z nasveti in odgovarja na vprašanja, ki so povezana z vsebino
na portalu in spletnih straneh ministrstev in organov v sestavi (Drţavni portal RS,
2009).
S portalom e-VEM ponuja elektronske storitve za podjetnike in druţbe in s tem zniţa
stroške delovanja, ki bi bili potrebni za njihovo razreševanje (Drţavni portal RS,
2009).
Samo s tem dejstvom lahko ugotovimo, da je javna uprava na pravi poti
učinkovitejšega delovanja, saj s tem porabi manj finančnih sredstev in zagotovi
boljše rezultate. Ker elektronsko poslovanje nudi uporabnikom hitrejše in cenejše
storitve, omogoča kakovostno delovanje, saj se poveča zadovoljstvo zaposlenih in
uporabnikov. Javna uprava torej razvija elektronsko poslovanje v veliki meri, zato se
bo v prihodnosti v večini odločala tudi za dolgoročno elektronsko hrambo podatkov.
8.4 MERJENJE UČINKOVITOSTI V JAVNI UPRAVI
Merjenje učinkovitosti in uspešnosti v javni upravi je zahtevno in kompleksno, saj je
njen cilj povečevati druţbeno blaginjo in ne zgolj pridobivanje dobička tako kot v
zasebnih podjetjih. Merjenje je teţavno tudi zaradi različnih storitev, ki jih organi
opravljajo, saj so za to potrebni različni kazalniki. Ali deluje javna uprava učinkovito,
ne moremo dokazati, saj je sistem merjenja učinkovitosti nerazvit, pojavlja pa se tudi
teţavnost opredelitve učinkovitega delovanja (Setnikar-Cankar in Andoljšek, 2003,
str. 357).
8.4.1 Ovire merjenja učinkovitosti
Ovire na poti do uvedbe sistema merjenja učinkovitosti (Mladenovič, 2006, str. 18,
19):
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-

Pomanjkanje osredotočenosti vodenja k doseganju tega cilja, saj sistem ni
celotno podprt na podlagi vseh članov vodstva. Nekateri menijo, da je kakovost
merjenja ţe doseţena oziroma so jim pomembne druge prioritete.

-

Pomanjkanje osredotočene uporabe znanja pri projektnem vodenju. Za uspeh je
pomembna kultura, ki bo ţe na začetku projekta postavljala prava vprašanja in se
odločala na podlagi tehtnih analiz. Izobraţevanje pa samo po sebi ni zadostno, saj
uvajanje takega projekta zahteva tudi nov pristop, ki presega obstoječo
organizacijsko ureditev.

-

Sistem nagrajevanja v javnem sektorju deluje omejujoče, zato bi bilo potrebno
ustrezno finančno nagrajevanje zelo dobrih in izrednih doseţkov.

-

Prevladuje miselnost »to smo ţe naredili«. Ker se kazalniki merjenja učinkovitosti
uporabljajo za doseganje notranjih ciljev, se zaposleni upirajo merjenju rezultatov
dela vedoč, da se bodo stvari odvijale isto kot v preteklosti.

-

Premajhen zunanji pritisk zaradi monopolnega poloţaja, saj le-ta omogoča, da
notranje dogajanje ni pod pritiskom.

-

Strah pred uvajanjem novih pristopov ali tehnologij.

8.4.2 Merila učinkovitosti
Učinkovitost lahko ugotavljamo za celotno organizacijo, zato temu merilu rečemo
skupna učinkovitost (total efficiency). S tem merilom celoten proizvodni rezultat
organizacije primerjamo z vsemi stroški. Delna učinkovitost (partial efficiency) pa je
učinkovitost, ki se meri na podlagi enega rezultata. Kazalci parcialne učinkovitosti
predstavljajo veliko prednost v smislu natančnejše vsebine in laţjim izboljšanjem
procesov. Določiti je potrebno stroške posamezne storitve, in sicer neposredne
(delo, material) ter posredne, kot so stroški nepremičnin, elektrika itd. (SetnikarCankar in Andoljšek, 2003, str. 359).
Kazalca parcialne učinkovitosti
Produktivnost dela ‒ gre za razmerje med proizvedeno količino dobrin ali storitev
in zanje vloţenim delovnim časom. Produktivnost narašča, če se krajša delovni čas za
proizvodnjo storitve oziroma čim več storitev opravimo v določenem času, večja je
produktivnost.

P ‒ produktivnost
Q ‒ količina dobrin ali storitev
L ‒ količina vloţenega časa

35

Ekonomičnost poslovanja ‒ gre za razmerje med proizvedeno količino storitev in
dobrin ter stroški, ki so nastali pri generiranju. Kaţe nam stroške na enoto
proizvodnje.

