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Zadeva: Šesti delovni sestanek projektne skupine projekta e-ARH.si: ESS 2016-2020 
 
Spoštovane kolegice in kolegi,  

 

vabimo vas na šesti delovni sestanek projekta e-ARH.si: ESS 2016-2020, na katerem bomo spoznali rezultate 

naših dosedanjih prizadevanj s poudarkom na obdobju od prejšnjega letnega sestanka in določili prioritete, ki 

nas čakajo do konca leta 2019. 

 

Delovni sestanek bo potekal v torek, 15. 10. 2019 v prostorih Ministrstva za kulturo na Maistrovi 10 v Ljubljani 

med 9. in 15. uro.  

 

DNEVNI RED: 

8.30 – 9.00 
REGISTRACIJA 

9.00 – 9.20 

KKC 
Poročilo vodje projekta in vodje KKC o delu na projektu 
(aktivnosti, kadri, realizacija, plan) 

Tatjana Hajtnik  

9.20 – 10.20 

KC 1 (vodja: Aleksandra Mrdavšič) 
 
Predstavitev realizacije nalog KC1 vključno s statusom (% napredka) in planom do konca 
2019  

Šifra Naloga Poročevalec 

KC1.1 Strokovno tehnična navodila Tatjana Hajtnik 

KC1.2.2 Načrt prevzemov Anja Paulič 

KC1.2.2.3 Pilot prevzema 3: Državni zbor (NS, zvočni 
zapisi) (predlog uvrstitve na program konference z 

delovnim naslovom: »Pilotski projekt prevzema zvočnih 
zapisov državnega zbora«, predvideni avtorji: Jože Glavič, 
Bojan Verbič (DZ), Damjan Lindental) 

Jože Glavič 

KC1.3.1.1  Metodologija poenotenja usposabljanj v SJAS Aleksandra Mrdavšič 

KC1.3.1.2 Katalog znanj (predlog uvrstitve na program 

konference delovni) 
Maja Povalej 

KC1.3.3 Usposabljanje za pripravo NP, namenjena 
zaposlenim v SJAS - za zaposlene v SJAS in za 
ustvarjalce (2-dnevna delavnica) - planirano 
št. dogodkov v letu 2019 = 2 

Jože Škofljanec 

KC1.3.4  Svetovanje za pripravo, uvedbo, izvajanje in 
vzdrževanje NP vključno z oceno tveganja - za 
zaposlene v SJAS in za ustvarjalce (6-dnevna 

Jože Škofljanec  

http://www.arhiv.gov.si/


 

delavnica) – planirano št. dogodkov v letu 
2019 = 1 

KC1.4 OCENA TVEGANJ pri ustvarjalcih na področju 
dolgoročne hrambe e-gradiva 

Tatjana Hajtnik 

KC1.5 PROGRAMSKA ORODJA – Urejevalnik SIP 
(predlog uvrstitve na program konference z delovnim 
naslovom: »Predstavitev Urejevalnika SIP«, predvideni 
avtorji Anja Paulič, Noema, Boris Domajnko, Damjan 
Lindental, Jože Škofljanec, Tatjana Hajtnik) 

Anja Paulič + Noema 

KC1.6 Predpisi: PETZ (predlog uvrstitve na program 

konference z delovnim naslovom: »Pravilnik o enotnih 
tehnoloških zahtevah«, predvideni avtorji Tatjana 
Hajtnik, Jože Škofljanec, Boris Domajnko, Tine Završnik) 

Tatjana Hajtnik 

 

10.20 – 10.40 

KC2 
Predstavitev realizacije nalog KC2 vključno s statusom (% napredka) in planom do konca 
2019  

Šifra Naloga Poročevalec 

KC2.1.3 Analiza poročila revizorja o varnostnem 
preverjanju in implementacija ukrepov za 
izboljšavo  

Tine Završnik 

KC2.1.4 Priprava in implementacija varnostnih politik 
v sistemu e-ARH.si 

Tine Završnik 

KC2.2.6.1 - 
KC2.2.6.1 

Implementacija nadzornega sistema v »RA«  Tine Završnik 

KC2.4 Razvoj oz. nabava programske opreme za 
avtomatizirano vrednotenje eAG 

Aida Škoro Babić 

KC2.5 Razvoj ali nakup opreme za paketno 
pretvarjanje eAG v format za dolgoročno 
shrambo 

Tine Završnik 

KC2.7 Vzpostavitev podatkovne zbirke za hrambo 
eAG Slovencev v zamejstvu in po svetu 

1.1.1 (predlog uvrstitve na program konference z delovnim 
naslovom: »Popisovanje arhivskega gradiva pri Slovencih 
po svetu in zamejci«, predvideni avtorji Maja Povalej, 
Daniela Juričič Čargo, Andreja Škofljanec, Tine Završnik 

 

Tine Završnik 

 

 

10.40 – 11.10 
ODMOR 

 

 

  



 

11.10 – 11.50 

KC3  
Predstavitev realizacije nalog KC3 vključno s statusom (% napredka) in planom do konca 
2019  

Šifra Naloga Poročevalec 

KC3.1.3.1 Integracija podatkovnih baz ARS in 
SIRAnet 

- Dodatno: status nabave požarnih 
pregrad  

1.1.2 (predlog uvrstitve na program konference z delovnim 
naslovom:  

1.1.3 1. »Ustvarjanje enotne baze arhivskega gradiva«, 
predvideni avtorji: Miran Novak, Daniela Juričič Čargo, 
Boris Domajnko) 

1.1.4 2. »Infrastrukturni izzivi pri vzpostavitvi e-ARH.si«  
(nova arhivska mreža, nadzorni sistem, varnostni pregledi) 

