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Predgovor
Pritrditi je treba dr. Jo‘etu Ciperletu, ko pravi, 'da so univerzitetni arhivi
sredi{~na mesta, mesta kontinuitete znotraj univerze, pa tudi mesta, kjer
se univerza predstavlja kot celota…' So neke vrste 'trajnej{i', morda
lahko re~emo zgodovinski spomin univerze.V njih se ohranja znanje,
delovanje in upravljanje, ki je bilo eksplicirano v razli~nih pisnih,
slikovnih, elektronskih, predmetnih in podobnih virih in je odlo~ilnega
pomena za utrjevanje univerze kot institucije v dalj{i ~asovni perspektivi.
Dobro urejen arhiv je mesto, v katerega je vedno znova mogo~ vpogled,
ko je univerza pred razvojnimi dilemami, ki bi jo utegnile voditi v ponavljanje napak, ali ko je treba iskati soglasje o odprtih vpra{anjih sedanjosti
in preteklosti. Posebej pomembno vlogo lahko arhiv odigra ob razli~nih
zunanjih pritiskih na univerzo, saj je dobro dokumentirana zgodovina univerze podlaga za njeno samozavedanje in za utrjevanje ob~utka pripadnosti njenih ~lanov kakor tudi za zavra~anje neutemeljenih o~itkov in
pav{alnih napadov nanjo.
Univerzitetna arhivsko-muzejska slu‘ba Univerze v Ljubljani zbira, ureja
in obdeluje arhivsko in dokumentarno gradivo o Univerzi, ga analizira in
predstavlja izsledke v ustreznih medijih, kot so revije, posveti, razstave
in podobno. V tem pogledu mora razre{evati dokaj zahtevne dileme:
– kak{no je razmerje do drugih podobnih slu‘b v nacionalnem prostoru
oziroma kako smiselno deliti delo z njimi;
– v kolik{ni meri lahko sledi vzorom podobnih univerzitetnih slu‘b na
drugih univerzah;
– kako se soo~ati z nara{~ajo~im obsegom in vse ve~jo razvejanostjo
dejavnosti Univerze koc celote in njenih ~lanic v pogledu obsega dela,
potrebnega osebja in prostora;
– kako si deliti odgovornost za arhiviranje s posameznimi ~lanicami UL,
pri ~emer sedaj za nekatere opravlja del dejavnosti, za druge pa ne;
– kako razlo~evati bistveno od nebistvenega, torej tisto, 'kar dela
zgodovino' Univerze, od bolj ali manj sporadi~nih dogodkov;
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– katerim medijem arhiviranja dati prednost glede na njihove tehni~ne in
uporabnostne lastnosti ipd.
Posvet in na njegovi podlagi oblikovan zbornik je izkaz resnega dela
arhivsko-muzejske slu‘be Univerze v Ljubljani, ki se pribli‘uje {tiridesetim letom svojega delovanja. Z vklju~itvijo splo{nej{ih tem izkazuje, da je
v ustvarjalnem dialogu s stroko v Sloveniji. V ospredje postavlja tako
upravljavsko-organizacijska kot tehni~na vpra{anja arhiviranja. S tem
dokazuje sposobnost refleksije lastnega dela in poslanstva. V tej in
drugih vlogah Univerza v Ljubljani arhivsko-muzejsko slu‘bo potrebuje,
pa ~eprav je njeno dnevno delo odmaknjeno od glavnih dejavnosti izobra‘evanja in raziskovanja. Zato ji mora vodstvo tudi pomagati pri
razre{evanju teko~ih in razvojnih vpra{anj.
Ivan Svetlik, prorektor
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Upravljanje dokumentarnega in
arhivskega gradiva Suzana Felicijan
Vsaka pravna oseba, dr‘avni organ, zavod ali podjetje opravlja poleg
svoje osnovne tudi pomo‘ne in stranske dejavnosti. Ena takih pomo‘nih
dejavnosti je pisarni{ko poslovanje – upravljanje z zapisi. Za uspe{no
delovanje morajo temeljne, pomo‘ne in stranske dejavnosti potekati
vzporedno, za kar skrbijo strokovno usposobljeni delavci, vsak na svojem
podro~ju dela.Ta opravila morajo biti dokumentirana z ustreznimi zapisi
(dokumenti, zaznamki, pisarni{ke odredbe), da je mogo~e kasneje delo
pregledovati, preverjati njegovo pravilnost, pravo~asnost in kakovost
izvajanja, dokazovati dejstva in s tem ohranjati zapise za znanost in kulturo ali za pravno varnost pravnih in fizi~nih oseb. Da pa bi bilo upravljanje z zapisi enotno ne le v najo‘ji dr‘avni upravi, ampak tudi v javnih
zavodih, skladih, agencijah, je potrebno upo{tevati pravila ravnanja z
dokumentarnim gradivom, ki jih predpisuje vlada z Uredbo o upravnem
poslovanju.1 Uredba poleg upravljanja dokumentarnega gradiva ureja
tudi delovni in poslovni ~as ter uradne ure javne uprave, uporabo prostorov in opreme, komunikacijo s strankami in drugimi javnostmi, izvajanje uradnih dejanj, poslovanje v jezikih narodnih skupnosti in nadzor nad
izvajanjem dolo~il, ki jih vsebuje. Uredba velja za organe dr‘avne uprave,
uprave samoupravnih lokalnih skupnosti ter druge pravne in fizi~ne
osebe, kadar na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne naloge, ~e
ni s to uredbo in z drugimi predpisi dolo~eno druga~e. Dopolnjujeta jo
Pravilnik o izvr{evanju uredbe o upravnem poslovanju2, Navodilo za
dolo~anje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva organov javne
uprave3 in Pravilnik o opravljanju izpita iz upravnega poslovanja.4 Pri
ravnanju z arhivskim gradivom in v zvezi z njegovo hrambo je potrebno
upo{tevati dolo~ila Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva ter arhivih5, Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva6, Pravilnika o strokovni usposobljenosti uslu‘bencev javno-
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1 Uradni list RS, {t.
20/2005, 106/2005,
30/2006, 86/2006,
32/2007.
2 Uradni list RS, {t.
75/2005, 86/2006.
3 Uradni list RS, {t.
81/2005.
4 Uradni list RS, {t.
20/2006.
5 Uradni list RS, {t.
30/2006.
6 Uradni list RS, {t.
86/2006.

7 Uradni list RS, {t.
132/2006.
8 Arhiv Republike
Slovenije, {t. dok. 38217/2006/1 z dne 1. 12.
2006.
9 Uradni list RS, {t.
22/2005, 24/2006.
10 Uradni list RS, {t.
40/2004, 114/2005,
42/2007.
11 Uradni list RS, {t.
96/2005, 28/2006,
51/2006, 72/2006.
12 Uradni list RS, {t.
86/2004.
13 Uradni list RS, {t.
113/2005.
14 Uradni list RS, {t.
87/2001, 135/2003,
101/2003, 28/2006,
50/2006.
15 Uradni list RS,{t.
57/2000, 25/2004,
98/2004.
16 Uradni list RS,{t.
77/2000, 2/2001,
86/2006.

pravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom7 in Enotne tehnolo{ke zahteve 1.0,8 ki jih je izdal Arhiv
Republike Slovenije. V pomo~ pri ravnanju z zapisi so nam {e drugi predpisi, predvsem: Zakon o splo{nem upravnem postopku9, Zakon o
upravnih taksah10, Zakon o dostopu do informacij javnega zna~aja11,
Zakon o varstvu osebnih podatkov12, Zakon o informacijskem
poobla{~encu,13 Zakon o tajnih podatkih,14 Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu,15 Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje.16
GLAVNA PISARNA
Upravljanje dokumentarnega gradiva ali ravnanje z zapisi vklju~uje
naslednja dela:
– sprejemanje po{tnih in drugih prispelih po{iljk v fizi~ni in elektronski
obliki,
– odpiranje, pregledovanje in datiranje prispelih po{iljk,
– klasificiranje in signiranje,
– evidentiranje zadev, dosjejev, dokumentov,
– odpravni{tvo,
– skrb za varovanje dokumentarnega gradiva,
– vodenje in skrb za enotno vodenje evidenc,
– usklajevanje in nadzor ravnanja z dokumentarnim gradivom.
Na{teta dela opravljajo uslu‘benci v glavni pisarni (ponekod jo imenujejo
vlo‘i{~e). Ta je pri ve~jih organizacijah samostojna notranja organizacijska enota ali v okviru druge notranje organizacijske enote. Ustanove z
velikim {tevilom dislociranih organizacijskih enot in z velikim obsegom
dela lahko organizirajo ve~ skupin glavnih pisarn pod nadzorstvom
glavne pisarne na sede‘u ustanove. Lahko pa je glavna pisarna skupna
za ve~ razli~nih ustanov, ki imajo upravne prostore v skupnem objektu. V
tem primeru mora glavna pisarna voditi evidence dokumentarnega gradiva lo~eno za vsako ustanovo. ^e pa ustanova zaradi svoje velikosti ali
narave dela ne more organizirati glavne pisarne, lahko predstojnik njene
naloge prenese na posamezne poobla{~ene uslu‘bence.
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Uslu‘bence glavne pisarne vodi in nadzira njihov vodja, ki organizira in
nadzoruje tudi upravljanje z dokumentarnim gradivom v celotnem
organu.
PO[TA
Po{ta je vsakr{en dokument, ki ga ustanova na kakr{enkoli na~in (preko
javne po{tne slu‘be, kurirske slu‘be, osebno izro~ena na sede‘u
ustanove, vloga na zapisnik) prejme v fizi~ni ali elektronski obliki in je:
a) po kon~anem sprejemu v tak{ni obliki, da jo naslovnik lahko prepozna
kot sporo~ilo in jo prebere,
b) sprejeta v tak{ni tehni~ni obliki, da jo je mogo~e takoj reproducirati za
potrebe poslovanja,
c) v elektronski obliki v predpisanem formatu ali v organu berljivi obliki,
d) po svoji vsebini tako pomembna, da jo ustanova mora evidentirati.
Javni uslu‘benci v glavni pisarni po pooblastilu sprejemajo in odpirajo
po{to v fizi~ni obliki, ki je prejeta v zaprtih ovojnicah, in po{to v elektronski obliki, prejeto na uradni elektronski naslov ustanove. ^e je po{ta
po{kodovana ali ~e obstaja sum, da je bila odprta oziroma da je v njej
nevarna vsebina, mora javni uslu‘benec od po{tnega podjetja zahtevati,
da se stanje in vsebina po{te komisijsko ugotovita. [ele potem po{to
prevzame skupaj z zapisnikom o komisijski ugotovitvi. Za po{to v fizi~ni
obliki velja prepoved odpiranja za tajne po{iljke (odpira jih predstojnik ali
od njega poobla{~eni uslu‘benec), za ponudbe na razpise (na ovojnico je
potrebno zapisati datum in ~as prejema, odpira jih komisija), za osebne
po{iljke in za po{iljke, ki so naslovljene na drug organ. ^e obstaja sum,
da je po{ta nevarna za zdravje ali ‘ivljenje ljudi ali za premo‘enje
ustanove, je javni uslu‘benec v glavni pisarni ne odpira, ampak jo
ustrezno zavaruje in takoj obvesti predstojnika in pristojne organe.
Pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki se ugotovijo pri odpiranju fizi~ne
po{te, se ozna~ijo z zaznamkom na prispelem dokumentu tako, da so
poleg zaznamka pripisani datum, ime in podpis.
Ko je po{ta sprejeta in pregledana, jo uslu‘benci v glavni pisarni evidentirajo v skupno evidenco dokumentarnega gradiva. Obvezno je potrebno
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evidentirati tudi po{iljke, naslovljene osebno na javne uslu‘bence, in
sporo~ila v elektronski obliki, ki so bila poslana direktno javnim
uslu‘bencem in vsebujejo pomembne podatke za delo organa.
PREJEMNA [TAMPILJKA
Na vsak fizi~ni dokument, ki ga glavna pisarna prejme, uslu‘benec
glavne pisarne odtisne prejemno {tampiljko, praviloma na zgornji desni
del prve strani fizi~nega dokumenta, tako da ne prekrije besedila dokumenta. Prejemna {tampiljka je pravokotne oblike velikosti 25 x 65 mm.
Vgrajeno ima datirko in vsebuje {est polj: naziv organa, ki je dokument
prejel, datum prejema dokumenta, ozna~ba notranje organizacijske
enote ali javnega uslu‘benca, ki dokument prejme v re{evanje, {ifra
zadeve, signirni znak, priloge, vrednotnice. Delavec v glavni pisarni
najprej preveri v evidenci, ali prejeti dokument nadaljuje obstoje~o zadevo. ^e jo, potem v prejemno {tampiljko le prepi{e {tevilko zadeve in signirni znak delovnega mesta oziroma delavca, ki zadevo re{uje.
SIGNIRANJE – DODELJEVANJE ZADEV IN DOKUMENTOV V RE[EVANJE
Delo v ustanovi mora biti organizirano tako, da se vsaka zadeva takoj
dodeli v re{evanje pristojni notranji organizacijski enoti ali
poobla{~enemu uslu‘bencu. Postopek dodeljevanja in pooblastila v zvezi
z njim odredi predstojnik. Lo~ujemo popolno in nepopolno signiranje ali
dodeljevanje. ^e pristojni uslu‘benec dodeli v delo zadevo z ustreznimi
dokumenti neposredno tistemu uslu‘bencu, ki bo zadevo vsebinsko
re{eval, govorimo o popolnem dodeljevanju ali signiranju. V tem primeru
se zadeva ozna~i s signirnim znakom, ki poleg ozna~be organizacijske
enote vsebuje tudi znak delovnega mesta. ^e pa zadevo z ustreznimi
dokumenti prejme v pregled vodja notranje organizacijske enote, odgovornost ni dokon~na in govorimo o nepopolnem signiranju. Ko pa vodja
notranje organizacijske enote izro~i zadevo v re{evanje pristojnemu
strokovnemu uslu‘bencu, je potrebno v evidencah signirni znak dopolniti.
Ta postopek imenujemo dopolnilno dodeljevanje ali dosigniranje. V evidenci zadev in dokumentov mora biti zapisan celoten signirni znak.
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Zadeve, ki se kasneje dodelijo v re{evanje drugi organizacijski enoti ali
drugemu javnemu uslu‘bencu, se presignirajo.
NA^RT SIGNIRNIH ZNAKOV
Na~rt signirnih znakov ustanove dolo~i predstojnik ali druga oseba po
njegovem pooblastilu. Osnova na~rtu signirnih znakov je akt o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. V na~rtu signirnih znakov so
organizacijske enote ozna~ene z enim ali ve~ {tevil~nimi znaki, delovno
mesto pa z naslednjim enim ali ve~ {tevil~nimi znaki. Uporabljajo se
lahko tudi ~rkovne oznake, ki pa ne pomenijo za~etnic imena in priimka
uslu‘benca. Signirni znaki so vezani na delovno mesto in ne na osebo.
Na~rt signirnih znakov se ne sme spremeniti, kadar se spremeni organizacija ustanove. ^e nastanejo nove notranje organizacijske enote ali
nova delovna mesta, se v na~rt vklju~ijo ustrezni novi signirni znaki.
Spremembo na~rta signirnih znakov je potrebno dokumentirati tako, da
je razvidno, kdaj so se posamezni signirni znaki spremenili in katere
prej{nje znake je imela posamezna notranja organizacijska enota in
posamezno delovno mesto. Signirni na~rt se uporablja za signiranje
dokumentov in zadev v prejemni {tampiljki in v pisarni{kih evidencah
oziroma je osnova za dodeljevanje zadev v re{evanje.
KLASIFICIRANJE – VSEBINSKO RAZVR[^ANJE VSEBINE ZADEV
Vsebine zadev ne moremo klasificirati, ~e nimamo vnaprej pripravljene
sheme, ki obsega zna~ilnosti posamezne vsebine. Tako shemo imenujemo na~rt klasifikacijskih znakov.
Na~rt klasifikacijskih znakov je sistem za razvr{~anje dokumentov, zadev
in dosjejev na podlagi vsebine, ki jo v ustanovah opredeljujejo pristojnosti, naloge, poslovne funkcije, predmet poslovanja ali dejavnosti ustanove.
Izhaja iz decimalne razdelitve vsebin z delovnega podro~ja ustanove na
deset glavnih skupin, ki se kasneje delijo v skupine in podskupine.
Obi~ajno je sestavljen iz tri- do najve~ petmestnih klasifikacijskih znakov,
opisa vsebine posameznega znaka in rokov hrambe.
Vlada Republike Slovenije je z Uredbo o upravnem poslovanju predpisala
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obvezen okvir na~rta klasifikacijskih znakov. Ta je sestavljen iz trimestnih klasifikacijskih znakov, ki se ne smejo podrobneje deliti s ~rkami niti
ne smejo vsebovati rimskih {tevilk. Zapisani morajo biti kot zaporedje
{tevilk brez vmesnih znakov. Znakov v na~rtu ni dovoljeno ~rtati, lahko
pa se obstoje~i podrobneje razdeli na ~etrtem ali petem nivoju. Organi
ne smejo sami dodajati znakov na tretjem nivoju. ^e se doda v na~rt nov
klasifikacijski znak ali nova podelitev znaka, je treba v izvod na~rta, ki je
namenjen trajni hrambi, k znaku pripisati datum, od kdaj velja. Na~rt
klasifikacijskih znakov dolo~i predstojnik.
EVIDENTIRANJE IN EVIDENCA DOKUMENTARNEGA GRADIVA
Evidentiranje zadev in dokumentov je postopek, s katerim zapi{emo
dolo~ene lastnosti gradiva v evidenco dokumentarnega gradiva.
Evidenca dokumentarnega gradiva je temeljna evidenca o opravljanju del
in nalog ustanove in je podlaga vsem drugim evidencam, ki se nana{ajo
na njeno delo. Evidenca dokumentarnega gradiva se vodi o vseh zadevah, dosjejih in dokumentih, ki jih ustanova prejme ali nastanejo pri njenem delu, na podlagi na~rta klasifikacijskih znakov. Za u~inkovito
razvr{~anje dokumentarnega gradiva potrebujemo eviden~ni sistem, ki
nam mora v vsakem trenutku omogo~iti, da ugotovimo, pri katerem
uslu‘bencu je posamezen dokument ali zadeva, da dobimo informacijo o
tem, koliko ~asa se zadeva ‘e re{uje, kdo jo re{uje in v kak{ni fazi
re{evanja je. Poznamo ra~unalni{ke eviden~ne sisteme in starej{e, ro~ne
eviden~ne sisteme. Po uredbi o upravnem poslovanju se vodi z informacijskim sistemom. V preteklosti so se oziroma se ponekod {e vedno
uporabljajo naslednje vrste evidenc:
– delovodniki in abecedna kazala (stvarna, krajevna, osebna),
– kartote~na kazala zadev in dokumentov v zadevi,
– seznami prejete in odposlane po{te,
– vpisniki pravosodnih organov.
Dokumentarno gradivo so vse zadeve, dosjeji, dokumenti ter evidence o
njih, druge evidence, ki jih vodi ustanova, in druga gradiva, ki jih ustano-
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va prejme ali ki nastanejo pri njenem delu.
Dokument je izviren ali reproduciran (pisan, risan, tiskan, fotografiran,
fotokopiran, fonografski, v elektronski obliki ali kako druga~e zapisan)
zapis, ki je bil prejet ali je nastal pri delu ustanove in je pomemben za
njeno poslovanje.
Dokument kot temeljna enota dokumentarnega gradiva se vedno evidentira, ~e je bil potrjen prejem tega dokumenta, tudi ~e je dokument
naslovljen na drug organ. V tem primeru se mora dokument na primeren
na~in poslati pravemu naslovniku. O tem dejanju se sestavi zaznamek.
Na hrbtno stran dokumenta ni dovoljeno zapisovati ali odtisniti
kakr{nihkoli zapisov.
Neeviden~no gradivo je tisti del po{te, ki se ne evidentira, ker ni pomembno za poslovanje ustanove in ga iz vsega gradiva dolo~i predstojnik te
ustanove, na primer ogla{evalska sporo~ila, ~estitke, vo{~ila, poslovna
vabila, ~asopisi, publikacije, predstavitve izobra‘evalnih programov in
podobno. Kadar ustanova na tako pisno gradivo kaj ukrene, na primer
naro~i ponujeno strokovno knjigo, je treba odpreti zadevo in jo redno
evidentirati. Vloge strank se vselej evidentirajo ne glede na pomembnost
vsebine.
EVIDENTIRANJE PREJETIH (VHODNIH), IZHODNIH IN LASTNIH DOKUMENTOV
Dokumente, ki jih ustanova prejme v fizi~ni obliki, evidentirajo javni
uslu‘benci v glavni pisarni pod nadzorom in ob strokovni pomo~i predstojnika oziroma vodje notranje organizacijske enote ali drugega za to
poobla{~enega javnega uslu‘benca. Tudi elektronske dokumente, prejete
v elektronski obliki, mora evidentirati glavna pisarna. ^e ima ustanova
ustrezno informacijsko opremo, se gradivo, prejeto na papirju, tudi
ustrezno skenira v elektronsko evidenco zadev, dosjejev in dokumentov.
Po dolo~ilu predstojnika se zaradi preobse‘nosti ali iz razlogov
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u~inkovitega poslovanja dolo~ene vrste gradiva ne skenirajo.
Izhodne dokumente ustanove evidentira javni uslu‘benec, ki zadevo
re{uje, ali pa mora preko glavne pisarne poskrbeti, da bo izhodni dokument evidentiran in opremljen s pravilnimi eviden~nimi podatki.
Dokumente, ki nastanejo po notranji pobudi v ustanovi, evidentira tisti
javni uslu‘benec, ki za~ne nalogo opravljati, ali tisti, ki jo nalo‘i javnemu
uslu‘bencu.
EVIDENTIRANJE ZADEV, DOSJEJEV IN DOKUMENTNIH SEZNAMOV
Zadeva je celota vseh dokumentov in prilog, ki se nana{ajo na isto vsebinsko vpra{anje ali nalogo.
Dokumente evidentiramo in shranjujemo v zadevah.
V evidenco se o vsaki zadevi vpi{ejo naslednji podatki:
1. {tevilka zadeve,
2. subjekt zadeve,
3. klju~ne besede (opcija),
4. kratka vsebina zadeve,
5. stanje zadeve,
6. datum za~etka zadeve,
7. signirni znak pristojne organizacijske enote in delovnega mesta javnega uslu‘benca, ki zadevo re{uje,
8. rok hrambe,
9. zveza, ~e obstaja,
10. seznam dokumentov v zadevi.
Da bi bila preglednost nad re{evanjem zadeve {e ve~ja, se lahko vpi{ejo
tudi drugi podatki, kar dolo~i predstojnik.
^e se vsebina zadeve vodi hkrati v elektronski obliki in v fizi~nem ovoju,
je treba zagotoviti, da je popolna v obeh oblikah, oziroma ozna~iti, v
kateri obliki ta zadeva ni popolna.
Zadeve, ki nastanejo pri delu ustanove, morajo vselej vsebovati vse
dokumente s prilogami, ki se nana{ajo na zadevo.
Fizi~ne kopije papirnih dokumentov je treba, ~e je to pomembno za
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poslovanje organa, ozna~iti kot kopije (z besedo kopija), da se ne zamenjata izvirnik in kopija. Lahko tudi s {tampiljko KOPIJA ENAKA
IZVIRNIKU , ~e je to pomembno za poslovanje ustanove.
Zadeva in vsak dokument v njej imata vselej isto {tevilko zadeve.
[tevilka zadeve je sestavljena iz klasifikacijskega znaka, vzetega iz
na~rta klasifikacijskih znakov, zaporedne {tevilke zadeve in vseh {tirih
{tevilk letnice leta, v katerem je nastala. [tevilka zadeve se ne more
spremeniti.
Pri zadevah, ki se nana{ajo na fizi~no, pravno osebo ali organ (subjekt
zadeve), se navedejo osebno ime oziroma firma pravne osebe ali organa
ter njen oziroma njegov naslov
Kratka vsebina zadeve se vpi{e tako, da ozna~uje skupno vsebinsko
zna~ilnost vseh dokumentov v zadevi. Kratko vsebino zadeve je treba
smiselno uskladiti z besednim opisom klasifikacijskega znaka, s katerim
je zadeva ozna~ena. ^e se kasneje izka‘e, da opis vsebine ne ustreza
vsebini, na katero se zadeva nana{a, se lahko opis vsebine popravi, vendar hkrati na ovoju zadeve in v evidenci.
Klju~ne besede zadeve so iz geslovnika EUROVOC ali internega geslovnika odbrane besede, ki z gesli opi{ejo zadevo in omogo~ajo iskanje
zadeve, kadar iskalcu o njej niso znani drugi podatki.
DOSJE
Dosje je celota ve~ dokumentov ali zadev razli~ne vsebine, ki zadevajo
isto fizi~no ali pravno osebo, oziroma dokumentov ali zadev enake vsebine, ki zadevajo razli~ne fizi~ne ali pravne osebe.
Dokumenti in zadeve se lahko evidentirajo in shranjujejo v dosjejih (personalni dosjeji, dosjeji o in{pekcijskih pregledih, sejno gradivo in podobno), ~e narava dela in posebne predpisane evidence na posameznih
podro~jih upravnega dela zahtevajo oblikovanje dokumentarnega gradiva
po posameznih subjektih ali temah (vsebinah, objektih). Najve~krat je
sestavljen iz kopij dokumentov, vzetih iz posameznih zadev.
Dosje je lahko sestavljen iz dokumentov ali zadev, lahko pa se ga oblikuje tudi kot poseben vpogled v informatizirano evidenco ali zbirko doku-
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mentov. Evidentira se lahko na podlagi posebne enotne identifikacijske
{ifre po enakem postopku in pravilih kot zadeva. Vrste gradiva, ki naj se
evidentirajo v dosjejih, dolo~i predstojnik.
EVIDENTIRANJE DOKUMENTA
Dokument lahko odpre novo zadevo, nadaljuje obstoje~o zadevo ali zadevo zaklju~i. To ugotovi uslu‘benec glavne pisarne ali strokovni
uslu‘benec, ki zadevo re{uje, kar je potrebno evidentirati v evidenci
zadev ali drugih z dokumentom povezanih evidencah (dosjejih).
O posameznem dokumentu je treba evidentirati naslednje podatke:
1. subjekt dokumenta,
2. datum prejema ali odprave dokumenta, pri dokumentih za notranje
potrebe pa datum nastanka (vhodni, izhodni, lastni),
3. {tevilko dokumenta,
4. kratko vsebino dokumenta,
5. oznako, ali gre za vhodni, izhodni ali lastni dokument,
6. signirni znak organizacijske enote ali delovnega mesta javnega
uslu‘benca, ki re{uje zadevo ali dokument sestavi,
7. {tevilo in kratek opis prilog,
8. klju~ne besede (opcija).
^e predstojnik tako dolo~i, se evidentirajo {e drugi podatki o dokumentih
in njihovih prilogah.
^e uslu‘benec v glavni pisarni ali poobla{~eni uslu‘benec, ki zadevo
re{uje, ugotovi, da gre za dokument, s katerim se za~enja nova zadeva,
zadevo odpre in evidentira, vpi{e prvi dokument in ga da v ovoj.
Na ovoj se napi{ejo {tevilka zadeve, signirni znak, subjekt ali tema,
kratek opis vsebine zadeve in rok hrambe. Ovoj ni obvezen, ~e so dokumenti v elektronski obliki in fizi~ne kopije ne obstajajo. V zgornjem levem
kotu ovoja se navede {tevilka zadeve. Pod {tevilko zadeve se napi{e signirni znak. Na sredini ovoja se navede subjekt, na katerega se zadeva
nana{a, v naslednji vrsti pa je kratka vsebina zadeve.
^e se zadeva ali dosje ne nana{a na subjekt, ampak ima splo{no vsebino
(temo), se na sredini ovoja navede samo splo{na vsebina. V spodnjem
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desnem kotu ovoja se ozna~i rok hrambe. Pri zadevah z dolo~enim rokom
se zapi{e {ele ob re{itvi.
Zadeve in dosjeji iz splo{nega poslovanja se {tejejo za re{ene, ko v zadevi ali dosjeju ne nastane noben dokument ve~. Zadeve in dosjeji iz
splo{nega poslovanja se praviloma zaklju~ujejo konec koledarskega leta.
Dokumentom ‘e za~ete zadeve se prilagajo na novo prispeli ali v organu
nastali dokumenti. Dokumenti iste zadeve v fizi~ni obliki se vlagajo v ovoj
po datumu prejema oziroma nastanka.
V vsaki upravni zadevi se vodi popis zadeve, ki je lahko natisnjen na
notranji strani ovoja ali na posebnem listu. Popis zadeve vsebuje
zaporedno {tevilko dokumenta, kratko vsebino posameznega dokumenta
ter datum prejema ali nastanka dokumenta. Dokumente je potrebno
vpisati v popis zadeve najkasneje pred vlo‘itvijo zadeve v teko~o zbirko
dokumentarnega gradiva.
Dokumenti se vpi{ejo v evidenco in po{ljejo v re{evanje {e isti dan, ko
dokument prejme glavna pisarna, najpozneje pa naslednji dan takoj po
za~etku delovnega ~asa. Dokumenti, vezani na rok, se takoj po prejemu
vnesejo v evidenco in po{ljejo v re{evanje. Za te dokumente mora biti
rok v evidenci posebej zabele‘en. Dokumenti v okviru zadeve se evidentirajo istega dne in pod istim datumom, ko prispejo ali ko nastanejo v
organu, razen ~e jih zaradi upravi~enih razlogov ni bilo mogo~e evidentirati {e isti dan. V tem primeru se vpi{ejo naslednji dan z datumom
prej{njega dne.
HRAMBA DOKUMENTARNEGA GRADIVA
Organi hranijo dokumentarno gradivo v zbirki nere{enih zadev, v teko~i
zbirki in v stalni zbirki dokumentarnega gradiva. Samo upravi~enim
uporabnikom je za poslovne, uradne, pravne in druge namene dovoljen
vpogled v dokumentarno gradivo iz zbirke in kopiranje le-tega. ^e ima
uporabnik dovoljenje, da dokumentarno gradivo v fizi~ni obliki odnese
izven organa, mora ob prevzemu gradiva podpisati reverz.
Nere{ene zadeve se hranijo pri uslu‘bencih, ki jih re{ujejo, ali v glavni
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pisarni, lo~eno od ostalih zbirk. ^e se iz teko~e ali stalne zbirke izro~i
zadeva v ponovno obravnavo strokovnemu uslu‘bencu, se evidentira kot
nere{ena zadeva.
Kot del zbirke nere{enih zadev je v fizi~ni obliki organiziran rokovnik.
Kadar strokovni uslu‘benec zadeve ne more re{iti ali nadaljevati
re{evanja, po{lje zadevo v glavno pisarno, da jo do dolo~enega dne
shrani med nere{enimi zadevami. Tak{no za~asno shrambo imenujemo
rokovnik. Vzroki, zaradi katerih strokovni uslu‘benec shrani zadevo v
rokovniku, so razli~ni: lahko pri~akuje v zvezi z zadevo do dolo~enega
roka nova sporo~ila, pojasnila, dokazila ali pa ~aka, da bo potekel z
zakonom dolo~en ~as, na primer rok za prito‘bo zoper upravno odlo~bo.
Rokovnik ima glavna pisarna razli~no organiziran, lahko v kovinskem
predal~niku, lahko v mapah. Zadeve so vlo‘ene v vise~e mape po dnevih
v mesecu, ko jim rok prete~e. Zadnja mapa ima naslov drugo , kjer so
shranjene zadeve, ki jim rok pote~e {ele naslednji mesec.
Glavna pisarna dvigne zadevo iz rokovnika na dan, ko ji pote~e rok,
oziroma na zadnji delovni dan pred soboto, nedeljo ali praznikom, ~e se
rok izte~e na dela prost dan, in jo po{lje strokovnemu uslu‘bencu v
re{evanje.
TEKO^A ZBIRKA DOKUMENTARNEGA GRADIVA
V teko~i zbirki se hranijo re{ene zadeve teko~ega leta in dveh predhodnih let.
Ko je zadeva re{ena, jo je treba takoj uvrstiti v teko~o zbirko dokumentarnega gradiva. Na ovoju zadeve mora biti obvezno ozna~en rok
hrambe. Preden se zadeva vlo‘i v teko~o zbirko, mora strokovni
uslu‘benec, ki je zadevo re{eval, iz ovoja odstraniti vse nepotrebno
gradivo (kopije, dvojnike, multiplikate dokumentov, pomo‘ne obrazce,
neizpolnjene tiskovine in podobno). Osnutkov dokumentov ni dovoljeno
izlo~iti.
Za vsako koledarsko leto mora glavna pisarna izpisati seznam vseh
re{enih zadev, izpis pa shraniti na za~etku teko~e zbirke dokumentarnega gradiva. Seznam vseh re{enih zadev se izpi{e najkasneje do konca
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januarja teko~ega leta za preteklo leto. Seznam vseh re{enih zadev se
ob~asno dopolnjuje in se zaklju~i, ko so v teko~o zbirko vlo‘ene vse
re{ene zadeve za posamezno leto. Teko~a zbirka je obi~ajno hranjena v
glavni pisarni.
STALNA ZBIRKA DOKUMENTARNEGA GRADIVA
Organ ima eno stalno zbirko dokumentarnega gradiva (arhiv organa).V
njej se hrani gradivo do izteka rokov hrambe ali do izro~itve arhivskega
gradiva pristojnemu arhivu.
Iz teko~e zbirke se po dveh letih, najkasneje pa do konca marca naslednjega leta po poteku roka dveh let prenese dokumentarno gradivo v stalno zbirko dokumentarnega gradiva. Pred prenosom se iz vsega dokumentarnega gradiva izlo~i tisto dokumentarno gradivo, katerega rok
hrambe je dve leti.
Prenos dokumentarnega gradiva iz teko~e v stalno zbirko in ustrezne
zaznamke v evidenci in izpise zadev, ki se prena{ajo, opravijo uslu‘benci
glavne pisarne. Za hrambo gradiva v stalni zbirki mora ustanova izdelati
na~rt razporeditve dokumentarnega gradiva v fizi~ni obliki. Arhivsko
gradivo mora biti v stalni zbirki odbrano in posebej ozna~eno s ~rko A ter
hranjeno lo~eno od ostalega dokumentarnega gradiva. Tudi trajno gradivo mora biti posebej ozna~eno s ~rko T in hranjeno lo~eno od ostalega
dokumentarnega gradiva. Dokumentarno gradivo v teko~i in v stalni zbirki mora biti zavarovano pred po{kodbami, uni~enjem in izgubo,
onemogo~ena mora biti neupravi~ena sprememba ali uporaba gradiva.
Gradivo mora biti urejeno v arhivskih {katlah, sve‘njih ali drugi ustrezni
opremi po letih in po klasifikacijskih znakih. Vsaka tehni~na enota mora
biti ozna~ena z nazivom ustanove, klasifikacijskim znakom in zaporednimi
{tevilkami zadev ter letom nastanka.
Obe zbirki dokumentarnega gradiva vodi, ureja in vzdr‘uje glavna pisarna v skladu z uredbo o upravnem poslovanju, posebnimi predpisi in standardi o materialnem varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva.
Zbirki se hranita v med seboj lo~enih prostorih, zgrajenih in opremljenih
v skladu s standardi o materialnem varstvu.
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Vsaka uporaba dokumentarnega gradiva v teko~i in stalni zbirki se
ustrezno zabele‘i v evidenci.
Dokumentarno gradivo v fizi~ni obliki mora biti shranjeno v skladu z evidenco: v zbirki nere{enih zadev oziroma teko~i ali stalni zbirki dokumentarnega gradiva. Dokumentarno gradivo v elektronski obliki se hrani v
obstoje~em informacijskem sistemu organa v skladu z evidenco: v zbirki
nere{enih zadev oziroma teko~i ali stalni zbirki dokumentarnega gradiva.
IZLO^ANJE IN ODBIRANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA
Iz stalne zbirke dokumentarnega gradiva se najmanj vsakih pet let izlo~i
ali izbri{e gradivo, ki mu je potekel rok hrambe. Pri tem se v informatizirani evidenci izbri{e samo vsebina gradiva, ne pa tudi eviden~ni
podatki. Dokumentarno gradivo, za katero je pristojni arhiv dolo~il, da
ima lastnosti arhivskega gradiva, se odbere iz stalne zbirke dokumentarnega gradiva in hrani v izvirnikih, dokler ga ustanova v skladu s
posebnimi predpisi ne izro~i pristojnemu arhivu.
KOMISIJA ZA IZLO^ANJE IN ODBIRANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA
Komisijo imenuje predstojnik ustanove. Sestavljajo jo uslu‘benci glavne
pisarne in strokovni uslu‘benci, ki re{ujejo zadeve z vsebinskega
podro~ja, na katerega se dokumentarno gradivo nana{a. Komisija dolo~i,
katero gradivo se izlo~i iz zbirke dokumentarnega gradiva, in o tem sestavi zapisnik. Najmanj vsakih pet let izlo~i ali izbri{e iz stalne zbirke
dokumentarno gradivo, ki so mu pretekli roki hrambe, in skrbi, da se ne
bi izlo~ilo gradivo, ki ga je pristojni arhiv dolo~il za arhivskega. Preden
komisija odbere arhivsko in trajno lastno gradivo ustanove, pisno obvesti
pristojni arhiv, iz katerih letnikov bo odbrala arhivsko gradivo.
Komisija opravlja svoje delo skladno s pisnimi navodili ter dodatnimi
navodili pristojnega arhiva.
Izlo~eno dokumentarno gradivo se po 15 dneh od dneva, ko je bil sestavljen zapisnik o izlo~itvi gradiva, uni~i. Komisija poskrbi, da se izlo~eno
dokumentarno gradivo, ki vsebuje zaupne oziroma tajne podatke, uni~i
tako, da ga ni ve~ mogo~e prebrati.
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O oddaji izlo~enega dokumentarnega gradiva v industrijsko predelavo
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Verwaltung des Dokumentar- und
Archivmaterials Zusammenfassung
Jede Institution übt neben ihrer Grundtätigkeit auch Hilfs- und
Nebentätigkeiten aus. Eine solche Hilfstätigkeit ist die Bürotätigkeit –
die Verwaltung von Niederschriften. Für eine erfolgreiche Tätigkeit
müssen die Grund-, Hilfs- und Nebentätigkeiten parallel verlaufen, wofür
fachlich befähigte Arbeitnehmer, jeder in seinem Tätigkeitsbereich, sorgen. Diese Vorgänge müssen anhand entsprechender Niederschriften
(Dokumente, Vermerke, Büroverordnungen) dokumentiert werden, damit
es möglich ist die Arbeit später nachzuprüfen, deren Richtigkeit,
Rechtzeitigkeit und Durchführungsqualität zu überprüfen, Tatsachen
nachzuweisen und dadurch die Niederschriften für die Wissenschaft und
Kultur oder für die Rechtssicherheit von juristischen und natürlichen
Personen zu erhalten. Damit die Verwaltung der Niederschriften nicht
nur bei der engsten Staatsverwaltung, sondern auch bei den öffentlichen
Ämtern, Fonds und Agenturen einheitlich ist, ist es erforderlich die
Regelungen der Regierungsverordnung über die Verwaltung von
Dokumentarmaterial zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck müssen die
Institutionen ein Hauptbüro einrichten. In diesem verrichten die
Angestellten die Aufgaben des Empfangsraums oder der Registratur,
erfassen die empfangene, eigene und versandte Post, führen Nachweise
zum Dokumentarmaterial, versenden die Post, führen die Aufsicht über
den Schutz und die Aufbewahrung des Dokumentarmaterials durch und
sorgen für diese. Im Beitrag werden die Verfahren zur Handhabung
eines Dokumentes von dessen Entstehung bzw. Ankunft in der Institution
bis zur Lösung und Archivierung in den Sammlungen des
Dokumentararchivs, bis die Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind oder
bis dieses dem zuständigen Archiv zur Aufbewahrung übergeben wird,
genauer beschrieben.
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Documentary and Archive Material
Management Summary
Besides the basic activity every institution also performs auxiliary and
secondary activities. One of such activities is office administration record management. Successful performance requires that basic, auxiliary and secondary activities are parallel, which is provided by qualified
staff, experts in their areas. The tasks have to be documented by suitable records (documents, notes, office orders), so that work can later be
reviewed, the accuracy, timeliness and quality of implementation compared, and facts proved, whereby records are kept for scientific and cultural purposes or to provide for legal safety of legal entities and natural
persons. In order to unify record management - not only strictly in
national administration, but also in public institutions, funds, agencies the rules of the Governmental Decree on Documentary Material
Management must be complied with. To this end, the institutions have to
organise the main office. That is where the employees perform reception and mail room tasks, record the received, own and sent mail, keep
record of documentary material, dispatch mail, provide for and supervise protection and safekeeping of documentary material. This document
describes in greater detail the procedures for handling a document since
the time it is created until it reaches the institution and is archived in
the documentary archive collection, and further, until the period for
safekeeping it expires or until such document is handed over to the competent archive for safekeeping.
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Roki hranjenja dokumentarnega gradiva
Univerze in njenih ~lanic Vladimir @umer
Roki hranjenja dokumentarnega gradiva javne uprave, vklju~no z dolo~itvijo arhivskega gradiva so v Republiki Sloveniji konkretno dolo~eni v:
– predpisih (zakonih in podzakonskih aktih),
– v dokaj {tevilnih okvirnih resorskih in posameznih klasifikacijskih
na~rtih za razvr{~anje dokumentov in zadev na podlagi funkcij organov
javne uprave, v katerih so dolo~eni tako roki hranjenja kot tudi navodila
pristojnih arhivov za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega
gradiva,
– arhivski strokovni literaturi (priro~nikih, u~benikih, ~lankih in razpravah
v strokovnih ~asopisih).
Na~in in postopek vrednotenja (valorizacije) dokumentarnega gradiva,
dolo~anje rokov hranjenja in arhivskega gradiva, izlo~anje oziroma
uni~evanje nepotrebnega dokumentarnega gradiva, ko mu pote~ejo roki
hranjenja, ter odbiranje in izro~anje arhivskega gradiva pristojnim
arhivom dolo~ajo predvsem:
– Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,1
– Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva,2
– Uredba o upravnem poslovanju,3
– Navodilo za dolo~anje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva
organov javne uprave4
ter {e nekateri drugi predpisi, ki dolo~ajo pravila poslovanja s
specifi~nim dokumentarnim gradivom.
Metodologija za neposredno dolo~anje rokov hranjenja in konkretni roki
hranjenja zapisov javne uprave so zdru‘eni v posebnem Navodilu za
dolo~anje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva organov javne
uprave, ki ga je sredi leta 2005 pripravil Arhiv Republike Slovenije na
podlagi Uredbe o upravnem poslovanju5 in ga objavil v Uradnem listu
Republike Slovenije.6 Uredba namre~ zavezuje dr‘avni arhiv, da pripravi
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1 Uradni list RS, {t.
30/2006.
2 Uradni list RS, {t.
86/2006.
3 Uradni list RS, {t.
20/2005.
4 Uradni list RS, {t.
81/2005).
5 6. odstavek 195. ~lena
Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, {t.
20/2005), ki temelji na
nalogah Arhiva RS iz prve
alinee prvega odstavka 11.
~lena nekdanjega Zakona o
arhivskem gradivu in
arhivih (Uradni list RS, {t.
20/97, popravek {t.
32/97) oziroma na podlagi
prve alinee 53. ~lena novega Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva ter arhivih (Uradni
list RS, {t. 30/2006).
6 Navodilo za dolo~anje
rokov hranjenja dokumentarnega gradiva organov
javne uprave je v Arhivu
Republike Slovenije
pripravil mag. Vladimir
@umer s sodelovanjem
Marjana Zupan~i~a in
Vesne Gotovine, objavljeno
pa je v Uradnem listu RS,
{t. 81/2005 dne 2.
septembra 2005.