E ‒ ekonomičnost
Q ‒ proizvedena količina storitev
C ‒ stroški proizvodnje
8.4.3 Kazalniki učinkovitosti
Učinkovitost in uspešnost se merita na podlagi petih kazalnikov, ki se nanašajo na
(Seljak in Andoljšek, 2005, str. 69):
-

Zmoţnost zaposlenih
Tehnika in tehnologija
Organizacija
Kakovost
Izid

učinkovitost
kakovost
uspešnost

Iz zgoraj navedenih kazalnikov lahko razberemo, da so učinkovitost, kakovost in
uspešnost med seboj povezani in se dopolnjujejo. Učinkovitost pa ni nujen pogoj za
doseganje uspešnosti, saj lahko učinkovito delamo napačne stvari in pri tem nismo
uspešni.
Kazalniki učinkovitosti (Seljak in Andoljšek, 2005, str. 69‒72):
-

Zmoţnost zaposlenih, ki zahteva dodatno izobraţevanje in usposabljanje za
elektronsko poslovanje in s tem elektronsko hrambo podatkov. Lahko rečemo, da
je usposobljenost za elektronsko poslovanje javne uprave danes nujno, saj se
zaposleni v javni upravi vsak da srečujejo z novostmi, ki jih prinaša tehnologija.
Menim, da bi dodatno izobraţevanje na področju elektronske hrambe prineslo
učinkovito delovanje javne uprave, saj bi strokovnjaki dobro opravljali naloge in s
tem dosegali zastavljene cilje. Usposobljen strokovnjak opravlja delo hitreje in
naredi manj napak oziroma jih odpravlja sproti. Za učinkovito delovanje je
potrebna tudi motivacija zaposlenih s strani vodij, saj s tem zaposlenim dajo
zagon za samo izvajanje elektronske hrambe.

-

Ustrezna tehnika in tehnologija sta potrebni od začetka do konca storitve. Le
uporaba zakonite in podprte strojne in programske opreme na trgu bi zagotovila
učinkovito delovanje javne uprave. S tehnično delitvijo dela členimo naloge in
opravila, ki jih morajo opravljati zaposleni, in s tem omogočimo večjo
učinkovitost.
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-

Organiziranost prostora, časa in zaposlenih. Organiziranost organov javne uprave
je odvisna predvsem od njihovih vodstev in nenazadnje tudi od vlade. Po mojem
mnenju je organiziranost pomemben dejavnik merjenja učinkovitosti, ker
zaposleni ne smejo biti preobremenjeni z delom, temveč se mora delo porazdeliti
med primerno usposobljenimi zaposlenimi. Organi imajo hierarhično razporeditev
organiziranosti, se pravi, da je uvedba elektronske hrambe odvisna od vodij, ki bi
morali ustrezno spodbujati njen razvoj z motiviranjem zaposlenih, predstavitvijo
prednosti hrambe in zaupanjem izvajanja hrambe svojim podrejenim. Vodje bi
morale dobro izpeljati organiziranost zaposlenih ter organiziranost časa in
prostora ter s tem omogočili učinkovito delovanje javne uprave.

Po Ţurgi se učinkovitost ugotavlja z merjenjem delovanja organizacij glede časovno
opravljenega dela posameznika ter rezultati dela. Na podlagi teh rezultatov se vodje
odločajo o prihodnosti zaposlenih. Učinkovitost vodstva pa je odvisna od dela
organizacije (Ţurga, 2002, str. 32‒34).
Vzroki, da je javna uprava manj učinkovita od zasebnega sektorja (Seljak in
Andoljšek, 2005, str. 22‒23):
-

Motiv delovanja javne uprave je drugačen od zasebnega sektorja. Najvišje
poloţaje javne uprave vodijo politiki, katerih motiv je ugajati volivcem. Zaradi
hierarhične organiziranosti se morajo podrejeni prilagajati nadrejenim, kateri pa
ne poznajo dejanskih razmer in potreb strank. Zasebnik pa si za cilj postavi
dobiček, saj mu ta omogoča financiranje dejavnosti in s tem obstoj na trgu.
Usluţbencem v javnem sektorju pa je glavni motiv napredovanje v stroki, ne pa
potrebe, ki jih izraţajo stranke. V zasebnem sektorju pa usluţbenci upoštevajo
ţelje strank in jim ponujajo učinek, ki jih zadovolji.

-

Delovanje v razmerah monopola, saj je javna institucija edina ponudnica storitev
za stranke. V zasebnem sektorju pa stranka svobodno izbira med mnoţico
ponudnikov, ki so ji na voljo.