Predvideni avtorji: Tine Završnik, Tatjana Hajtnik 

Miran Novak, Daniela 
Juričić Čargo 

Tine Završnik, Tatjana 
Hajtnik 

KC3.3 Nabava ISUD za regionalne arhive z 
namenom zagotavljanja 
interoperabilnosti rešitev na področju e-
arhiviranja v SJAS 

Mojca Kosi 

 

11.50 – 12.30 

KC4 
Predstavitev realizacije nalog KC4 vključno s statusom (% napredka) in planom do konca 
2019  

Šifra Naloga Poročevalec 

KC.4.2 Vzpostavitev virtualnih arhivskih čitalnic 
(VAČ) 

1.1.5 (predlog uvrstitve na program konference z delovnim 
naslovom: »Virtualna arhivska čitalnica (VAČ)« 

 

 

Žiga Koncilija + 
Comtrade 

KC4.3.10 Prilagoditev spletnih strani arhivov za dostop 
do eAG ranljivim skupinam 

Boštjan Zajšek 

KC4.4 Programska rešitev za avtomatizirano 
razpoznavanje in anonimizacijo z zakonom 
varovanih podatkov 

Gregor Jenuš 

KC4.5 Priprava oz. prilagoditev eAG za omogočanje 
dostopa ranljivim skupinam na njim ustrezen 
način 

S poudarkom na: 

- KC4.5.6.3 Fotografije 
- KC4.5.6.5 Zvočni zapisi 

1.1.6 (predlog uvrstitve na program konference z delovnim 
naslovom: »Prilagajanje arhivskega gradiva za dostopnost 
ranljivim skupinam  
(spletne strani, film, fotografije s primeri, zvočni posnetki 
– konkretni primer) 

Toni Smerdel 

 

12.30 – 12.45 
RAZPRAVA GLEDE NALOG KKC, KC 1–4 

 

12.45 – 13.45 
KOSILO 



 

13.45 – 14.10 

KC5 
Predstavitev realizacije nalog KC5 vključno s statusom (% napredka) in planom do konca 
2019  

Šifra Naloga Poročevalec 

KC5.1.1 Usposabljanje zaposlenih v SJAS za izvajanje 
postopka digitalizacije 

Gregor Jenuš 

KC5.1.10 Organizacija in plan dela za center za 
digitalizacijo (vzpostavitev postopka 
digitalizacije - work flow) 

KC5.2 Digitalizacija prevzetega arhivskega gradiva v 
fizični obliki glede na stopnjo ogroženosti in 
pogostost uporabe 

Nada Čibej 

KC5.4 Prenos v preteklih letih digitaliziranega 
arhivskega gradiva vseh javnih arhivov v e-
ARH.si 

Nada Čibej 

 

 

 

14.10 – 14.25 

KC6 
Predstavitev realizacije nalog KC6 vključno s statusom (% napredka) in planom do konca 
2019  

Šifra Naloga Poročevalec 

KC6.1 Specialna strojna in programska oprema za 
podporo prevzema, hrambe, dostopnosti in 
uporabe filmskega in avdiovizualnega e-
arhivskega gradiva 

Tatjana Rezec Stibilj 

KC 6.2 Digitalizacija filmskega arhivskega gradiva Tatjana Rezec Stibilj 
 

 

 

 

 

 

 

14.25 – 14.45 

KC7 
Predstavitev realizacije nalog KC7 vključno s statusom (% napredka) in planom do konca 
2019  

Šifra Naloga Poročevalec 

KC7.1 Iskanje projektov, financiranih za potrebe 
digitalizacije AG in hrambe izvornega eAG 
(sodelovanje z ostalimi KC)  

Zdenka Semlič Rajh 

KC7.2 Sodelovanje v strokovnih združenjih ali z 
drugimi inštitucijami (arhivi, knjižnicami in 
raziskovalnimi institucijami) s področja e-
arhiviranja  

Zdenka Semlič Rajh 



 

KC7.3 Pridobivanja specifičnih znanj oz. specializacij 
za strokovne sodelavce v arhivih (obiski 
dobrih praks, konference, izobraževanja) 

Nina Gostenčnik 

KC7.4.1 Promocijske aktivnosti - Organizacija 
predstavitev rešitev projekta na domačih in 
mednarodnih dogodkih (diseminacija 
rezultatov) 

Priprava na 4-to Konferenco e-ARH.si 2019  

Nina Gostenčnik 

KC7.4.2 Promocijske aktivnosti - Promocijski material 
in skrb za CGP 

Nina Gostenčnik 

KC7.5. Organizacija usposabljanj Nina Gostenčnik 
 

14.45 – 15.00 
RAZPRAVA GLEDE NALOG KC5, KC6, KC7 

 

ZAKLJUČEK DELOVNEGA SESTANKA 
 

 

Poročila obiskov dobrih praks, domačih in tujih dogodkov, kakor tudi morebitno elektronsko delovno 

gradivo odložite na QNAP v povezavo: 

ESS/KC7/KC7_dobre_prakse/POROČILA_2019.  

Morebitno fizično gradivo posredujte Mojci Kosi v Arhivu Republike Slovenije osebno ali po pošti. 

 

Vsa morebitne vprašanja prosimo posredujte vodji KC7 Nini Gostenčnik na e-naslov: nina.gostencnik@pokarh-

mb.si ali Gregorju Jenušu na e-naslov: gregor.jenus@gov.si.   

Zaradi rezervacije kosil in hrane med odmori prosimo sporočite svojo prisotnost najkasneje do četrtka, 10. 

oktobra 2019 kolegici Mojci Kosi na e-poštni naslov: mojca.kosi1@gov.si.  

 
S spoštovanjem,  
 

dr. Tatjana Hajtnik dr. Bojan Cvelfar 
vodja projekta e-ARH.si direktor Arhiva RS  
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