7 6. odstavek 195. ~lena
Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, {t.
20/2005).
8 186. do 198. ~len Uredbe
o upravnem poslovanju
(Uradni list RS, {t.
20/2005).
9 Pred sprejetjem Zakona
o naravni in kulturni
dedi{~ini (Uradni list SRS,
{t. 1/81) so dr‘avni arhivi
v SR Sloveniji v skladu z
Zakonom o arhivskem
gradivu in arhivih (Uradni
list SRS, {t. 4 /66) na
predlog javnopravnih oseb
z odlo~bo potrjevali vse
roke hranjenja v tako
imenovanih "vnaprej{njih
izlo~itvenih seznamih",
izlo~anje nepotrebnega
dokumentarnega gradiva
pa z "izvr{ilnimi izlo~itvenimi seznami".
10 Uradni list RS, {t.
30/2006.

navodilo, kako dolo~ati roke hranjenja dokumentarnega gradiva.7
Navodilo je glede rokov hranjenja neposredno uporabno tudi za univerzo
in njene ~lanice ter druge visoke {ole.
Navodilo vsebuje osnove za celovito dolo~anje rokov hranjenja, tako za
dolo~anje arhivskega gradiva, ki ima trajni pomen za znanost in kulturo
ter trajni pravni interes pravnih in fizi~nih oseb in se izro~a pristojnim
javnim arhivom, osnove za dolo~anje trajnega dokumentarnega gradiva,
ki ga morajo upravni organi (tudi visoke {ole) zaradi trajnih operativnih
potreb hraniti trajno sami, ~e nima zna~aja arhivskega gradiva, ter
osnove za dolo~anje konkretnih rokov hranjenja dokumentarnega gradiva, ki so izra‘eni v letih hranjenja 2, 5, 10 in ve~ let. Navodilo vsebuje
obse‘no prilogo s predpisanim obveznim trimestnim okvirnim klasifikacijskim na~rtom za razvr{~anje zadev in dokumentov organov javne uprave
po funkcijah oziroma nalogah s konkretnimi roki hranjena.
V poglavju Hramba dokumentarnega gradiva8 so glede na roke oziroma
dobo hranjenja: navedene tri vrste gradiva:
a) arhivsko gradivo (oznaka A),
b) trajno dokumentarno gradivo (oznaka T),
c) dokumentarno gradivo z roki hranjenja, izra‘enimi v letih (2, 5, 10 let
in ve~).
Treba je poudariti, da so javni arhivi v Sloveniji ‘e od leta 1981 dalje
dol‘ni s pisnimi navodili dolo~ati le arhivsko gradivo, ne pa tudi drugih
rokov hrambe dokumentarnega gradiva!9 Posamezne konkretne roke
hranjenja, izra‘ene v letih hranjenja, in tudi trajno dokumentarno gradivo
dolo~ajo {tevilni predpisi pa tudi interni akti in klasifikacijski na~rti
organov javne uprave, v katerih roke hrambe dolo~ijo predstojniki v
skladu z Uredbo in drugimi predpisi ter glede na potrebe poslovanja
organa. Roki morajo biti usklajeni s predpisanimi roki hranjenja in potrebami poslovanja javne uprave ter z navodili pristojnih arhivov za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva, ki jih predpisuje Zakon
o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.10 Za
dolo~anje rokov hranjenja, ki so izra‘eni v letih, in za dolo~anje trajno
dokumentarnega gradiva so odgovorni organi javne uprave oziroma nji-
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hovi predstojniki (ministri, generalni sekretarji, direktorji, rektorji,

11 120. ~len Uredbe o
upravnem poslovanju
(Uradni list RS, {t.
20/2005).