-

Neprijazno vedenje do strank, ki je odvisno od osebnosti in motivacije. V javni
upravi je denarno nagrajevanje omejeno zaradi enotnega sistema plač, ki
onemogoča nagrajevanje na podlagi dobička, saj ga njeno delovanje ne ustvarja.
Nagrajevanje je torej minimalno in nima posebnega vpliva na motivacijo
zaposlenih. Motiviranje pa je omejeno tudi na podlagi počasnega napredovanja
zaposlenih, ki se odvija po vnaprej določenem načrtu.

-

Proračunsko financiranje dejavnosti javne uprave, v katerem so za vsako
ministrstvo, oddelek in zaposlenega predvidena sredstva, ki morajo biti porabljena
čim bolj smotrno. Neučinkovitost pri porabi sredstev se kaţe v načinu
dodeljevanja, črpanja sredstev in razpolaganja z njimi.
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9 STANJE DOLGOROČNE ELEKTRONSKE HRAMBE V SLOVENSKI
JAVNI UPRAVI
Raziskava Fakultete za upravo, ki je bila opravljena v letu 2007, kaţe stanje
dolgoročne elektronske hrambe v slovenski javni upravi.
Ministrstva in upravne enote v večini uporabljajo dodatna pravila za upravljanje z
dokumenti ali pa jih v veliki meri tudi načrtujejo. Tu izstopajo občine, saj je uporaba
dodatnih pravil 30 %, medtem ko dodatnih pravil ne uporablja kar 54 % občin (glej
Slika 5).
Slika 5: Uporaba dodatnih pravil/navodil za upravljanje z dokumenti

Vir: Dečman (2007, str. 113)
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V veliki večini upravne enote in ministrstva določajo roke hrambe tako za papirne kot
za elektronske dokumente, medtem ko občine v večini določajo roke le za papirne
dokumente, 4 % občin pa rokov sploh ne določa. Iz grafa je torej razvidno, da se
določajo roki za elektronske dokumente predvsem na ministrstvih in upravnih
enotah, medtem ko se na občinah določajo v manjši meri (Slika 6).
Slika 6: Določanje rokov dolgoročne hrambe

Vir: Dečman (2007, str. 113)
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Stanje v okviru tehnike e-arhiviranja (Slika 7) kaţe, da večina organov hrani
dokumentarno gradivo v fizični obliki na papirju. Izstopajo le ministrstva in organi v
sestavi, saj hranijo gradivo večinoma na enotnem arhivskem streţniku. Iz raziskave
lahko ugotovimo problem stalnega tiskanja in hrambe dokumentacije na papirju.
Potrebna bo ustrezna motivacija in seznanitev s prednostmi dolgoročne elektronske
hrambe, saj hramba omogoča večji nadzor, preglednost, varnost in druge pozitivne
lastnosti, ki jih prinaša moderno elektronsko poslovanje.
Slika 7: Tehnika e-arhiviranja

Vir: Dečman (2007, str. 115)
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Raziskava Fakultete za upravo temelji tudi na stanju ovir elektronske hrambe v javni
upravi (Slika 8). Na podlagi rezultatov lahko ugotovimo, da za javno upravo uvedba
elektronske hrambe predstavlja ovire predvsem z vidika stroškov programske in
strojne opreme ter finančnega vidika. Tretje mesto ovir elektronske hrambe pa
pripada pomanjkanju znanja. Presenečajo me rezultati občin, saj se le 3 % vprašanih
odloči, da oviro elektronske hrambe predstavljajo finančni viri, medtem ko se v
drugih organih za to oviro odločijo kar v veliki meri. Iz tega lahko sklepamo, da za
občine predstavlja največjo oviro pomanjkanje v ustreznih programskih in strojnih
rešitvah, kar pa lahko rešijo z zaupanjem izvajanja zunanjim ponudnikom. Podobni
rezultati se kaţejo tudi na ministrstvih in organih v sestavi, ki se v večji meri od občin
opredelijo tudi v pomanjkanju finančnih virov. Zanimivo pa je, da 9 % vprašanih
meni, da je ovira predvsem v miselnosti ljudi, kar je po mojem mnenju vzrok
neustrezne motivacije oziroma neustrezne seznanitve zaposlenih o elektronski
hrambi. V grafu je vidno, da se vprašani iz upravnih enot v večini odločijo za ovire
glede opreme in pomanjkanja finančnih virov ter pomanjkanja znanja. Organi javne
uprave vidijo ovire izvajanja elektronske hrambe predvsem v pomanjkanju ustreznih
rešitev strojne in programske opreme, finančnemu primanjkljaju ter pomanjkanju
človeških virov.
Slika 8: Ovire elektronske hrambe

