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Popisi prebivalstva Slovenije (1830—1931): začetek skupnega 
projekta (ZAL in INZ) leta 2011



Indeks popisa Ljubljane 1830 še vedno dosegljiv 
kot JavaScript tabela



Popisi prebivalstva na novem portalu Zgodovina 
Slovenije — SIstory



SIstory publikacije: iskalnik ElasticSearch (Apache 
Lucene): n-gram algoritem



SIstory publikacije: PDF datoteka in metapodatki za 
hišo



SIstory – modul popisi prebivalstva za popisane osebe; iskalnik 
ElasticSearch (Apache Lucene): n-gram algoritem



Danes digitalizirani že vsi popisi, ki jih hrani ZAL: INZ + ZAL 84.000 
slik, FamilySearch 270.000 slik



Orodje za transkribiranje historičnih demografskih 
podatkov

Zgodovinski arhiv Ljubljana

• Zadovoljiti potrebe ustanov s 
področja varstva kulturne 
dediščine po čim lažjem 
dostopu širše javnosti 
(rodoslovci, ljubiteljski krajevni 
zgodovinarji ipd.) do njihovega 
gradiva.

• Rodoslovni projekti: prepisuje 
se osnovne podatke vseh 
oseb.

• Izdelovanje indeksov: XLSX, 
DOCX.

Inštitut za novejšo zgodovino

• Zadovoljiti potrebe raziskovalcev, 
ki se ukvarjajo s historično 
demografijo, po čim širšem 
naboru relevantnih raziskovalnih 
podatkov.

• Raziskovalni projekti: prepisuje 
vse vse podatke 
reprezentativnega vzorca 
populacije.

• Programska orodja za statistično 
analizo podatkov ipd. (npr. PSPP, 
Excel, R)



Skupine uporabnikov

• navadni uporabniki:
– lahko vidi, ureja in izvaža samo podatke, ki jih je sam 

prepisal.

• napredni uporabniki:
– 300 prepisanih oseb: problem prostega strelca (free 

rider problem), potrebne izkušnje.
– lahko vidi, ureja in izvaža vse podatke.

• uredniki popisov:
– kreirajo nove popise in
– določajo strukturo novih popisov.



10 temeljnih načel orodja:

• Struktura popisov prebivalstva se je tekom časa zelo spreminjala, zato ni mogoče za vse 
popise vnaprej točno določiti vsa podatkovna polja. 

• Poleg popisov prebivalstva mora orodje omogočiti prepisovanje podatkov še iz matičnih knjig 
in drugih podobnih tabelarnih historičnih osebnih podatkov (domovnice, vojaške konskripcije 
ipd.). 

• Vsi popisi imajo skupna samo sledeča osnovna polja, podatke katerih zajema tudi iskalnik: 
ime in priimek, leto rojstva in širša popisna enota, znotraj katere je bila oseba popisana.

• Osebe so med seboj povezane v razmerju, pri katerem se na eno izhodiščno osebo veže nič 
ali več odvisnih oseb.

• Osebe morajo biti popisane v okviru ene enote, enota pa lahko ima nič ali več podenot, na 
katero je vezana ena ali več izhodiščnih oseb. 

• Prepisuje se lahko podatke za enote, podenote in osebe.
• Enote morajo imeti povezavo na eno ali več slik (digitaliziranega arhivskega gradiva), osebe 

morajo imeti povezavo na eno sliko. 
• Popisi, enote, podenote, osebe in slike imajo unikatne identifikacijske oznake.
• Enote, podenote in osebe ni mogoče brisati.
• Prepisanih podatkov enot, podenot in oseb ni mogoče brisati. Popravljen prepis je shranjen 

kot nova verzija. Za vsake shranjeno verzijo prepisanih podatkov se shrani tudi podatek o 
uporabniku in časovna znamka.



Uporabniški vmesnik za ustvarjanje dodatnih (extra) 
polj za vnos podatkov



Uporabniški vmesnik za določanje strukture polj 
posameznega popisa.



Obrazec s polji za prepisovanje podatkov o osebi.



Način prepisovanja podatkov v polja:

• Uporabnik prepisuje podatke natančno takšne kot 
so bili prvotno zapisani: možne vedno nove 
interpretacije zapisanih podatkov.

• Opisne spremenljivke, ki vsebujejo veliko število 
različnih vrednosti (imena, priimki, poklici, kraji 
ipd.), se prepisuje nespremenjene.

• Opisne spremenljivke, ki vsebujejo malo število 
različnih vrednosti in kateri so bili že prvotno 
ustrezno klasificirani (spol, vera, družinski stan, 
narodnost, jezik ipd.) se pri prepisovanju sproti 
klasificira na način, ki ustreza prvotni klasifikaciji. 



Uvoz in izvoz podatkov:

• Izvoz v XLS format:
– ločene datoteke za enote, 

podenote, osebe.
– povezane med seboj z 

unikatnimi identifikatorji.

• Izvoz in uvoz vseh 
podatkov posameznega 
popisa (tudi vseh 
shranjenih verzij) v XML 
po lastni shemi.