dekani, ‘upani itd.). Enako velja tudi za izlo~anje oziroma uni~enje
nepotrebnega dokumentarnega gradiva, ko mu pote~ejo roki hranjenja.
Z Uredbo o upravnem poslovanju je dolo~eno, da klasifikacijski na~rt
posameznega organa vsebuje tudi dolo~be o rokih hranjenja, kar velja za
arhivsko gradivo, trajno dokumentarno gradivo in za dokumentarno
gradivo z roki hranjenja, dolo~enimi v letih. Na~rt vsebuje seznam klasifikacijskih znakov, z besedami opisane funkcije oziroma naloge in roke
hrambe. Za potrebe dolo~itve arhivskega gradiva mora organ pristojnemu arhivu posredovati svoj klasifikacijski na~rt, da vanj vnese dolo~be o
arhivskem gradivu in pripombe na ostale roke hrambe dokumentarnega
gradiva.11
Za dokumentarno gradivo, ki ni dolo~eno kot arhivsko ali kot trajno dokumentarno gradivo, predstojnik organa v skladu s predpisi ter glede na
oceno, koliko ~asa je ali bo posamezno dokumentarno gradivo pomembno za delo organa, dolo~i roke hranjenja v letih, obi~ajno 2, 5, 10 let in
ve~. Roki hranjenja dokumentarnega gradiva se dolo~ijo skladno s predpisi, ki neposredno dolo~ajo roke, nekaj rokov hranjenja pa je mogo~e iz
predpisov izpeljati posredno. ^e tudi teh predpisov ni, se roki hranjenja
dolo~ijo skladno z izkustvenimi predvidevanji o tem, koliko ~asa je bilo
oziroma bo gradivo potrebno za poslovanje in delo, ter s konkretnimi
potrebami poslovanja oziroma dela ustanove ali posameznika.
Roki hranjenja se dolo~ijo tudi elektronskim podatkom, dokumentom,
zadevam in dosjejem, elektronsko arhivirati pa jih je potrebno na predpisane oziroma standardizirane elektronske medije in formate pod pogoji, ki jih dolo~ajo predpisi, in sicer lo~eno glede na roke hranjenja (posebej elektronsko arhivsko gradivo, trajno dokumentarno gradivo ter
lo~eno glede na roke hrambe 5, 10, 20 let in ve~). Po preteku roka
hrambe organi elektronskih medijev praviloma fizi~no ne uni~ijo, temve~
jih hranijo v stalni zbirki dokumentarnega gradiva lo~eno od ostalega
gradiva, ~e jim prostor in oprema brez ve~jih stro{kov to omogo~ajo.
Elektronskega dokumentarnega gradiva s prete~enimi roki hrambe praviloma ni potrebno prepisovati na nove elektronske nosilce in migrirati v

33

12 Organi javne uprave v
Republiki Sloveniji za
vodenje ra~unalni{kih evidenc o dokumentarnem
gradivu ve~inoma uporabljajo program Lotus Notes
oziroma aplikacijo SPIS, ki
poleg vodenja evidence o
zadevah, dokumentih in
dosjejih omogo~ajo tudi
skeniranje fizi~nega dokumentarnega gradiva ter
sprejemanje, evidentiranje, re{evanje in arhiviranje
elektronskih dokumentov
(elektronske po{te, elektronskih faksov, spletnih
obrazcev, izmenjanih elektronskih podatkov iz elektronskih podatkovnih zbirk
in iz centralnega informacijskega sistema javne
uprave - CIS).

nove formate.
Roki hranjenja se skupaj s klasifikacijskim na~rtom vnesejo v
ra~unalni{ko aplikacijo za vodenje predpisane evidence o dokumentih,
zadevah in dosjejih,12 kar obi~ajno omogo~a avtomati~no sortiranje, pregledovanje in izpisovanje seznamov dokumentarnega gradiva po rokih
hranjenja, izdelavo seznamov odbranega arhivskega gradiva, seznamov
trajnega dokumentarnega gradiva, seznamov izlo~enega oziroma
uni~enega gradiva, izpisovanje rokov hranjenja na ovoje fizi~nih zadev in
tako dalje.
PREDPISI, KI DOLO^AJO ROKE HRANJENJA DOKUMENTARNEGA
GRADIVA
Nekaj nad 140 zakonov in podzakonskih aktov v Republiki Sloveniji dolo~a
konkretne roke hranjenja dokumentarnega gradiva, izra‘ene v letih,
vklju~no z dolo~itvami trajnega roka hranjenja oziroma dolo~itvijo trajnega dokumentarnega gradiva, nekaj rokov hranjenja pa je mogo~e iz predpisov izpeljati posredno. Ve~inoma gre za podro~ne oziroma specialne
predpise, ki dolo~ajo roke hranjenja za dokumentarno gradivo s
posameznega podro~ja dejavnosti in veljajo le za subjekte z dolo~enega
podro~ja (na primer za upravo, sodstvo, {olstvo, zdravstvo), manj pa je
splo{nih predpisov, ki veljajo za vse pravne in fizi~ne osebe (na primer
Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o ra~unovodstvu, Zakon o
davku na dodano vrednost). Najve~ predpisov dolo~a rok hranjenja le za
eno vrsto dokumentarnega gradiva, med temi pa je ve~inoma dolo~en
trajni rok hranjenja za predpisano javno oziroma uradno evidenco, ki se
vzpostavlja s posameznim predpisom (na primer vsi pravilniki o
strokovnih izpitih in preizkusih znanja dolo~ajo za evidenco o izpitih trajno hranjenje).
Roki hranjenja, ki so dolo~eni s predpisi, so ve~inoma izpeljani oziroma
dolo~eni na podlagi kriterija pomena gradiva za poslovanje subjektov. [e
posebej pomemben pri dolo~anju rokov je pravni interes. V javni upravi
velja pravilo, da je potrebno dokumentirati vsako dejanje in delo
upravnega organa in ohranjati zapise, tako da je mogo~e delo kasneje
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pregledovati, preverjati njegovo pravilnost, pravo~asnost in kakovost
izvajanja, dokazovati dejstva in ohraniti zapise za znanost in kulturo ali
za pravno varnost pravnih in fizi~nih oseb.13
Zelo veliko rokov hranjenja je izpeljanih iz Zakona o splo{nem upravnem
postopku,14 ki dolo~a razli~ne roke, zlasti pa rok dokon~nosti ali
pravnomo~nosti zadev iz upravnega postopka, iz Obligacijskega
zakonika15 in iz Kazenskega zakonika Republike Slovenije16 v povezavi z
roki zastaranja v pravnem prometu, kazenskih in civilnih zadevah itd.
Navodilo za dolo~anje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva organov
javne uprave glede predpisanih rokov hranjenja opozarja na veljavne
predpise, med njimi na primer predpise o:17
– evidencah na podro~ju dela, zaposlovanja, predpise o delovnih razmerjih, mati~ni evidenci zavarovancev in u‘ivalcev pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, zdravstvenem zavarovanju in socialnem
varstvu,
– varstvu osebnih podatkov, mati~nih knjigah, tajnih podatkih, policiji,
osebni izkaznici ter druge predpise s podro~ja notranjih zadev,
– dr‘avni statistiki, popisu prebivalstva ter drugih statisti~nih popisih,
– graditvi objektov ter druge predpise s podro~ja gradbeni{tva,
– ra~unovodstvu, knjigovodstvu, slovenskih ra~unovodskih standardih,
– davku na dodano vrednost, dav~nem postopku, dav~ni slu‘bi,
– dokumentaciji rednih sodi{~ in druge predpise s podro~ja pravosodja,
ki dolo~ajo roke hranjenju dokumentarnega gradiva pravosodnih
organov,
– visokem {olstvu, gimnazijah, dokumentaciji v srednje{olskem
izobra‘evanju, dokumentaciji v osnovni {oli, devetletni osnovni {oli in v
vrtcih ter druge predpise s podro~ja izobra‘evanja,
– zbirkah podatkov s podro~ja zdravstvenega varstva,
– splo{nem upravnem postopku, obligacijskih razmerjih, kazenski
zakonik in druge predpise, ki dolo~ajo zastaralne roke.
Pomembnej{i predpisi, ki dolo~ajo konkretne roke hranjenja, pa tudi
izkustveni roki hranjenja dokumentarnega gradiva za podro~je uprave,
pravosodja, gospodarstva, {olstva, zdravstva in drugih podro~ij
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13 92. ~len Uredbe o
upravnem poslovanju
(Uradni list RS, {t.
20/2005).
14 Uradni list RS, {t. 80/99,
s spremembo {t. 73/2004.
15 Uradni list RS, {t.
83/2001.
16 Uradni list RS, {t. 63/94.
17 10. to~ka Navodila za
dolo~anje rokov hranjenja
dokumentarnega gradiva
organov javne uprave
(Uradni list RS, {t.
81/2005).

18 Priro~nik za strokovno
usposabljanje delavcev, ki
delajo z dokumentarnim
gradivom, Ljubljana,
Republi{ki komite za kulturo in ~asopisni zavod
Uradni list SR Slovenije,
1984, str. 23-46,.
19 Vladimir @umer,
Arhiviranje zapisov,
Ljubljana, GV Zalo‘ba,
2001, str. 113-153 in 193205.
20 21. ~len Zakona o
varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, {t.
86/2004).
21 65. ~len Zakona o
varstvu dokumentarnega
in arhivskega gradiva ter
arhivih (Uradni list RS, {t.
30/2006).
22 194. ~len Uredbe o
upravnem poslovanju
(Uradni list RS, {t.
20/2005).

dejavnosti so zbrani in objavljeni v Priro~niku za strokovno usposabljanje
delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom,18 iz leta 1984 ter v
priro~niku Arhiviranje zapisov – Priro~nik za ravnanje z dokumentarnim
in arhivskim gradivom dr‘avnih upravnih in pravosodnih organov,
organov lokalnih skupnosti, javnih in zasebnih zavodov, gospodarskih
dru‘b (podjetij, bank, zavarovalnic, zadrug in zdru‘enj), politi~nih strank,
dru{tev ter posameznikov,19 ki je iz{el leta 2001.

Izbor predpisov, ki dolo~ajo roke hranjenja dokumentarnega gradiva
SPLO[NI PREDPISI
ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV20
1. Osebni podatki se lahko shranjujejo le toliko ~asa, dokler je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali.
2. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki izbri{ejo, uni~ijo,
blokirajo ali anonimizirajo, ~e niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko
gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo oziroma ~e zakon za
posamezne vrste osebnih podatkov ne dolo~a druga~e.
Opozorilo: Osebni podatki v zbirkah osebnih podatkov se NE izbri{ejo
oziroma uni~ijo, ker so na podlagi Zakona o arhivskem gradivu in arhivih
praviloma arhivsko gradivo in se izro~ajo pristojnim arhivom zapisani na
papirju ali v standardizirani elektronski digitalni obliki na magnetnoopti~nih nosilcih ter so v skladu z arhivskim zakonom javno dostopni 75
let od nastanka ali 10 let od smrti posameznika, na katerega se
nana{ajo!21
UPRAVA
UREDBA O UPRAVNEM POSLOVANJU22
Organi javne uprave: dr‘avni upravni organi, organi lokalnih skupnosti
mest in ob~in, javni zavodi in javna podjetja morajo TRAJNO hraniti
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naslednje lastno dokumentarno gradivo, kadar nima zna~aja arhivskega
gradiva in se ne izro~a pristojnim arhivom:
– uradne (javne) evidence, ki jih vodijo (zbirke osebnih podatkov,
mati~ne knjige, registre, katastre, sezname, razvide, kadrovske in personalne evidence, vpisne knjige, evidence dokumentarnega gradiva);
– sejno gradivo s potrjenimi zapisniki;
– gradivo v zvezi s pripravo in sprejemanjem predpisov in drugih
splo{nih aktov;
– poro~ila in analiti~na gradiva o stanju in pojavih na posameznih
upravnih podro~jih;
– zbirna statisti~na poro~ila in rezultate raziskav;
– vse tiskane ali elektronske publikacije;
– zadeve v zvezi z odlo~anjem o upravnih zadevah, razen zadev s kraj{im
rokom hrambe;
– premo‘enjskopravne zadeve;
– investicijsko, projektno, lokacijsko, gradbeno in podobno dokumentacijo objektov in naprav, ~e je organ javne uprave investitor, lastnik ali
uporabnik;
– zadeve, za katere tako dolo~a zakon ali drug predpis.
Ministri in predstojniki organov, javnih podjetij in javnih zavodov lahko
dolo~ijo tudi druge zadeve, ki jih je treba trajno hraniti.
NAVODILO ZA DOLO^ANJE ROKOV HRANJENJA DOKUMENTARNEGA
GRADIVA ORGANOV JAVNE UPRAVE23
Poleg konkretnih rokov hranjenja, ki so dolo~eni v prilogi Navodila oziroma v prilo‘enem okvirnem klasifikacijskem na~rtu, je potrebno
upo{tevati {e naslednje roke hranjenja:
1. Dokumentarno gradivo, ki ga organ prejme od pravnih in fizi~nih oseb
zaradi informiranja ali v vednost in ne povzro~i upravnega poslovanja
oziroma upravnega postopka, se hrani najmanj 2 leti (na primer prejeti
zapisniki in gradivo za seje dr‘avnega zbora, vlade, ob~inskega sveta,
svetov javnih zavodov, nadzornih odborov, skup{~in, razna obvestila,
okro‘nice, splo{ni dopisi in korespondenca itd.)
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23 11. do 15. to~ka
Navodila za dolo~anje
rokov hranjenja dokumentarnega gradiva organov
javne uprave (Uradni list
RS, {t. 81/2005).

2. Najpomembnej{e zadeve iz upravnih in drugih postopkov organ praviloma hrani v celoti kot trajno dokumentarno gradivo oziroma kot
arhivsko gradivo. V nekaterih pomembnih zadevah se kot trajno dokumentarno gradivo ali kot arhivsko gradivo lahko hrani le del dokumentov
zadeve (na primer odlo~be, sklepi, poro~ila, analize), ostali dokumenti v
zadevi pa le dolo~eno {tevilo let (na primer vloge, priloge, soglasja,
mnenja, mese~na poro~ila in statistika itd.), vendar ne manj kot 10 let.
Zadeve manj pomembnih (mno‘i~nih) upravnih in drugih postopkov hrani
organ najmanj 2 leti. Pomembnost zadev iz pristojnosti organa dolo~i
predstojnik organa.
3. Vloge strank s prilogami, ki so podlaga za vpis dejstev oziroma
podatkov v javne in druge evidence, ki jih v skladu s predpisi vodi organ,
se hranijo najmanj 2 leti.
Vloge za izstavljanje potrdil iz javnih in drugih evidenc, ki jih vodi organ,
ter kopije izdanih potrdil se hranijo najmanj 2 leti.
4. Letni, srednjero~ni, dolgoro~ni ali ob~asni programi, plani, poro~ila,
analize in statistika se hranijo trajno oziroma kot arhivsko gradivo, dnevna, tedenska, mese~na, kvartalna pa najmanj 2 leti.
5. Finan~no, ra~unovodsko, knjigovodsko, dav~no in komercialno dokumentarno gradivo kot specifi~no dokumentarno gradivo hrani organ v
skladu z roki, ki jih dolo~ajo Zakon o ra~unovodstvu, ra~unovodski standardi in Zakon o davku na dodano vrednost:
– pomo‘ne obrazce in obra~une ter kopije kontrolnih blokov 2 leti,
– poslovne knjige najmanj 10 let,
– ra~unovodske oziroma knjigovodske listine (ra~une, pogodbe) najmanj
10 let,
– obdav~enje nepremi~nin 20 let,
– blagajni{ke priloge 5 let,
– kon~ne obra~une pla~ in pla~ilne liste za obdobje, ko letnih obra~unov
ni bilo, trajno,
– prora~unska dokumentacija, zaklju~ni ra~uni in poslovna poro~ila predstavljajo arhivsko gradivo.
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FINAN^NO POSLOVANJE

24

Uradni list RS, {t. 23/99.
Slovenski ra~unovodski
standardi, Ljubljana,
Slovenski in{titut za revizijo, Zveza ra~unovodij,
finan~nikov in revizorjev
Slovenije, april 1995, str.
104-115.
26 Slovenski ra~unovodski
standardi (Uradni list RS,
{t. 118/2005).
25