Vir: Dečman (2007, str. 115)
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10 ANALIZA VPRAŠALNIKOV O DOLGOROČNI ELEKTRONSKI
HRAMBI V JAVNI UPRAVI IN NJENI UČINKOVITOSTI
Z vprašalnikom ţelim dokazati, da je dolgoročna elektronska hramba element
učinkovitega delovanja javne uprave. Vprašalnik zajema 12 vprašanj, ki vsebujejo 10
zaprtih in 2 odprti vprašanji. Posredovala sem ga po elektronski pošti, naslovljenega
na glavne pisarne 50 organom javne uprave, in sicer na ministrstva, organe v sestavi
ministrstev, občine in upravne enote. Rezultati ankete niso reprezentativni.
Prejela sem:
- 7 izpolnjenih vprašalnikov iz ministrstev,
- 11 vprašalnikov iz upravnih enot,
- 7 izpolnjenih vprašalnikov iz občin oziroma mestnih občin.
Na podlagi različnih virov, ki opredeljujejo kazalnike merjenja učinkovitosti javne
uprave, sem oblikovala vprašanja, ki se nanašajo na:
- stroške strojne in programske opreme,
- stroške usposabljanja zaposlenih,
- stroške materiala,
- stroške prostorske porabe,
- vpliv ustrezne opreme na hitrost izvajanja postopkov,
- hitrost iskanja hranjenega gradiva,
- razmerje med inputi in outputi.
Ker dolgoročna elektronska hramba v Sloveniji še ni razvita, nimamo natančnih
podatkov o vrednosti inputov in outputov, ki so potrebni za izvajanje elektronske
hrambe v javni upravi in tako ne moremo vrednostno izraziti njene učinkovitosti.
Lahko pa ugotovimo splošna dejstva, ki bi jih prinesla dolgoročna elektronska
hramba učinkovitejšemu delovanju javne uprave. Z vloţenimi sredstvi bi pridobila
veliko pozitivnih elementov, ki bi vplivale na učinkovitejše delovanje javne uprave.
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Prvo vprašanje se je nanašalo na uporabo dolgoročne elektronske hrambe v
posameznih organih javne uprave. Iz spodaj navedenih rezultatov je razvidno, da kar
36% organov uporablja in enak odstotek tudi načrtuje dolgoročno elektronsko
hrambo, kar pomeni, da je slovenska javna uprava na dobri poti njenega razvoja. Ne
smem pa zanemariti dejstva, da je v 28 % ne uporabljajo oziroma je sploh ne
načrtujejo. Kot neustrezno informiranje zaposlenih o dolgoročni elektronski hrambi se
kaţe v odgovorih nekaterih ministrstev, ki so navedli, da dolgoročno elektronsko
hrambo uporabljajo, medtem ko njihovi viri o delovanju dolgoročne elektronske
hrambe ne omenjajo.
Slika 9: Uporaba e-hrambe

N=25
(Vir: lastni)
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Večina virov navaja, da bi javna uprava s sodelovanjem z zunanjimi ponudniki
delovala ekonomično in s tem tudi učinkoviteje. V anketi, ki sem jo izvedla, 56 %
vprašanih meni, da je učinkoviteje izvajati elektronsko hrambo z zunanjimi ponudniki.
Presenetil pa me je rezultat, da 44 % vprašanih meni, da je učinkoviteje, če organ
sam izvaja hrambo. Po mojem mnenju zaposleni, ki so se opredelili za ta odgovor,
nimajo ustreznih informacij in izkušenj glede dolgoročne elektronske hrambe (Slika
10).
Slika 10: Učinkovito izvajanje e-hrambe

N=25
Vir: lastni
V literaturi, ki se nanaša na izvajanje dolgoročne elektronske hrambe v javni upravi,
se pojavljajo vprašanja glede stroškov usposabljanja zaposlenih in potrebne strojne
in programske opreme. Izpostavljen je predvsem problem v velikih stroških opreme,
ki ovirajo uporabo dolgoročne elektronske hrambe. Tudi v anketi so zaposleni
opredelili zelo velike stroške strojne in programske opreme (Slika 11), saj jih v 32 %
navedejo kot velike oziroma v 40 % kot zelo velike. 28 % pa jih navaja, da so stroški
srednje veliki.
Slika 11: Stroški opreme

Vir: lastni
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Usposabljanje zaposlenih po analizi vprašanih znaša malo manj stroškov, saj jih 40 %
opredeli kot srednje velike. Iz tega lahko sklepam, da so stroški tako opreme kot
usposabljanja dokaj veliki in bi zato javna uprava potrebovala dodatna sredstva, ki bi
jih črpala iz proračuna in s tem povečevala stroške. V tem primeru bi sodelovanje z
zunanjimi ponudniki predstavljalo ugodno rešitev za zmanjševanje stroškov. Lahko pa
sklepamo, da se stroški usposabljanja zaposlenih povrnejo, saj zaposleni delajo manj
napak oziroma jih odpravljajo sproti.
Slika 12: Stroški usposabljanja ljudi

