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Predstavitev realizacije nalog KC5 vključno s 
statusom napredka in plani za 2019
Realizacija nalog KC5

Ljubljana, 13. junij 2019
Ministrstvo za kulturo

Peti delovni sestanek projektne skupine 
e-ARH.si

Vzpostavitev Centra za digitalizacijo 
R_KC5.1.1 Usposabljanje zaposlenih v SJAS (program, izbor predavateljev, izvedba), prvo usposabljanje izvedeno, drugo 
jeseni 2019
R_KC5.1.2 Metodologija digitalizacije arhivskega gradiva in integracija digitalizatov v sistem
e-ARH.si združen z 5.1.10, poslan v potrditev na KKC

R_KC5.1.3 Obrazec za popisovanje vseh oblik AG s količino in prioritetami za vključitev v digitalizacijo

R_KC5.1.4 Pregled in analiza že certificiranih skenerjev

R_KC5.1.5 Analiza možnih pristopov k digitalizaciji za posamezne tipe arhivskega gradiva

R_KC5.1.6 Specifikacija opreme za center za digitalizacijo

R_KC5.1.7 Ureditev prostorov  za digitalizacijo vključno z nabavo pisarniške opreme

R_KC5.1.8 Razpisna dokumentacija za nabavo opreme za center za digitalizacijo

R_KC5.1.9 Javno naročilo opreme za center za digitalizacijo

R_KC5.1.10 Organizacija in plan dela za center za digitalizacijo, združen z 5.1.2, poslan v potrditev na KKC
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Digitalizacija prevzetega arhivskega gradiva 
R_KC5.2.1 Priprava seznama AG za digitalizacijo s prioritetami, poslan na KKC, operativni 
dokument

2017 99%

R_KC5.2.2 Priprava specifikacije za digitalizacijo – Kontrolni seznam – revizija in dopolnila 2019 90%

R_KC5.2.3 Izvedba digitalizacije (center za digitalizacijo) 2019-2020 10%
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Digitalizacija in uporaba arhivske dediščine po nekdanji SFRJ            
R_KC5.3.1 Priprava kriterijev za izbor arhivskega gradiva za digitalizacijo 2017 100%

R_KC5.3.1.1 Izvedba pilotne digitalizacije izbranega arhivskega fonda iz lastnih sredstev 2017 100%

R_KC5.3.2 Prizadevanje za pridobitev EU sredstev za financiranje celotnega projekta 2018 100%

R_KC5.3.3 Izvedba digitalizacije, prenos digitalizatov v e-ARH.si ter omogočanje njihove uporabe 2018 100%
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Prenos že digitaliziranega arhivskega gradiva v e-ARH.si                   
R_KC5.4.1 Priprava seznamov že digitaliziranega AG 2017 100%

R_KC5.4.2 Analiza tipov gradiva in metapodatkov  (ustreznost, pomanjkljivost, predlog rešitev,…), 
poslan na KKC, operativni dokument, analiza poteka po arhivih, po prvih podatkih je manj kot 10 % 
digitalizatov v celoti primernih za prenos v repozitorij – vključno z metapodatki, 30 % digitalizatov je 
v primerni resoluciji s pomanjkljivimi metapodatki, 60 % je primernih le za ogledne kopije.

2019 90%

R_KC5.4.3 Enotni obrazec za popis že digitaliziranega arhivskega gradiva po arhivih 2019 100%

R_KC5.4.4 Korekcija slabosti obstoječih digitalizatov 2019 0%

R_KC5.4.5 Plan prenosa digitalizatov v e-ARH.si 2019 30%

R_KC5.4.6 Prenos  digitalizatov v e-ARH.si 2019-2020 0%
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Pregled dokumentov KC5

• Specifikacija opreme za center za digitalizacijo, javni razpis – zaključen
• Analiza možnih pristopov k digitalizaciji - čaka na potrditev na KKC
• Zasnova Centra za digitalizacijo - čaka na potrditev na KKC

• Organizacija in plan dela za center za digitalizacijo z metodologijo – protokol dela – čaka na 
potrditev na KKC

• Kontrolni seznam za digitalizacijo – začetek revizije in dopolnil

• Kontrola kvalitete izvajanja digitalizacije – obrazec – čaka na potrditev na KKC
• Seznam gradiva s prioritetami – obrazec - čaka na potrditev na KKC
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R_KC5.1.1 Usposabljanje zaposlenih v SJAS za izvajanje postopka digitalizacije v izvajanju
(jesen 2019)

31.10.2019

R_KC5.1.2 Metodologija digitalizacije arhivskega gradiva in integracija digitalizatov v 
sistem e-ARH.si

V postopku 
potrditve na KKC

31.10.2019

R_KC5.1.10 Organizacija in plan dela za center za digitalizacijo (vzpostavitev postopka 
digitalizacije - work flow)

V postopku 
potrditve na KKC

28.03.2019

Naloge                                                                                                                       status                     predv. zaključek
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R_KC5.4.2 Analiza tipov gradiva in metapodatkov (ustreznost, pomanjkljivost, 
predlog rešitev,…)

V izvajanju 31.12.2019

R_KC5.4.4 Korekcija slabosti obstoječih digitalizatov Ni še začeto 31.12.2019

R_KC5.4.5 Plan prenosa digitalizatov v e-ARH.si Ni še začeto 30.09.2019

R_KC5.4.6 Prenos digitalizatov v e-ARH.si Ni še začeto 28.12.2020
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