ZAKON O RA^UNOVODSTVU24
Knjigovodske listine in poslovne knjige se hranijo v skladu s predpisi, s
tem da je minimum hranjenja za:
– letne ra~unovodske izkaze trajno,
– kon~ne obra~une pla~ zaposlenih trajno,
– izpla~ilne liste za obdobja, za katera ni kon~nih obra~unov pla~ trajno,
– glavno knjigo in finan~ni dnevnik 10 let,
– pomo‘ne poslovne knjige (blagajni{ka knjiga, knjiga osnovnih sredstev,
analiti~ne evidence terjatev in obveznosti, materiala, nadomestnih delov,
drobnega inventarja, nedokon~ane proizvodnje, kon~nih izdelkov in blaga
itd.) najmanj 5 let,
– z zakonom predpisane listine najmanj 5 let,
– knjigovodske listine, na podlagi katerih se knji‘i (ra~uni, banka, blagajna) najmanj 5 let,
– knjigovodske listine pla~ilnega prometa najmanj 3 leta,
– prodajne in kontrolne bloke najmanj 2 leti,
– pomo‘ne obra~une in podobne knjigovodske listine najmanj 2 leti.
Opozorilo: Enake roke hranjenja poslovnih knjig in knjigovodskih listin
vsebujejo tudi Slovenski ra~unovodski standardi: 21 - Knjigovodske listine, 22 - Poslovne knjige in 23 - Ra~unovodski obra~uni, ki se uporabljajo od leta 1993 dalje,25 zadnji standardi pa so bili objavljeni leta 2005.
Posebno opozorilo: Zavezanci za pla~ilo DDV morajo na podlagi specialnega Zakona o davku na dodano vrednost in Zakona o dav~nem postopku
prejete in izdane ra~une ter poslovne knjige hraniti najmanj 10 let!
SLOVENSKI RA^UNOVODSKI STANDARDI {t. 21, 22 in 2326
21.14 Hramba knjigovodskih listin
Podjetje v svojem splo{nem aktu opredeli na~in hrambe knjigovodskih
listin (v papirni obliki ali v obliki elektronskih zapisov).
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Po reviziji letnih ra~unovodskih izkazov, ~e je predpisana, oziroma po
sprejetju letnih ra~unovodskih izkazov se knjigovodske listine na papirju
arhivirajo oziroma ra~unalni{ki nosilci podatkov shranijo. Knjigovodske
listine se hranijo v izvirnikih na papirju ali pri ra~unalni{kem oziroma
mikrografskem obravnavanju na nosilcih podatkov, na katere se
prena{ajo z izvirnikov.
Knjigovodske listine na papirju se redno odlagajo, kot opredeli podjetje v
svojem splo{nem aktu. Tudi roke hrambe izvirnih listin opredeli podjetje
v svojem splo{nem aktu, pri ~emer upo{teva ustrezne predpise.
Knjigovodske listine, nastale na podlagi ra~unalni{kega obravnavanja
podatkov, je treba hraniti na nosilcih podatkov in v obliki, ki omogo~ajo
ponovno predstavitev v prvotni, nespremenjeni obliki.
Izvirne papirne knjigovodske listine, s katerih so preneseni podatki na
elektronske nosilce podatkov, se lahko po reviziji letnih ra~unovodskih
izkazov, ~e je predpisana, oziroma v skladu s predpisi fizi~no uni~ijo.
22.19 Hramba poslovnih knjig
Podjetje v svojem splo{nem aktu opredeli na~in hrambe poslovnih knjig.
Po reviziji letnih ra~unovodskih izkazov, ~e je predpisana, oziroma po
sprejetju letnih ra~unovodskih izkazov se poslovne knjige, ustrezno urejene in zaklju~ene, arhivirajo. Pisni odtisi glavne knjige in dnevnika se
praviloma hranijo trajno. Podjetje pa lahko ob upo{tevanju ustreznih
predpisov sámo dolo~i, po kolik{nem ~asu od dneva sprejetja in
potrditve ra~unovodskih izkazov bo shranilo poslovne knjige na elektronskem nosilcu, izvirne poslovne knjige pa uni~ilo.
Poslovne knjige se do konca revidiranja letnih ra~unovodskih izkazov
hranijo v priro~nem arhivu ra~unovodske slu‘be, potem pa zapisni{ko
predajo v varnej{i osrednji arhiv podjetja.
23.26 Hramba ra~unovodskih obra~unov
Letni ra~unovodski izkazi in kon~ni obra~uni pla~ zaposlenih ter izpla~ilne
liste za obdobja, za katera ni kon~nih obra~unov pla~ zaposlenih, se
hranijo trajno, pomo‘ni obra~uni pa dve leti. Letni obra~uni se hranijo v
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izvirnikih.

27 57. ~len Zakona o davku
na dodano vrednost
(Uradni list RS, {t.
134/2003).
28 63. ~len Zakona o
dav~nem postopku (Uradni
list RS, {t. 54/2004).
29 Uradni list RS, {t. 30/93.

DAV^NO POSLOVANJE
ZAKON O DAVKU NA DODANO VREDNOST27
Hramba dokumentacije
(1) Dav~ni zavezanec je dol‘an hraniti vso prejeto in izdano dokumentacijo, {e posebej pa: prejete in izdane ra~une, dokumente o popravkih
ra~unov, dokumente o opravljenem izvozu in uvozu, finan~no dokumentacijo, dokumente, na podlagi katerih je uveljavljal oprostitev DDV,
obra~une DDV in vse druge knjigovodske listine, ki se kakorkoli nana{ajo
na promet blaga in storitev oziroma na uvoz blaga in so pomembne za
obra~unavanje in pla~evanje DDV, najmanj deset let po poteku leta, na
katero se te listine nana{ajo.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega ~lena, je dav~ni zavezanec dol‘an
dokumentacijo, ki se nana{a na obdav~evanje nepremi~nin po tem
zakonu, hraniti najmanj 20 let po poteku leta, na katero se nana{a.
Opozorilo: Zakon o DDV glede rokov hranjenja knjigovodskih listin ni
usklajen z Zakonom o ra~unovodstvu in s slovenskimi ra~unovodskimi
standardi! Zavezanci za pla~ilo DDV morajo hraniti prejete in izdane
ra~une 10 let !
ZAKON O DAV^NEM POSTOPKU28
Hranjenje in vodenje dokumentacije
(1) Dokumenti in evidence (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija) iz 61.
~lena tega zakona se morajo za namene iz prvega odstavka 61. ~lena
tega zakona hraniti deset let po poteku leta, na katerega se nana{ajo, ~e
s tem zakonom ali z Zakonom o obdav~enju ni druga~e dolo~eno.
GOSPODARSTVO
ZAKON O GOSPODARSKIH DRU@BAH29
Hranjenje letnih poro~il in listin
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30 106. in 107. ~len Zakona
o graditvi objektov (Uradni
list RS, {t. 110/2002).
31 Uradni list RS, {t.
40/2006.

(1) Dru‘ba je dol‘na hraniti letna poro~ila v skladu z zakonom.
(2) Hrambo knjigovodskih listin in drugih dokumentov dolo~a ustrezni
ra~unovodski standard.
GRADBENI[TVO
ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV30
Hramba projektne in tehni~ne dokumentacije
Pristojni upravni organ za gradbene zadeve hrani:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ter
– projekt izvedenih del, na podlagi katerega je izdal uporabno dovoljenje,
10 let po izdaji gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja.
Lastnik objekta, eta‘ni lastnik in upravljalec objekta v eta‘ni lastnini
mora hraniti:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– projekt izvedenih del,
– projekt za vzdr‘evanje in obratovanje objekta,
– projekt za vpis v uradne evidence,
dokler objekt stoji oziroma do odstranitve objekta, ~e ni s posebnimi
predpisi za dolo~eno vrsto objektov dolo~eno, da jih je treba hraniti trajno.
Projekt se lahko hrani na papirju, elektronskem mediju ali na mikrofilmu.
DELOVNA RAZMERJA, ZAPOSLOVANJE, POKOJNINSKO IN INVALIDSKO
ZAVAROVANJE, SOCIALNA VARNOST
ZAKON O EVIDENCAH NA PODRO^JU DELA IN SOCIALNE VARNOSTI31
Na podro~ju dela in socialne varnosti delodajalci, Zavod RS za zaposlovanje, Zavod RS za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod RS za
zdravstveno zavarovanje in upravni organi s podro~ja socialnega varstva
hranijo TRAJNO naslednje evidence:
a) evidenco o zaposlenih delavcih,
b) evidenco o stro{kih dela,
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c) evidenco o izrabi delovnega ~asa,
~) evidenco o oblikah razre{evanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu,
d) evidenco brezposelnih oseb,
e) evidenco o potrebi po delavcih,
f) evidenco o dr‘avljanih Evropske unije in z njimi izena~enih dr‘avljanov,
ki se zaposlijo in delajo na ozemlju Republike Slovenije,
g) evidenco o dr‘avljanih tretjih dr‘av, ki se zaposlijo in delajo na
ozemlju Republike Slovenije,
h) evidenca o zavarovancih in u‘ivalcih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja,
i) evidenco o dru‘inskih ~lanih dr‘avljanov Republike Slovenije na
za~asnem delu v tujini - upravi~encih do zdravstvenega varstva,
j) evidenco o zavarovancih in u‘ivalcih pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,
k) evidenco o socialnih prejemkih,
l) evidenco o dru‘inskih prejemkih,
m) evidenco o star{evskih nadomestilih,
n) evidenco o u‘ivalcih pravic iz naslova varstva vojnih invalidov, vojnih
veteranov in ‘rtev vojnega nasilja,
o) evidence s podro~ja varnosti in zdravja pri delu.
Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca o
zaposlenih delavcih, in izvirne listine, na podlagi katerih se vpisujejo
podatki v evidenco o zaposlenih delavcih, se hranijo kot listina trajne
vrednosti.
Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca o
stro{kih dela, se hranijo kot listina trajne vrednosti.
Dokumenti s podatki o delavcu, za katerega se preneha voditi evidenca o
izrabi delovnega ~asa, se hranijo kot listina trajne vrednosti.
[OLSTVO
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32 83. ~len Zakona o
visokem {olstvu (Uradni
list RS, {t. 67/93).
33 16. ~len in priloga
Pravilnika o dokumentaciji
v devetletni osnovni {oli
(Uradni list RS, {t.
61/2005).

ZAKON O VISOKEM [OLSTVU32
Evidenca prijavljenih za vpis se hrani do izteka prito‘benih rokov, trajno
pa se hranijo:
evidenca vpisanih {tudentov, osebni kartoni (osebni listi) {tudentov,
zapisniki o izpitih, in evidenca izdanih dokumentov o kon~anem
dodiplomskem in podiplomskem izobra‘evanju.
Dokumenti o predhodni izobrazbi {tudentov se vrnejo {tudentu po
kon~anem vpisnem postopku.
PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI V DEVETLETNI OSNOVNI [OLI33
Arhivsko gradivo
Ne glede na roke hranjenja, dolo~ene v prilogi, mora {ola v rokih in po
navodilih pristojnega arhiva odbrati gradivo iz {olske dokumentacije, ki
je arhivskega pomena.
Dokumentacijo, ki jo {ola trajno hrani, in dokumentacijo, ki jo hrani kot
arhivsko gradivo do izro~itve pristojnemu arhivu, mora {ola arhivirati in
varovati po predpisih o arhivskem gradivu in varstvu osebnih podatkov.
Priloga pravilnika
Osnovna {ola trajno hrani:
1. mati~no knjigo,
2. mati~ne liste,
3. {olsko kroniko,
4. letni delovni na~rt {ole,
5. letna organizacijska poro~ila,
6. zapisnike sej u~iteljskega zbora,
7. zapisnike sej oddel~nih u~iteljskih zborov,
8. zapisnike sej sveta {ole.
Eno leto po zaklju~ku {olanja u~encev osnovna {ola hrani:
1. zapisnike komisije za ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v {olo,
2. vpisne liste,
3. osebne mape u~encev, ki potrebujejo pomo~ in svetovanje,
4. {portnovzgojne kartone,
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5. dnevnike,
6. redovalnice,
7. zapisnike o popravnih, razrednih in predmetnih izpitih u~encev,
8. soglasja star{ev.
Najmanj 5 let osnovna {ola hrani:
1. zapisnike sej strokovnih aktivov,
2. zapisnike sej sveta star{ev in oddel~nih svetov star{ev.
Do konca {olskega leta osnovna {ola hrani letne priprave, priprave na
pouk in mapo vzgojnih ukrepov.
Seznam dokumentacije visokih {ol z roki hranjenja
Arhivsko gradivo, ki ima trajni pomen za znanost ali kulturo ter trajni
pravni interes,se odbira ter izro~a pristojnemu arhivu univerze. Ostalo
trajno dokumentarno gradivo morajo hraniti ~lanice univerze trajno
same.
Hraniti najmanj 10 let:
– kopije seminarskih nalog,
– letne priprave profesorjev,
– pomembnej{e prejete in izdane splo{ne spise,
– poslovne knjige: glavne knjige, finan~ne dnevnike,
– pomo‘ne poslovne knjige: blagajni{ke knjige, knjige, kartoteke ali
ra~unalni{ke analiti~ne evidence terjatev in obveznosti, osnovnih sredstev, materiala, blaga, drobnega inventarja itd.,
– inventurne elaborate in popise,
– inventarne knjige (10 let po zadnjem vpisu),
– knjigovodske listine, ki so podlaga za knji‘enje (prejeti in izdani ra~uni,
~e je ustanova zavezanec za pla~ilo DDV, sicer 5 let).
Hraniti najmanj 5 let:
– disciplinske zadeve, razen kadar je izre~en ukrep prenehanja delovnega razmerja,
– finan~ne periodi~ne obra~une in poro~ila,
– blagajni{ke priloge, potne naloge, ban~ne izpiske, temeljnice,
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naro~ilnice, prejemnice, izdajnice, knjigovodske obra~une itd.
Hraniti najmanj 2 leti :
– pisni izdelki {tudentov pri u~no-vzgojnem procesu se praviloma
vra~ajo, sicer se hranijo 2 leti,
– urnike, predmetnike,
– kopije potrdil o {olanju in drugih potrdil in izjav, ~e se o podatkih vodi
evidenca,
– za~asne in periodi~ne obra~une, plane, poro~ila ali statistiko,
– prejemnice in izdajnice materiala,
– razne prodajne in kontrolne bloke (blagajne, potnih nalogov),
– pomo‘ne finan~ne obrazce,
– vratarske knjige, evidence prisotnosti, izrabe delovnega ~asa itd.
– evidence prijavljenih za vpis hraniti do vpisa oz. do poteka prito‘benih
rokov.
Tipski seznam dokumentacije visokih {ol z minimalnimi roki hranjenja
Opombe:
1. A = arhivsko gradivo, ki ima trajni pomen za znanost ali kulturo ter
trajni pravni interes in se odbira ter izro~a pristojnemu arhivu oziroma
arhivsko muzejski slu‘bi univerze. Ostalo trajno dokumentarno gradivo
morajo hraniti ~lanice univerze trajno same.
2. Dolo~be o arhivskem gradivu lahko pristojna arhivsko-muzejska slu‘ba
univerze dopolni oziroma spremeni!
Hraniti trajno:
– ustanovitvene akte in pogodbe o koncesiji, A,
– statute in druge pravne akte (pravilniki, sklepi, odlo~be), A,
– vpis v evidenco visoko{olskih zavodov, A,
– {tudijske programe, A,
– razpise za vpis, A,
– znanstvenoraziskovalne programe, projekte, elaborate in poro~ila, A,
– letne delovne na~rte, letna organizacijska in statisti~na poro~ila, A,
– zapisnike sej z gradivom za seje organov univerz, fakultet, akademij in
strokovnih visokih {ol kot na primer: senata, upravnega odbora,
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strokovnega sveta, {tudentskega sveta in drugih organov, vklju~no z
zapisniki sej predhodnih organov (organov samoupravljanja in upravljanja), A,
– zapisnike sej z gradivom za seje strokovnih organov (kolegijev, komisij,
odborov itd.), A,
– izvolitve in imenovanja visoko{olskih u~iteljev, znanstvenih delavcev in
visoko{olskih sodelavcev, A,
– podeljevanje strokovnih, akademskih in znanstvenih naslovov, ~astnih
doktoratov in naziva zaslu‘ni profesor, A,
– evidence vpisanih {tudentov, A,
– mati~ne knjige o {tudentih, A,
– osebne liste, osebne kartone {tudentov,
– zapisnike o izpitih,
– evidence izdanih dokumentov o kon~anem dodiplomskem in
podiplomskem izobra‘evanju, A,
– kopije diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog, A,
– raziskovalne naloge in projekte, A,
– prilo‘nostne in jubilejne publikacije {ole, A,
– tiskana interna obvestila, glasila in ~asopise, A,
– nagrade in odlikovanja, A,
– fotografije, filme in videozapise o delu {ole, {tudentov, profesorjev,
pomembnih dogodkov, jubilejev, proslav, zborovanj in drugih prireditev, A,
– personalne mape delavcev, (A po izboru),
– mati~ne knjige delavcev, A,
– disciplinske zadeve s kaznijo prenehanja delovnega razmerja, A,
– zaklju~ne ra~une (bilanco stanja, bilanco uspeha), A,
– letne obra~une in kon~ne obra~une osebnih dohodkov in izpla~ilne sezname osebnih dohodkov (pla~ilne liste) za obdobja, ko ni kon~nih
obra~unov OD,
– tehni~no dokumentacijo (gradbeni na~rti oz. projekti), katerih investitor
ali uporabnik je visoko{olski zavod, A,
– premo‘enjskopravne zadeve,
– evidence o dokumentarnem gradivu (delovodniki, kazala, kartote~na
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kazala, klasifikacijski na~rti, ra~unalni{ke evidence o gradivu), A,
– evidenco o uni~enem dokumentarnem gradivu, A,
– zapisnike o izro~itvi arhivskega gradiva pristojnemu arhivu. A.
Hraniti najmanj 10 let:
– kopije seminarskih nalog,
– letne priprave profesorjev,
– pomembnej{e prejete in izdane splo{ne spise,
– poslovne knjige: glavne knjige, finan~ne dnevnike,
– pomo‘ne poslovne knjige: blagajni{ke knjige, knjige, kartoteke ali
ra~unalni{ke analiti~ne evidence terjatev in obveznosti, osnovnih sredstev, materiala, blaga, drobnega inventarja itd.,
– inventurne elaborate in popise,
– inventarne knjige (10 let po zadnjem vpisu),
– knjigovodske listine, ki so podlaga za knji‘enje (prejeti in izdani ra~uni,
~e je ustanova zavezanec za pla~ilo DDV, sicer 5 let).
Hraniti najmanj 5 let:
– disciplinske zadeve, razen kadar je izre~en ukrep prenehanja delovnega razmerja,
– finan~ne periodi~ne obra~une in poro~ila,
– blagajni{ke priloge, potne naloge, ban~ne izpiske, temeljnice,
naro~ilnice, prejemnice, izdajnice, knjigovodske obra~une itd.
Hraniti najmanj 2 leti :
– pismeni izdelki {tudentov pri u~no-vzgojnem procesu se praviloma
vra~ajo, sicer se hranijo 2 leti,
– urnike, predmetnike,
– kopije potrdil o {olanju in drugih potrdil in izjav, ~e se o podatkih vodi
evidenca,
– za~asne in periodi~ne obra~une, plane, poro~ila ali statistike,
– prejemnice in izdajnice materiala,
– razne prodajne in kontrolne bloke (blagajne, potnih nalogov),
– pomo‘ne finan~ne obrazce,
– vratarske knjige, evidence prisotnosti, izrabe delovnega ~asa itd.
– evidenco prijavljenih za vpis hraniti do vpisa oz. do poteka prito‘benih
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rokov.
IZLO~ANJE OZIROMA UNI^EVANJE DOKUMENTARNEGA GRADIVA PO
PRETEKU ROKOV HRANJENJA OZIROMA PO PRETVORBI V DIGITALNO
OBLIKO
Za izlo~anje oziroma uni~enje nepotrebnega dokumentarnega gradiva, ki
mu pote~ejo roki hranjenja, ali po opravljeni pretvorbi (skeniranju) v
elektronsko digitalno obliko je odgovorna izklju~no univerza oziroma
~lanica univerze, ki mora upo{tevati predpisane roke hrambe in potrebe
poslovanja. Pri tem mora obvezno paziti, da ne uni~i tudi arhivskega
gradiva! Za izlo~itev nepotrebnega dokumentarnega gradiva univerza ne
potrebuje nobenega soglasja pristojnega arhiva, mora pa v skladu z
Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, Uredbo o
upravnem poslovanju in novim arhivskim zakonom ravnati skladno s
predpisanim postopkom izlo~itve oziroma uni~enja gradiva.
Dokumentarno gradivo z roki hranjenja se po preteku rokov praviloma
izlo~i in uni~i komisijsko z zapisnikom in okvirnim popisom najmanj vsakih 5 let. Dokumentarno gradivo se lahko uni~i tudi po opravljeni varni in
zanesljivi pretvorbi v standardizirano digitalno obliko, razen kadar predpisi ne dolo~ajo druga~e. Za izlo~itev in uni~enje ni potrebno soglasje
pristojnega arhiva oziroma arhivsko-muzejske slu‘be univerze.
V skladu z arhivskim zakonom je dovoljeno uni~enje izvirnega dokumentarnega gradiva v fizi~ni ali analogni obliki po pretvorbi (skeniranju) v
elektronsko digitalno obliko za dolgoro~no hrambo, ~e opravljena
pretvorba izvirnega dokumentarnega gradiva izpolnjuje enake pogoje
uporabnosti kot izvirno dokumentarno gradivo, razen ~e drug zakon ne
dolo~a druga~e. Pri tem morajo biti zagotovljeni vsi pogoji zanesljive
pretvorbe in varne dolgoro~ne elektronske hrambe: dostopnost, uporabnost, celovitost, avtenti~nost, verodostojnost, nespremenljivost in
nezbrisljivost, nadzor, obstoj metapodatkov ter dokumentacije o opremi
in storitvah elektronskega poslovanja in arhiviranja.
Uni~enje nepotrebnega dokumentarnega gradiva, ki mu pote~ejo roki
hranjenja, in dokumentarnega gradiva po pretvorbi v digitalno obliko
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34 Prvi odstavek 16. ~lena
Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva ter arhivih (Uradni
list RS, {t. 30/2006).
35 72. ~len Uredbe o
varstvu dokumentarnega
in arhivskega gradiva
(Uradni list RS, {t.
86/2006).
36 196. do 198. ~len
Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, {t.
20/2005).