Vir: lastni

N=25

Na vprašanje, ali bi ustrezna strojna in programska oprema vplivali na hitrejši čas
izvajanja postopkov elektronske hrambe (Slika 13), je kar 76 % vprašanih odgovorilo
pritrdilno, 12 % jih trdi, da ne vpliva na hitrejši čas izvedbe, prav tolikšen odstotek
vprašanih pa se ne zna opredeliti. Zanimivo pa je dejstvo, da so se tisti, ki ţe
uporabljajo dolgoročno elektronsko hrambo, opredelili, da ustrezna oprema vpliva na
hitrejši čas njene izvedbe.
Slika 13: Vpliv opreme na hitrejši čas izvajanja postopkov
N=25

Vir: lastni
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Slika 14 prikazuje rezultate o vplivu usposobljenih zaposlenih glede na čas izvajanja
postopkov elektronske hrambe. Večina vprašanih (80 %) se je opredelilo, da je
izvajanje zelo hitro. Iz tega lahko sklepamo, da je ustrezno usposabljanje zaposlenih
nujno, saj s tem skrajšajo porabljeni čas za samo hrambo dokumentarnega gradiva
in s tem zmanjšajo tudi stroške.
Slika 14: Hitrost izvajanja postopkov usposobljenih delavcev

Vir: lastni

N=25

Glede stroškov materiala (papir, fascikli itd.), potrebnega za elektronsko hrambo, se
je večina vprašanih opredelila za zelo majhne oziroma majhne. Tudi strokovna
literatura opredeljuje elektronsko hrambo kot varčno z vidika papirne dokumentacije,
saj se le-ta na koncu predela ali pa ţe izvirno nastane v elektronski obliki, tako da gre
tu za poslovanje brez papirja in s tem za zmanjševanje stroškov (Slika 15).
Slika 15: Stroški materiala

Vir: lastni
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N=25

Dolgoročna elektronska hramba predstavlja prednost v prostorski porabi hranjenega
gradiva, saj klasična hramba dokumentarnega gradiva zavzema zelo veliko prostora
in s tem povezanih stroških, ki se navezujejo na prostor. Tako vprašani kot avtorji
različnih literatur navajajo, da so stroški prostorske porabe zelo majhni oziroma
majhni. Kar 60 % vprašanih meni, da so zelo majhni, in 40 %, da so majhni (Slika
16). Se pravi, da z dolgoročno elektronsko hrambo privarčujemo stroške, ki se
navezujejo na prostor. Po mojem mnenju bi lahko tako nizke stroške še bolj zniţali,
če bi sodelovali z akreditiranimi zunanjimi ponudniki.
Slika 16: Stroški prostorske porabe

N=25
Vir: lastni
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Čas, ki ga porabimo za iskanje podatkov pri dolgoročni elektronski hrambi (Slika 17),
je na podlagi rezultatov vprašalnika kratek (68 %), kar navaja tudi strokovna
literatura. Pri klasični hrambi je potrebno fizično iskanje dokumentarnega gradiva, kar
pa je časovno zelo neugodno. Dokumentacija se ob človeški napaki lahko zaloţi
oziroma izgubi, in tako je verjetnost, da se gradiva kljub večurnem iskanju nikoli več
ne najde. Pri dolgoročni elektronski hrambi je iskanje dokumentarnega gradiva dokaj
enostavno, saj je potrebno vedeti le osnovne podatke oziroma ključne besede
iskanega gradiva in ţe imamo podatke pred seboj.
Slika 17: Čas, potreben za iskanje hranjenega gradiva

N=25
Vir: lastni
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Kot navajajo avtorji različnih literatur, je učinkovitost optimalno razmerje med inputi
in outputi. Zaposlenim v javni upravi sem postavila vprašanje, kakšno je razmerje
med inputi in outputi pri dolgoročni elektronski hrambi (Slika 18). Rezultati so
pokazali, da večina vprašanih ne zna odgovoriti na vprašanje oziroma nimajo izkušenj
na tem področju in niso ustrezno s seznanjeni z dolgoročno elektronsko hrambo.
Zanimiv je rezultat: 36 % vprašanih, ki namreč ţe uporablja dolgoročno elektronsko
hrambo, meni, da je razmerje med inputi in outputi optimalno. Iz rezultata je
razvidno, da ima le ta odstotek izkušnje na tem področju, in dejansko dokaţe, da je
dolgoročna elektronska hramba element učinkovitega delovanja javne uprave.
Zaskrbljujoč je odstotek (24 %) vprašanih, ki meni, da razmerje ni optimalno. Po
mojem mnenju tako menijo tisti, ki še vedno bolj zaupajo v klasično hrambo in se ne
zavedajo razvoja elektronskega poslovanja. Mogoče je razlog tudi neustrezna
motivacija nadrejenih in neustrezna seznanitev z dolgoročno elektronsko hrambo.
Slika 18: Razmerje med inputi in outputi

N=25
Vir: lastni
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Z odprtim vprašanjem o prednostih in slabostih dolgoročne elektronske hrambe sem
ţelela ugotoviti, kakšno je mnenje zaposlenih v javni upravi. Največja prednost
dolgoročne elektronske hrambe je po njihovem mnenju hitrejše iskanje dokumentov,
saj se je na to prednost opredelilo kar 22,22 % vprašanih. Druga najbolj pomembna
prednost je po navedbi vprašanih manjša poraba fizičnega prostora, sledijo ji boljša
preglednost, laţja dostopnost, manjša poraba papirja itd. Iz navedenih prednosti
lahko ugotovimo, da ključne prednosti prinašajo niţje stroške iskanja dokumentacije,
porabe fizičnega prostora, porabe papirja itd. Odstotki so namenjeni tudi drugim
prednostim, in sicer varnosti, ekonomičnosti, večjim nadzorom, učinkovitosti in
drugim (Slika 19).
Slika 19: Prednosti dolgoročne elektronske hrambe

N=54
Vir: lastni
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Slabosti, ki jih prinaša uvedba dolgoročne elektronske hrambe, se kaţejo predvsem v
prevelikih stroških strojne in programske opreme ter v problemu dolgoročne
berljivosti dokumentov. Sledijo jim slabosti, ki se nanašajo na usposobljenost
zaposlenih, stroške rezervne lokacije, moţnost zlorabe itd. (Slika 20).
Slika 20: Slabosti dolgoročne elektronske hrambe

N=26
Vir: lastni
Z rezultati, ki sem jih pridobila z anketnim vprašalnikom, sem ugotovila, da je
slovenska javna uprava na dobri poti do uvedbe dolgoročne elektronske hrambe, saj
jo uporablja 36 % vprašanih in jo v enaki meri tudi načrtujejo. Izpostavljeni so
preveliki stroški programske in strojne opreme ter nekoliko niţji stroški usposabljanja
zaposlenih. Vprašani menijo, da bi ekonomičnost izvajanja dolgoročne elektronske
hrambe zagotovili s sodelovanjem z zunanjimi ponudniki, z ustrezno opremo in
usposobljenostjo zaposlenih pa bi priskrbeli za večjo produktivnost, saj bi se postopki
elektronske hrambe hitreje izvajali. Večja produktivnost pa se kaţe tudi v času, ki je
potreben za iskanje hranjenega dokumentarnega gradiva, saj je le-ta po rezultatih
kratek in tako zagotavlja večjo učinkovitost. Odgovori anketnega vprašalnika so
prinesli ugodne rezultate tudi na področju stroškov materiala in stroškov prostorske
porabe, saj so jih navedli kot zelo majhne oziroma majhne. Iz rezultatov lahko
sklepam, da je dolgoročna elektronska hramba na dobri poti razvoja in predstavlja
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element učinkovitega delovanja javne uprave, ki se kaţe v hitrejšem izvajanju
postopkov ter zmanjševanju stroškov. Glede stroškov opreme, ki se pojavljajo, bi bila
po mojem mnenju rešitev, da bi dolgoročno elektronsko hrambo zaupali zunanjem
izvajanjem akreditiranim ponudnikom ali pa bi jo izvajali kot skupen projekt na
ministrstvih, upravah, občinah itd.
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11 ZAKLJUČEK
Dolgoročna elektronska hramba je v Sloveniji zakonsko podprta, zato njena uvedba v
javni upravi ne bi smela predstavljati večjih teţav. Ker se organi vsakodnevno
srečujejo z veliko količino dokumentov na delovnih področjih, se dokumentacija
pospešeno kopiči. Za dokumente, ki se hranijo več kot pet let, bi bila dolgoročna
elektronska hramba rešitev za učinkovitejše delovanje, predvsem z vidika manjše
prostorske porabe, večje preglednosti in s tem manjše porabe časa za iskanje
dokumentarnega gradiva.
Uvedba dolgoročne elektronske hrambe zahteva posebne postopke, ki morajo biti
zakonsko izpeljani. Organi javne uprave lahko dolgoročno elektronsko hrambo
izvajajo sami ali pa sodelujejo z zunanjimi akreditiranimi ponudniki. Glede stroškov
opreme je za javno upravo učinkoviteje sodelovati z zunanjimi ponudniki, saj bi jim s
tem prepustili vzdrţevanje, nadzorovanje ter ustrezno delovanje z zakonito opremo.
Na podlagi raziskave Fakultete za upravo je slovenska javna uprava na dobri poti do
razvoja dolgoročne elektronske hrambe, saj organi ţe uporabljajo dodatna pravila za
upravljanje z dokumenti, določajo roke hrambe tudi za elektronske dokumente ter
podpirajo izvajanje dolgoročne elektronske hrame s sodelovanjem z zunanjimi
ponudniki.
Analiza vprašalnikov, ki sem jih izvedla v organih javne uprave, kaţe, da se
elektronska hramba v slovenskem prostoru uspešno razvija, saj jo nekateri organi ţe
uporabljajo ali pa jo v veliki meri tudi načrtujejo. Učinkoviteje bi bilo, da bi izvajali
hrambo z zunanjimi akreditiranimi ponudniki, saj bi s tem zmanjšali stroške strojne in
programske opreme, ki predstavljajo veliko finančno obremenitev. Analiza je
pokazala, da velike stroške predstavlja tudi dodatno usposabljanje zaposlenih, vendar
pa se ti stroški v prihodnosti povrnejo, saj zaposleni delajo manj napak oziroma jih
odpravljajo sproti. Javna uprava mora ustrezno usposabljati zaposlene, saj se bodo le
tako postopki reševali hitreje, kakovostno in učinkovito. Da je dolgoročna elektronska
hramba element učinkovitega delovanja, se kaţe tudi v majhni prostorski porabi in
času, ki je potreben za iskanje določenega dokumentarnega gradiva. V primerjavi s
klasično hrambo je učinkovitejša tudi z vidika stroškov materiala, saj ni potrebna
fizična obdelava dokumentov.
Dolgoročna elektronska hramba je element učinkovitega delovanja javne uprave, saj
njena uvedba prinaša zmanjšanje stroškov na različnih ravneh delovanja. Ker vsak
nov projekt prinaša tudi slabosti, tudi dolgoročna elektronska hramba ni izjema,
vendar pa se te slabosti lahko omilijo z usposobljenostjo zaposlenih, z ustreznim
informiranjem, motivacijo in znanjem. V prihodnosti se bodo morali organi javne
uprave odločati za izvajanje dolgoročne elektronske hrambe, saj bodo le tako delovali
učinkoviteje in vplivali na modernejše elektronsko poslovanje.
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PRILOGE
Priloga 1: Vprašalnik
VPRAŠALNIK
Spoštovani!
Sem Urška Nose, študentka Fakultete za upravo. V okviru diplomske naloge z
naslovom »Dolgoročna elektronska hramba kot element učinkovitega delovanja javne
uprave« pripravljam raziskavo na izbranih organih javne uprave, ki mi bo pomagala
analizirati stanje v obravnavani temi.
Vljudno vas prosim, da si vzamete nekaj minut časa in odgovorite na zastavljena
vprašanja. Za sodelovanje se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.
NAZIV ORGANA:
1. Ali v organu uporabljate dolgoročno elektronsko hrambo