opravi najmanj tri~lanska komisija, ki jo imenuje predstojnik javnopravne
osebe. Komisija sestavi zapisnik in popis gradiva. Zapisnik obsega naziv
in naslov javnopravne osebe, ime in priimek uslu‘benca ali uslu‘benke,
~lanov komisije, datum uni~enja gradiva in kot prilogo popis uni~enega
gradiva. Popis gradiva za uni~enje obsega naziv in naslov javnopravne
osebe, vsebino in ~as nastanka gradiva oziroma podatke iz evidence o
dokumentarnem gradivu javnopravne osebe.
Uni~enje izvirnega dokumentarnega gradiva v fizi~ni obliki, ki ima lastnosti arhivskega gradiva, po pretvorbi v digitalno obliko ali zapisu na
mikrofilm ni dovoljeno!, razen ~e pristojni arhiv izrecno ne dolo~i
druga~e. V tak{nih primerih v komisiji za uni~enje gradiva po novem
zakonu obvezno sodeluje tudi predstavnik pristojnega arhiva.34
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva35 glede
uni~enja nepotrebnega dokumentarnega gradiva dovoljuje javnopravni
osebi, da po preteku rokov hranjenja lahko brez pristanka arhiva uni~i
oziroma odda v industrijsko predelavo dokumentarno gradivo, ki ni bilo
dolo~eno kot arhivsko in so mu potekli roki hranjenja. Javnopravna
oseba lahko ne glede na rok hranjenja, ~e ni s posebnimi predpisi
druga~e dolo~eno, uni~i dokumentarno gradivo, ki nima lastnosti
arhivskega gradiva in je pisano na papirju, ~e je bilo to gradivo predhodno zaradi potreb poslovanja ali arhiviranja mikrofilmano, skenirano na
magnetne ali opti~ne nosilce ali kako druga~e reproducirano.
~e pa je javnopravna oseba zaradi potreb poslovanja ali arhiviranja
mikrofilmala, skenirala na magnetne ali opti~ne nosilce ali kako druga~e
reproducirala dokumentarno gradivo, ki ima lastnosti arhivskega gradiva, originalnega gradiva razen s strani pristojnega arhiva dovoljenih
izjem ne sme uni~iti! Pristojni arhiv namre~ lahko izjemoma za dolo~eno,
po navadi zelo obse‘no izvirno arhivsko gradivo (na primer popisnice
prebivalstva, letna statisti~na poro~ila) dovoli uni~enje po opravljenem
varnem in zanesljivem skeniranju oziroma pretvorbi v standardizirano
digitalno obliko.
Uredba o upravnem poslovanju36 v poglavju "Izlo~anje in odbiranje dokumentarnega gradiva" skupaj obravnava izlo~anje nepotrebnega doku-

50

mentarnega gradiva in odbiranje arhivskega gradiva, ki sta si po namenu
diametralno nasprotna, se pa obi~ajno v praksi izvajata vzporedno in
isto~asno.
Uredba dolo~a, da predstojnik organa imenuje interno sestavljeno
Komisijo za izlo~anje nepotrebnega dokumentarnega gradiva in odbiranje
arhivskega gradiva, ki:
1. izlo~i dokumentarno gradivo, ki mu pote~ejo roki hranjenja, in odbere
dokumentarno gradivo, ki ima lastnosti arhivskega gradiva;
2. dolo~i, katero gradivo se izlo~i iz zbirke dokumentarnega gradiva, in o
tem sestavi zapisnik;
3. pisno obvesti pristojni arhiv o za~etku odbiranja arhivskega in dokumentarnega gradiva in navede, iz katerih letnikov dokumentarnega
gradiva bo odbrala gradivo v skladu z navodilom pristojnega arhiva;
4. skrbi, da se ne izlo~i dokumentarno gradivo, za katero je pristojni
arhiv dolo~il, da ima lastnosti arhivskega gradiva.
Komisija najmanj vsakih 5 let odbere arhivsko in trajno gradivo organa.
Dokumentarno gradivo, za katero je pristojni arhiv dolo~il, da ima lastnosti arhivskega gradiva, se odbere iz stalne zbirke dokumentarnega
gradiva in hrani v izvirnikih, dokler se v skladu z arhivskimi predpisi ne
izro~i pristojnemu arhivu. Komisija opravlja svoje naloge skladno s pisnimi navodili ter dodatnimi navodili pristojnega arhiva. Komisija je praviloma sestavljena iz javnih uslu‘bencev iz glavne pisarne in strokovnih
javnih uslu‘bencev, ki re{ujejo zadeve z vsebinskega podro~ja, na
katerega se nana{a dokumentarno gradivo.
Komisija najmanj vsakih 5 let tudi izlo~i ali izbri{e iz stalne zbirke oziroma arhiva dokumentarno gradivo, ki mu je potekel rok hrambe in je bilo
predhodno iz njega odbrano arhivsko in trajno dokumentarno gradivo.
Pri tem se podatki o zadevah in dokumentih v informatizirani pisarni{ki
evidenci ne izbri{ejo!
Izlo~eno dokumentarno gradivo se po 15 dneh od dneva, ko je bil sestavljen zapisnik o izlo~itvi gradiva, lahko uni~i. Komisija tudi poskrbi, da
se izlo~eno dokumentarno gradivo, ki vsebuje zaupne oziroma tajne
podatke, uni~i (razre‘e) tako, da ga ni ve~ mogo~e prebrati.
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O oddaji izlo~enega dokumentarnega gradiva v industrijsko predelavo
oziroma o njegovem uni~enju sestavi komisija zapisnik. Zapisnik o
izlo~itvi nepotrebnega dokumentarnega gradiva s seznamom uni~enega
gradiva se hrani trajno.
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Aufbewahrungsfristen des
Dokumentarmaterials der Universität
und deren Mitglieder Zusammenfassung
Der Beitrag gibt die Methodologie zur Festlegung der
Aufbewahrungsfristen von Dokumentarmaterial, das bei der
Geschäftstätigkeit von juristischen und natürlichen Personen entsteht,
sowie zur Festlegung von Archivmaterial wieder, das für die Geschichte,
sonstige Wissenschaften und die Kultur sowie für das dauerhafte
rechtliche Interesse von Einzelnen und Institutionen eine bleibende
Bedeutung hat. Die Aufbewahrungsfristen des Dokumentarmaterials und
auch die Verzeichnisse des Archivmaterials werden durch zahlreiche
Vorschriften, insbesondere jedoch durch die Verordnung des Archivs der
Republik Slowenien zur Festlegung der Aufbewahrungsfristen von
Dokumentarmaterial von öffentlichen Verwaltungsbehörden, durch die
Verordnung über das Verwaltungsgeschäft sowie durch mehr als 140
Vorschriften festgelegt, in denen man die jeweils festgelegten Fristen
findet (z.B. Hochschulgesetz, Erfassungsordnung im Bereich der Arbeit
und sozialen Sicherheit, Mehrwertsteuergesetz, Baugesetz usw.).
Den wesentlichen Teil des Beitrages, der für die Hochschulen und
Universitäten einen Applikationswert hat, stellt das Typenverzeichnis der
Unterlagen von Hochschulen und Universitäten mit den jeweils festgelegten Mindestaufbewahrungsfristen der Unterlagen und der
Festlegung von Archivmaterial, für das die Universitäts- und
Hochschularchive zuständig sind, dar. Dem wurde eine kurze
Beschreibung des Verfahrens zur Ausmusterung und Vernichtung von
überflüssigen Unterlagen, bei denen die vorgeschriebenen
Aufbewahrungsfristen ablaufen, und das Verfahren zur Ausmusterung
von Archivmaterial und zur Übergabe an das Universitätsarchiv hinzugefügt.
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Periods for Safekeeping Documentary
Material of the University and Its
Members Summary
This document presents the methodology for determining periods for
safekeeping documentary material created in the operation of legal entities and natural persons, as well as for specifying archive material with
permanent significance with regard to history, science and culture, and
permanent legal interest of individuals and institutions. The periods for
safekeeping documentary material and the lists of archive material are
stipulated by numerous regulations, in particular the Instructions of the
Archive of the Republic of Slovenia for Determining Periods for
Safekeeping Documentary Material of Public Administration Bodies, the
Decree on Administrative Operations and more than 140 regulations
specifying the periods (for instance, Higher Education Act, Act Governing
Records in the Field of Labour and Social Security, Value Added Tax Act,
Construction Act, etc.).
The main section of the document that has applicative value for higher
education institutions and universities is the standard list of documentation of higher education institutions and universities with specified minimum periods for safekeeping documentation and determining the
archive material for which the archives of the universities and higher
education institutions are competent. This is accompanied by a short
description of the procedure for eliminating and destroying the unnecessary documentation after the expiry of prescribed period for safekeeping
and the procedure for selecting archive material and handing it over to
universities' archives.
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Ugotavljanje, odbiranje in prevzemanje
arhivskega gradiva Marija Grabnar
UVOD
•Tradicija varovanja arhivskega gradiva ni od v~eraj
Ugotavljanje, odbiranje in prevzemanje arhivskega gradiva so temeljna
strokovna dela sleherne arhivske ustanove, saj navsezadnje tudi
bistveno vplivajo na kvaliteto in kvantiteto ohranjenega gradiva.
Opravila, ki so jih dol‘ni izvajati pristojni arhivi, in obveznosti, ki naj jih
izpolnjujejo javnopravne osebe - izro~itelji gradiva, se vse od prvega
arhivskega zakona iz leta 19661 do najnovej{ega iz leta 20062 niso
bistveno spremenile, le profilirale in izpopolnile so se.
Tako ‘e dolgo vemo, da je smiselno prevzeti arhivsko gradivo katerekoli
ustanove vsaj vsakih 30 let njenega delovanja, ~e ne prej. Koli~ina je
tedaj za izro~itelja {e obvladljiva, saj mora dokumente predati v urejenem stanju in v zaokro‘enih celotah, ki so povezane po svojem nastanku,
ali pa pristojnemu arhivu povrniti stro{ke za urejanje3. A arhivsko prakso
ne oblikujejo samo zakoni, nanjo vplivajo {tevilni dejavniki, od splo{ne
kulturne osve{~enosti do zadostnega {tevila strokovnega osebja in, kar
je najbolj elementarno, zadovoljivi skladi{~ni prostori. Ti so se v
slovenskem prostoru po besedah arhivskih strokovnjakov Osrednjega
dr‘avnega arhiva v Ljubljani izbolj{evali silno po~asi4, saj smo npr. gradnjo prvega namenskega skladi{~a v Sloveniji do~akali {ele leta 1973, ko
so je za~ela, tri leta kasneje pa kon~ala zidava trieta‘nega arhivskega
skladi{~a dana{njega Arhiva Republike Slovenije na Ro‘ni ulici v
Ljubljani.
Dobrih deset let pa arhivisti v Arhivu Republike Slovenije pri stikih z ustvarjalci arhivskega gradiva vendarle opa‘amo pozitivne spremembe pri
vrednotenju pisne kulturne dedi{~ine. Dokument ima namre~ danes
neprimerno ve~jo dokazno vrednost kot nekdaj. To si lahko deloma
razlo‘imo z dru‘beno-politi~nimi spremembami in nastankom lastne
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1 Zakon o arhivskem gradivu in o arhivih, Uradni list
SRS, {t.4/1966.
2 Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva ter arhivih-ZVDAGA, Uradni list RS, {t.
30/2006.
3 Glej 11. ~len zakona iz
leta 1966.
4 Jo‘e @ontar, Emi Umek
ob ‘ivljenjskem jubileju v:
Arhivi, zbornik ob
sedemdesetletnici dr. Eme
Umek, 1999, 22, 1999, 1-2,
str.1-8, glej tudi: Peter
Ribnikar, Sedemdeset let
Marije Oblak-^arni v:
Arhivi, zbornik ob
sedemdesetletnici Marije
Oblak-^arni), 27, {t. 1,
str.1-7.

Osrednji dr‘avni
arhiv se je leta 1952
stiskal v prostorih
Narodnega muzeja.
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dr‘ave, {e bolj pa z dejstvom, da so bili temelji arhivskega delovanja, na
katerih delo nadaljujemo, postavljeni pravilno.
IZHODI[^A
•Potrebni so zakonski predpisi in praksa
Za predstavitev obravnavane teme se bomo naslonili na Zakon o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivihi z leta 20065, zlasti pa
na deveto poglavje Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva iz istega leta6, kjer je potek prevzemanja oz. izro~anja
arhivskega gradiva zakonsko definiran, dejstva pa bomo povezali s prakso Arhiva Republike Slovenije v zadnjih desetih letih.
PREVZEMAMO LE ARHIVSKO GRADIVO
Kaj je arhivsko gradivo
Varuhi pisne kulturne dedi{~ine v arhivske zavode ve~inoma prevzemamo gradivo, ki ga prepoznamo za kulturni spomenik in ga imenujemo
arhivsko. Domnevamo, da je potreben za pravno varnost ustvarjalcev in
da ima trajen pomen za slovensko znanost in kulturo. Njegovo vrednotenje ni lahko, ~etudi ga omenjena uredba predpisuje precej natan~no,
s prilogo 1 pa predstavlja {e zvrsti, ki so zaradi svojega pomena vedno
arhivsko gradivo. Ne prepoznamo ga po na~inu zapisa (je pisano in
risano, tiskano, fotografirano pa tudi filmano in fonografirano, na
klasi~nih ali elektronskih nosilcih) ne po vsebini. V rokah povpre~nega
poznavalca je arhivsko zlasti tisto gradivo, ki govori o pomembnem
dogodku ali pa je njegov avtor pomembna javnopravna oseba.
Ocenjevalec {irokega znanja in prakse pa bo razbral sporo~ilnost v
navidez povsem nepomembnem zapisu. Upo{teval bo razli~ne raziskovalne metode, npr. Statisti~no, in se odlo~il za prevzem mno‘ice povsem
enakovrednih dokumentov.
V~asih lahko arhivski dokument obravnavamo kot muzealijo, npr. slike,
zemljevide, plakate, {e pogosteje pa ga lahko {tejemo za knji‘ni~no gradivo. V primeru, da bi se muzealci, arhivisti in knji‘ni~arji ne znali odlo~iti, ~igavo je gradivo, bi z odlo~bo odlo~il minister, pristojen za arhiv7.
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5 Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva ter arhivih-ZVDAGA, Uradni list RS,
{t.30/2006
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva, Uradni list RS,
{t.86/2006.
6 O tem govori 35. ~len
Uredbe, ki pa ga arhivisti
{e nismo "izkusili".
7 Janez Kopa~, avtor
~lanka v publikaciji mariborskega pokrajinskega
arhiva (Klasifikacijski
na~rti s poudarkom na
enotnih na~rtih klasifikacijskih znakov , str. 96 -107,
Tehni~ni in vsebinski problemi klasi~nega in elektronskega arhiviranja,
Maribor 2007) predlaga t.
i. " okvirni klasifikacijski
na~rt z dolo~enimi minimalnimi roki hranjenja
zadev, kakr{en je objavljen
v prilogi Navodila za
dolo~anje rokov hranjenja
dokumentarnega gradiva
organov javne uprave
(Uradni list RS, {t.1064563/ 2005) kot splo{ni
pripomo~ek pri izdelavi
kakr{nega koli na~rta.
8 Pomembna regulativna
vloga Arhiva Republike
Slovenije pri varovanju
arhivskega in dokumentarnega gradiva v elektronski obliki je obravnavana v posebnem ~lanku te
publikacije Tatjane
Hajtinik.

8 Pomembna regulativna
vloga Arhiva Republike
Slovenije pri varovanju
arhivskega in dokumentarnega gradiva v elektronski obliki je obravnavana v posebnem ~lanku te
publikacije Tatjane
Hajtinik.
9 Odbiranje in izro~anje sta
v zakonu posebej opisana
a v praksi se najve~krat
izvajata hkrati.

Arhivisti se pri vrednotenju naslanjamo na pisarni{ko poslovanje javnopravne osebe, katere gradivo prevzemamo in smo tako reko~ odvisni od
njenega (ne)urejenega razvr{~anja dokumentov. Le-to je danes pri
mno‘ici ustvarjenih in prejetih dokumentih, ki jih zlahka podvajamo, kopiramo ali s pomo~jo elektronskih zapisov bri{emo mejo med izvirniki in
originali, {e toliko nujnej{e. Idealno je vnaprej dolo~eno, celovito
razvr{~anje po vsebini na podlagi klasifikacijskega na~rta,8 ki omogo~a
pregled nad vsemi dokumenti. V praksi pa se pogosto, zlasti pri ve~jih
izobra‘evalnih in znanstvenoraziskovalnih zavodih sre~ujemo z razli~nimi
sistemi odlaganj, ki jih njihove organizacijske enote prakticirajo povsem
lo~eno. Prejete dokumente vpisujejo na razli~nih sprejemnih mestih (npr.
v glavni pisarni, v tajni{tvu direktorja), odposlane dokumente evidentirajo selektivno, dokumente podvajajo in namesto originalnih zapisov
hranijo kopije. Obseg in zvrsti nastalega gradiva za dolo~eno ~asovno
obdobje so povsem neugotovljive, zlasti starej{e za zavod pomembno
gradivo pa je dostikrat preprosto izgubljeno. Vsa zakonska dolo~ila, ki
bodo v nadaljnjem prikazana, se izvajajo tedaj le deklarativno, problemi
pa se obi~ajno re{ujejo na dva, nikakor ne idealna na~ina: prevzemanje
se zavla~uje, s tem pa se pripomore k nadaljnji redukciji pomembnega
zavodskega gradiva, ali pa se s pribli‘no urejenim gradivom polnijo
arhivska skladi{~a, kasneje pa se izka‘e, da gre za dvojnike, po mnenju
pristojnih ocenjevalcev povsem obi~ajnega dokumentarnega gradiva, ki
mu je ‘e zdavnaj potekel rok trajanja.
VLOGA JAVNOPRAVNE OSEBE IN PRISTOJNEGA ARHIVA JE PRI ODBIRANJU IN IZRO^ANJU NATAN^NO DOLO^ENA
Za arhivsko kulturno dedi{~ino skrbita tako javnopravna oseba kot pristojni arhiv, s tem da pri odbiranju in izro~anju delujeta usklajeno in da
opravita vsa dela, ki jima jih Zakon in Uredba nalagata. Za jasno
razumevanje jih povzemimo9.
Pristojni arhiv:
– dolo~a arhivsko gradivo (izda pisno navodilo),
– ga prevzema in
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– organizira izobra‘evanja za delavce, ki delajo z dokumentarnim gradivom.
Javnopravna oseba:
– skrbi za lastno gradivo (si prizadeva za urejeno pisarni{ko poslovanje
in ustrezno materialno varstvo gradiva),
– odbira arhivsko gradivo (sodeluje s pristojnim arhivom in upo{teva njegove napotke),
– ga izro~a pristojnemu arhivu,
– krije stro{ke v zvezi z odbiranjem in izro~anjem arhivskega gradiva.
•Gradivo se prevzema vsakih 5, najkasneje 30 let od nastanka, popisano
in tehni~no opremljeno
Zakon predpisuje javnopravnim osebam ~asovni interval od 5 do 30 let, v
katerem morajo izro~iti arhivsko gradivo pristojnemu arhivu. Opis
izro~anja (oz. odbiranja),10 po katerem naj javnopravna oseba arhivu
svoje namere predstavi {e pred za~etkom, nas lahko nekoliko "zavede".
Tak{no obna{anje zahteva osve{~enega ustvarjalca pisne kulturne
dedi{~ine, ki daje pobudo. Ta pa se v zadnjem desetletju {ele poraja, ko
sku{a zlasti zaradi lastni{kih in drugih sodno-upravnih te‘av racionalizirati lastno ravnanje z dokumenti. Arhiv dostikrat prevzema gradivo
ukinjenih zavodov ali pa re{uje njihove prostorske stiske. Naslednji
korak, ki je prav tako predpisan, pa se izpeljuje bolj dosledno kot nekdaj.
Javnopravne osebe v skladu s strokovnimi ustnimi in pisnimi navodili
pristojnega arhiva gradivo, preden ga predajo, popi{ejo, tehni~no uredijo
in pripravijo za prevzem.
•Vsaka javnopravna oseba mora imeti prostor za lasten arhiv
Stalno in teko~o zbirko dokumentarnega in arhivskega gradiva poznajo
ustvarjalci, ki se ravnajo po Uredbi o upravnem poslovanju,11 delavcem
javnih zavodov pa je bli‘ji izraz stalni in priro~ni arhiv. Spise in
posami~ne dokumente, ki jih pri delu potrebujejo, hranijo v priro~nem
arhivu (v pisarni), za vse ostalo arhivsko in dokumentarno gradivo, ~e ga
imajo ve~ kot 30 teko~ih metrov, pa morajo urediti primeren prostor.
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10 Avtorica Suzana
Felicijan Brato‘ jo podrobno obdela v prispevku te
publikacije.
11 Uradno se imenujejo
delavci, ki delajo z dokumentarnim gradivom.
Merila za njihovo
strokovno usposobljenost
in program usposabljanja
so podrobno dolo~ena s
Pravilnikom o strokovni
usposobljenosti
uslu‘bencev javnopravnih
oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z
dokumentarnim gradivom,
Uradni list RS, {t 132
/2006

12 Uradno se imenujejo
delavci, ki delajo z dokumentarnim gradivom.
Merila za njihovo
strokovno usposobljenost
in program usposabljanja
so podrobno dolo~ena s
Pravilnikom o strokovni
usposobljenosti
uslu‘bencev javnopravnih
oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z
dokumentarnim gradivom,
Uradni list RS, {t 132
/2006
13 To zakonsko opredeljuje
citirani Pravilnik ( glej citiranje 11), prej tega nismo
poznali.pod {t