a)
b)
c)
d)

DA
NE
NAČRTUJEMO
Drugo:

2. Kakšno izvajanje dolgoročne hrambe je učinkovitejše
a) Organ sam izvaja dolgoročno elektronsko hrambo
b) Organ sodeluje z zunanjimi ponudniki
c) Drugo:
3. Kaj menite o stroških strojne in programske opreme (vsako trditev ocenite od 1
do 5):
zelo majhni
1

zelo veliki
2

3

4

5

4. Kaj menite o stroških usposabljanja zaposlenih
zelo majhni

zelo veliki
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1

2

3

4

5

5. Ali bi
po
vašem
mnenju
ustrezna strojna in programska oprema vplivala na hitrejši čas izvajanja
postopkov hrambe
a)
b)
c)
d)

DA
NE
NE VEM
DRUGO:

6. Kako usposobljenost zaposlenih vplivala na čas izvajanja postopkov hrambe
zelo hitro

zelo počasi
1

2

3

4

5

7. Kolikšni so stroški materiala, ki ga porabimo pri dolgoročni elektronski hrambi
zelo majhni

zelo veliki
1

2

3

4

5

8. Kolikšni so stroški prostorske porabe
zelo majhni

zelo veliki
1

2

3

4

5

9. Koliko časa porabimo za iskanje hranjenega gradiva
zelo malo

zelo veliko
1

2

3

4

5

10. Kakšno je razmerje med inputi in outputi pri dolgoročni elektronski hrambi
a)
b)
c)
d)

OPTIMALNO
NI OPTIMALNO
NE VEM
Drugo:

60

11. Katere prednosti prinaša dolgoročna elektronska hramba
12. Katere slabosti se pojavijo z dolgoročno elektronsko hrambo
-
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Priloga 2: Zbirnik vprašanj
1) Ali v organu uporabljate dolgoročno elektronsko hrambo
Št. vseh odgovorov

25

DA
NE
NAČRTUJEMO

100% povp., 1

9
7
9

36%
28%
36%

2) Kakšno izvajanje dolgoročne hrambe je učinkovitejše
Število vseh odgovorov
19
100%
Organ sam izvaja dolgoročno elektronsko
hrambo
Organ sodeluje z zunanjimi ponudniki

25

100%

11
14

44%
56%

povp., 1

3) Kaj menite o stroških strojne in programske opreme (vsako trditev ocenite od 1
do 5):
zelo majhni

Stroški strojne in programske
opreme
Št. Odgovorov: 25, povp.: 1,0

zelo veliki

1

2

0
0%

3
0
0%

7
28%

4

5

8
32%

10
40%

4) Kaj menite o stroških usposabljanja zaposlenih
zelo majhni
zelo veliki

Stroški usposabljanja zaposlenih
Št. Odgovorov: 25, povp.: 1,0

1

2

3

4

5

1
4%

7
28%

10
40%

6
24%

1
4%

5) Ali bi po vašem mnenju ustrezna strojna in programska oprema vplivala na
hitrejši čas izvajanja postopkov hrambe
Št. vseh odgovorov

25

DA
NE
NE VEM

19
3
3

62

100%
76%
12%
12%

povp.,
1

6) Kako usposobljenost zaposlenih vplivala na čas izvajanja postopkov hrambe
Čas izvajanja postopkov

zelo hitro -

Št. odgovorov: 25, povp.: 1,0

1

2

0
0%

3

0
0%

4

3
12%

5 - zelo počasi

2
8%

20
80%

7) Kolikšni so stroški materiala, ki ga porabimo pri dolgoročni elektronski hram
Stroški materiala

zelo majhni -

Št. odgovorov: 25, povp.: 1,0

1

2

15
10
60% 40%

3
0
0%

4

5 - zelo veliki

0
0%

0
0%

8) Kolikšni so stroški prostorske porabe
Stroški prostorske porabe

zelo majhni -

Št. odgovorov: 25, povp.: 1,0

1

2

12
13
48% 52%

3
0
0%

4

5 - zelo veliki

0
0%

0
0%

9) Koliko časa porabimo za iskanje hranjenega gradiva
Čas iskanja gradiva

zelo kratek -

Št. odgovorov: 25, povp.: 1,0

1

2

5
20%

3

17
68%

2
8%

4

5 - zelo dolg

0
0%

10) Kakšno je razmerje med inputi in outputi pri dolgoročni elektronski hrambi
Št. vseh odgovorov

25

OPTIMALNO
NI OPTIMALNO
NE VEM
Drugo:
NISMO SEZNANJENI
NI IZKUŠENJ
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100% povp., 1
9
6
4

36%
24%
16%

4
2

16%
8%

0
0%

11) Katere prednosti prinaša dolgoročna elektronska hramba
PREDNOSTI DOLGOROČNE ELEKTRONSKE
HRAMBE
Moţnost več odgovorov!

Št. vseh
odgovorov: 54

Hitrejše iskanje dokumentov
Manj fizičnega prostora
Boljša preglednost
Laţja dostopnost
Manjša poraba papirja
Vse na enem mestu
Ekonomičnost
Pokazale jih bodo izkušnje iz prakse
Varnost
Modernizacija pisarniškega poslovanja
Učinkovitost
Evidenca vpogledov
Sledljivost
Avtomatizacija
Večji nadzor
Manj obremenjevanja za zaposlene

12
11
7
7
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

povp.
100% 2,16
22,22%
20,37%
12,96%
12,96%
5,56%
3,70%
3,70%
3,70%
1,85%
1,85%
1,85%
1,85%
1,85%
1,85%
1,85%
1,85%

12)Katere slabosti se pojavijo z dolgoročno elektronsko hrambo
SLABOSTI DOLGOROČNE ELEKTRONSKE
HRAMBE
Moţnost več odgovorov!

Stroški opreme
Berljivost dokumentov
Usposobljenost zaposlenih
Stroški rezervne lokacije
Moţnost zlorabe
Moţnost izgube podatkov
Tehnične teţave
Pokazale jih bodo izkušnje iz prakse
Obnavljanje nosilcev in opreme
Niso poznane
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Št. vseh
odgovorov: 26

6
6
2
2
2
2
2
2
1
1

Povp.
100% 1,04

23,08%
23,08%
7,69%
7,69%
7,69%
7,69%
7,69%
7,69%
3,85%
3,85%

IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA
Študentka Urška Nose izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela,
ki sem ga napisala pod mentorstvom prof. dr. Mitja Dečmana, in da
dovolim njegovo objavo na fakultetnih spletnih straneh.
Lektor mojega diplomskega dela je profesorica slovenščine mag. Nataša
Koraţija.
Ljubljana, dne

Podpis:
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