Kljub slabim izku{njam, da ustvarjalci hranijo gradivo v odprtih, povsem
neprimernih skladi{~nih in kletnih prostorih, je vedno ve~ tistih, ki se
ravnajo po zakonu in na{ih navodilih. Svetujemo jim, da naj pri organizaciji stalnega arhiva (stalne zbirke) upo{tevajo:
– vrsto gradiva, ki jo bodo hranili (papirno ali tudi elektronsko),
– njegovo koli~ino (predvsem, kolik{en je priliv iz priro~nega arhiva) in
– pogostnost uporabe gradiva (ki vpliva na disciplino ravnanja z gradivom).
Zanj naj izberejo izoliran prostor z vzdr‘evano mikroklimo (konstantno
temperaturo in relativno vlago), varen pred krajo, po‘arom in vdorom
vode. Posebej morajo skrbeti za opti~ne in magnetne zapise, varnostne
kopije morajo vedno hraniti lo~eno od izvirnika.
•Za arhivsko gradivo pred prevzemom skrbita arhivar in posebej
dolo~en delavec na vodilnem polo‘aju
Vsaka javnopravna oseba mora dolo~iti delavca na vodilnem polo‘aju, ki
bo odgovoren za izvajanje obveznosti varovanja arhivskega gradiva, in
arhivarja - delavca z najmanj srednjo izobrazbo, ki bo za gradivo skrbel,
potem ko se v pristojnem arhivu ustrezno izobrazi.12 Izobra‘evanje v
Arhivu Republike Slovenije ‘e leta poteka v obliki dvodnevnih seminarjev,
na katerih kandidati pridobivajo znanje, ki je zanje po zakonu predpisano:
– s podro~ja pravnih predpisov,
– s podro~ja upravljanja z dokumentarnim gradivom v fizi~ni in digitalni
obliki,
– s podro~ja informatike in
– s podro~ja arhivistike v naj{ir{em smislu.
Pristojni arhivi vodijo trajno evidenco o preizkusu strokovne
usposobljenosti, posameznikom izdajajo potrdila o uspe{no opravljenem
preizkusu in od njih zahtevajo redno dodatno izobra‘evanje13 z omenjenih podro~ij. Arhiv Republike Slovenije ima pri tem posebno vlogo, saj
dolo~i merila za pridobivanje tovrstnega znanja, ki ga morajo arhivarji
dokazovati vsaka 3 leta, oz. dolo~i {tevilo pridobljenih kreditnih to~k za
posamezna dodatna izobra‘evanja, ki jih najmanj enkrat letno objavi na
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svetovnem spletu. Arhivarji - delavci, ki delajo z dokumentarnim gradivom, zlasti v elektronski obliki, so na tak{en na~in prisiljeni permanentno
se izobra‘evati, saj morajo v primeru, da v treh letih ne pridobijo zadostnega {tevila to~k, preizkus strokovne usposobljenosti opravljati ponovno.
•Pisno strokovno navodilo za odbiranje arhivskega gradiva
Najpomembnej{a obveza pristojnega arhiva do javnopravne osebe je
prav gotovo pisno strokovno navodilo za dolo~anje arhivskega gradiva.
Le-ta mora vsebovati:
– seznam gradiva, ki ima lastnosti arhivskega in
– razlago na~el ter meril, ki so bila pri dolo~anju uporabljena.
Da so te‘ave z dolo~anjem arhivskega gradiva pri neurejenem
pisarni{kem poslovanju izjemne, ni treba posebej poudarjati. Arhivisti se
tedaj naslanjamo na informacije, ki nam jih je javnopravna oseba - ustvarjalka gradiva dol‘na posredovati, in sicer o svojih pristojnostih in
organizacijski strukturi ter o predmetu in na~inu poslovanja. Tudi zaradi
sicer{nje potrebe pristojnega arhiva po ~imbolj{em poznavanju delovanja javnopravne osebe bi mu le-ta morala redno, najkasneje pa po 30
dneh sporo~ati svoje morebitne organizacijske spremembe. A v praksi so
tak{na ravnanja redka tudi na podro~ju dr‘avne uprave, kjer so spremembe tako reko~ permanentne.
Navodilo sprejme posebna komisija, ki jo imenuje predstojnik arhiva.
Sestavljajo jo najmanj 3 predstavniki pristojnega arhiva in predstavnik
javnopravne osebe, za katero se pisno navodilo sprejme.
PRIPRAVA ZA PREVZEM GRADIVA
Arhivsko gradivo, ki ga pristojni arhiv prevzame, javnopravna oseba pa
preda, mora biti:
– v izvirniku, brez tehnolo{kih omejitev dostopa,
– urejeno,
– zaokro‘eno (~asovno in vsebinsko),
– kompletno,
– tehni~no opremljeno in
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– popisano.
Pristojni arhiv prevzema izvirnike ne glede na pisno osnovo, na~in zapisa
in pravno veljavnost. Arhiv Republike Slovenije ima pomembno vlogo pri
prevzemanju dokumentov v digitalni obliki, saj z enotnimi tehnolo{kimi
zahtevami predpi{e obliko in na~in izro~itve.
Pri prevzemanju se ohrani prvotna urejenost dokumentov javnopravne
osebe po dosjejih in zadevah, kakr{no je narekovalo njeno upravno ali
pisarni{ko poslovanje. Prevzema se ~asovno zaokro‘eno gradivo, nastalo
najmanj v obdobju petih let. Prav tako se vedno prevzema kompletna
celota gradiva:
– pisarni{ke in druge evidence o gradivu ne glede na obliko ali vrsto,
– tajno arhivsko gradivo ne glede na stopnjo in trajanje,
– zbirke osebnih podatkov,
– arhivsko gradivo, ki vsebuje podatke o zasebnosti posameznikov,
– tiskano, objavljeno na svetovnem spletu.
Tako heterogeno gradivo omogo~a uporabniku verodostojnej{o raziskavo
obravnavanega problema.
Javnopravna oseba preda tehni~no povsem opremljeno gradivo.
Odstrani kovinske sponke in folije, ne da bi uni~ila prvotne celote spisov,
ga zlo‘i (ne natrpa) v ustrezne arhivske {katle, ki si jih preskrbi sama. S
kovinskimi ali plasti~nimi koluti opremi tudi filmske in mikrofilmske
trakove, elektronske zapise vlo‘i v neprosojne plasti~ne {katle.Vsako
tehni~no enoto posebej ozna~i, pa naj bo arhivska {katla ali fimski kolut.
POPIS GRADIVA
Popis gradiva, ki ga izdela javnopravna oseba, je izredno pomemben
dokument in je sestavni del zapisnika o izro~itvi oziroma o prevzemu
gradiva. Dokazuje koli~ino in vrsto prevzetega gradiva in omogo~a njegovo skoraj{njo dostopnost. Kvaliteten nudi za uporabnike pomembne
podatke:
– vidna je javnopravna oseba, od katere izvira,
– prepoznavno je za~etno in kon~no leto obdobja, v katerem je nastalo,
– obseg v teko~ih metrih in tehni~nih enotah,
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– opis vsebine,
– datum izdelave popisa in
– ime ter priimek delavca, ki je popis izdelal.
ZAPISNIK O IZRO^ITVI IN PREVZEMU ARHIVSKEGA GRADIVA
Zapisnik o izro~itvi in prevzemu arhivskega gradiva je zaklju~no poro~ilo
opravljenega dela. Izda se v {tirih izvodih, od katerih prejmeta po dva
izro~itelj in prevzemnik. Arhiv Republike Slovenije ga ‘e vrsto let vodi v
obliki formularja oz. obrazca, s katerega so razvidni:
– osnovni podatki o prevzemniku in izro~itelju,
– datum in kraj izro~itve,
– osnovni podatki o gradivu (ustvarjalec, obseg in ~asovno obdobje),
– podatki o gradivu, ki je ostalo pri izro~itelju in o mo‘ni izro~itvi le-tega,
– opis ohranjenosti gradiva,
– dostopnost gradiva,
– obstoj avtorskih in sorodnih pravic na gradivu in
– omejitve objave.
Vsi ti podatki niso nujno zavedeni v vsakem prevzemnem zapisniku, saj
jih narekuje vrsta prevzetega gradiva. V vsakem primeru pa tak{en
zapisnik s prilo‘enim popisom gradiva zagotavlja predajo, ki je urejena v
skladu z obstoje~imi predpisi in varna tudi z vidika ustvarjalca.
Spremembe ravnanja z gradivom glede njegove (ne)dostopnosti so
redke. Le v primeru vseslovenskega interesa velikih razse‘nosti se lahko
podalj{a ali pa skraj{a rok nedostopnosti. Arhivska komisija, ki deluje pri
Arhivu Republike Slovenije kot strokovno in posvetovalno telo, daje v
tak{nih primerih obvezujo~a mnenja z ve~ino glasov vseh petih ~lanov:
dveh strokovnjakov s podro~ja arhivistike, dveh s podro~ja uprave in
enega s podro~ja zgodovine.
ZAKLJU^EK
Arhivska ustanova je javni zavod, ki vendarle generira skrb za arhivsko
kulturno dedi{~ino in to kljub najrazli~nej{im kadrovskim, prostorskim in
finan~nim omejitvam. Arhiv Republike Slovenije, osrednji slovenski arhiv,
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postopek ugotavljanja, odbiranja in prevzemanja nikakor ne opravlja
premo~rtno, vselej a‘urno, {e zlasti, kadar pri ustvarjalcu gradiva ne
zasledi ‘elje in za~uda tudi ne potrebe po urejenem pisarni{kem poslovanju. A razvoj v zadnjem desetletju ka‘e vzpodbudne premike, morda
tudi zaradi elektronskih zapisov, ki jih arhivisti zaradi njihove ranljivosti
sprejemamo s pridr‘kom, ustvarjalci pa morajo upo{tevati natan~nej{a
pravila ravnanja z njimi. Arhivarji, v na{ih predpisih imenovani delavci, ki
delajo z dokumentarnim gradivom, opremljeni s tak{nimi znanji, postajajo ~edalje pomembnej{i. Povpra{evanje po izobra‘evalnih te~ajih in
delavnicah, ki jih Arhiv zanje organizira, iz leta v leto nara{~a, prav tako
pa tudi {tevilo tistih, ki uspe{no opravijo preizkus strokovne
usposobljenosti.Ti delavci v mati~ne zavode prina{ajo pridobljena znanja
in soustvarjajo tradicijo skrbi za lastno arhivsko gradivo, strokovnjaku v
pristojnem arhivi pa so dobrodo{la in prepotrebna pomo~ pri ugotavljanju, odbiranju in prevzemanju arhivskega gradiva.
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Sodobno arhivsko
skladi{~e Arhiva
Republike Slovenije
na Ro‘ni ulici.
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Feststellung, Ausmusterung und Übernahme des Archivmaterials Zusammenfassung
Im Beitrag wird das Feststellungs-, Ausmusterungs- und Übernahmeverfahren des Archivmaterials, wie von der bestehenden Gesetzgebung
vorgeschrieben, vorgestellt. Die Rollen des zuständigen Archivs und der
öffentlichrechtlichen Person bei diesem Verfahren werden genau festgelegt. Das zuständige Archiv legt das Archivmaterial fest, übernimmt
dieses und organisiert Schulungen für Archivare - Arbeitnehmer, die mit
dem Dokumentarmaterial arbeiten. Die öffentlichrechtliche Person kümmert sich jedoch um das eigene Material, mustert dieses archivalisch
aus und übergibt es dem zuständigen Archiv. Au erdem wird die
Bedeutung der unablässigen Fortbildung der Arbeitnehmer hervorgehoben, die mit dem Dokumentarmaterial arbeiten. Als wichtiges
Dokument, das die Verfügbarkeit des Materials ermöglicht, wird die
Materialaufnahme herausgestellt, das Übernehme- bzw. Übergabeprotokoll schützt diese jedoch rechtlich. Die Feststellungen werden von der
Praxis im Archiv der Republik Slowenien bekräftigt.
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Identification, Selection and
Acceptance of Archive Material Summary
This document presents the procedure for identifying, selecting and
accepting archive material, as prescribed by the applicable legislation.
The roles of the competent archive and public law entity in this procedure are specified. The competent archive identifies archive material,
accepts it and organises training for archive personnel handling the documentary material. The public law entity provides care for its own material, selects the archive material and hands it over to the competent
archive. Moreover, the importance of continuous training of personnel
working with documentary material is stressed. An important document
enabling the accessibility of material is the material inventory list, while
the record of acceptance or hand over provides legal protection. The
findings are substantiated by the practice of the Archive of the Republic
of Slovenia.
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Materialno varovanje arhivskega in
dokumentarnega gradiva Jedert Vodopivec
UVOD
Nekateri napovedujejo konec papirju z informacijsko revolucijo in
ra~unalni{ko dru‘bo. Mogo~e se bo to ali kaj podobnega res kdaj zgodilo,
vendar se danes tudi ra~unalni{ki strokovnjaki strinjajo, da so elektronski nosilci za hiter dostop do informacij res izjemno pomembni, za trajno
hranjenje pa ostaja papir {e vedno nenadomestljiv.
~eprav je bilo v zadnjih desetletjih v prenosu informacij mnogo revolucionarnih sprememb, ostaja papir v primerjavi z novej{imi nosilci informacij ali zapisov {e vedno trajnej{i kot elektronske oblike. Ker so informacije v sodobnem svetu hitro pokvarljivo blago, tudi ni potrebe, da bi
bili nosilci sporo~il ter oprema za uporabo trajna. Trajnost postane
pomembna {ele takrat, ko vsebina dobi zgodovinsko ali umetni{ko vrednost. Vendar tudi papir ni ve~en in je tako kot vse snovi podvr‘en staranju. Staranje je lahko hitrej{e ali po~asnej{e, odvisno od kakovosti
surovin, ki sestavljajo papir, tehnologije izdelave ter od na~ina uporabe
in od razmer za hranjenje razli~nih vrst gradiv.
Najve~jo te‘avo pri uporabi in hrambi predstavlja gradivo, nastalo v 20.
in 21. stoletju. V tem ~asu se je zaradi te‘nje po mno‘i~ni proizvodnji in
~im ni‘ji ceni slab{ala kakovost materialov in izdelave. Papir je v ve~ini
primerov slab{i, manj obstojen in manj trpe‘en. Podobno je s ~rnili in
barvili, ker hitreje bledijo in so manj obstojna. Tehnike izdelave so zaradi
avtomatizacije poenostavljene.
Da bi bolje razumeli problematiko varovanja gradiva, bi morali biti vsi
arhivski delavci seznanjeni tako z vsebinsko vrednostjo gradiva kakor z
naravo gradivskih materialov in z morebitnimi po{kodbami ter ustreznimi
za{~itnimi ukrepi.
Razlika med papirji je v sestavi. Novi papirji so si lahko na videz med
seboj zelo podobni, {ele kemijske in fizikalne analize ter testi umetnega
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1 Zakon o varstvu
arhivskega in dokumentarnega gradiva ter arhivih
(ZVDAGA), Ur. l. RS
{t.30/2006)
2 Zakon o knji‘ni~arstvu
(ZKNJ-1), Ur. l. RS {t.874446/2001 in 964807/2002.
3 Pravilnik o dolo~itvi zvrsti
predmetov kulturne
dedi{~ine, Ur. l. RS {t. 733424/2000.

in naravnega staranja pa poka‘ejo razliko v kakovosti papirjev. Delavci v
ustanovah, ki hranijo pisno dedi{~ino in jo upravljajo, opa‘amo, da
dolo~ene vrste papirjev, na katerih je nastalo gradivo v zadnjih 150-ih
letih, ka‘ejo v primerjavi s starej{imi, ro~no izdelanimi papirji, resne
znake po{kodb, zato so potrebne omejitve pri uporabi in uporaba s
pomo~jo drugih medijev.
RAZLIKE IN PODOBNOSTI med arhivskim, knji‘ni~nim in muzejskim
gradivom na pergamentu in papirju
Pisna in likovna dedi{~ina na pergamentu in papirju je hranjena v
razli~nih javnih in zasebnih arhivih, knji‘nicah, muzejih, galerijah ali
zasebnih zbirkah. Na splo{no so umetnostni spomeniki hranjeni v galerijah, umetnostnozgodovinski predmeti v muzejih, pisno dedi{~ino pa
hranijo knji‘nice in arhivi. Manj raz{irjeno vedenje pa je, kako je pisna
dedi{~ina deljena na arhivsko in knji‘ni~no gradivo.
^e pogledamo, kako sta podro~ji definirani v zakonodaji, ugotovimo, da
Zakon o arhivskem gradivu in arhivih dolo~a, da je arhivsko gradivo
izvirno ali reproducirano (pisano, risano, tiskano, fotografirano, filmano,
fonografirano, magnetno, opti~no ali kako druga~e zapisano) dokumentarno gradivo, ki je bilo prejeto ali je nastalo pri delu pravnih oziroma
fizi~nih oseb in ima trajen pomen za znanost in kulturo. V istem ~lenu je
zapisano tudi, da je vse arhivsko gradivo (to pomeni: vse gradivo, ki je
sprejeto v arhive) kulturni spomenik.1
Kot knji‘ni~no gradivo pa je navedeno naslednje: kodeksi, listine in drugo
rokopisno ter knji‘no gradivo, kartografsko, notno in podobno gradivo,
nastalo pred letom 1800, arhivski izvodi vseh publikacij, ki imajo zna~aj
slovenike in so dolo~eni s predpisi o obveznem izvodu.2 Ni nujno, da je
knji‘ni~no gradivo, ki ga imajo knji‘nice, ‘e s prevzemom v knji‘nico tudi
kulturni spomenik. To pa je vse knji‘ni~no gradivo, ki je nastalo pred
letom 1800, mlaj{e postane kulturni spomenik le, ~e je za tako
razgla{eno oz. po preteku dolo~enega obdobja (npr. rokopisi in zemljevidi, starej{i od 50 let, fotografije, starej{e od 30 let, ipd.).3
Pravzaprav tudi v muzejskih zbirkah najdemo veliko gradiva, ki je po vse-
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Zelo velik problem
hrambe in uporabe
predstavlja gradivo
20. stoletja.
Po{kodbe so posledica slabe kakovosti
papirja, ob~utljivih
~rnil in barvil,
pogoste rabe,
neustrezne vezave in
prevezave ter
uporabe samolepilnih trakov.
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binski in materialni strani sorodno arhivskemu in knji‘ni~nemu in ga je v
nekaterih primerih te‘ko kategorizirati, ali je arhivsko, knji‘ni~no ali
muzejsko. Lep primer je fotografsko in kartografsko gradivo. Po drugi
strani imamo {e kategorijo likovnih del na papirju in pergamentu, ki
na~eloma spadajo v galerije ali t. i. umetnostne muzeje, so pa lahko del
knjige ali arhivskega dokumenta, npr. iluminirane rokopisne knjige in listine, lesorezi v inkunabulah.
Med ustanovami so razlike predvsem glede na na~in obdelave, uporabe
in predstavitve javnosti, saj arhivisti, bibliotekarji in kustosi premi~no in
nepremi~no dedi{~ino lo~ujejo predvsem po njeni vsebini, likovni govorici
in z njo povezani namembnosti.
Konservatorji - restavratorji predmetov ne obravnavamo po vsebini, zanimajo nas materiali in njihova obstojnost. Za konservatorsko-restavratorsko delo ni pomembno, ali objekt prihaja iz muzejske, knji‘ni~ne ali
arhivske zbirke ustanove, podjetja ali posameznika, pomembni so narava
materialov, iz katerih je izdelan, vrsta in stopnja po{kodbe, pogostnost
njegove uporabe ter njegova zgodovinska ali umetni{ka vrednost.
Glede na~ina hrambe dedi{~ine je na~eloma vseeno, v kateri javni ali
zasebni zbirki je neko gradivo, pomembno je le, da so spo{tovana ustrezna priporo~ila trajne hrambe, ki pa so za podobne materiale povsod
enaka ne glede na imetnika oz. skrbnika.
PAPIR V^ERAJ IN DANES
Papir je verjetno dobil ime po papirusu. Princip in tehnologija izdelave
papirja pa se od na~ina priprave papirusovih pol zelo razlikujeta. Skupen
je le rastlinski izvor v nasprotju s pergamentom, ki je surovina
‘ivalskega izvora.
Papir so izna{li na Kitajskem v za~etku 2. stol. Izdelava se je pozneje
{irila na zahod ~ez srednjo Azijo v severno Afriko in od tam prek [panije
(12. stol.) in Italije (13. stol.) v Evropo. Od takrat je papir v Evropi
postopno spodrival dra‘ji pergament. Zlasti od srede 14. stol. je ‘e
pogosta podlaga arhivskim dokumentom in knjigam.
Izdelava papirja v Evropi je zacvetela po Gutenbergovi iznajdbi tiska v

72

Plemi{ka diploma iz
leta 1725 z naslikanim grbom je delno
preperela, vendar jo
je bilo mogo~e
uspe{no konservirati
predvsem zaradi
odli~ne kakovosti
materialov, iz katerih
je narejena.
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Papirni mojster Jo‘e
Valant med oblikovanjem papirnega
lista v delavnici za
ro~no izdelavo papirja v Vev~ah pri
Ljubljani.
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drugi polovici 15. stol. Inkunabule so bile ve~inoma natisnjene na papirju. Od 16. stol. do danes je papir prevladujo~a pisna podlaga.
Ro~no izdelan papir
Evropsko ro~no izdelovanje papirja se je razlikovalo od kitajskega na~ina
med drugim tudi po uporabi vodne sile kot vira energije in tudi po
ozna~evanju vrste ter kakovosti z vodnimi znaki.
Preden so v Evropi spoznali bomba‘ (17. stol.), so kot surovino za izdelavo papirja uporabljali predvsem stare lanene in konopljene krpe. Te so
najprej sortirali, dobro o~istili, obelili in primerno mehansko razvlaknili.
Iz vodne suspenzije vlaken so mojstri s sitom izdelovali vlakninske pole.
Po dodatku polnil (kalcijev karbonat), povr{inski impregnaciji s klejivi
(klej ali {krob) in glajenju so dobili papir ustrezne kakovosti.
Tako izdelan papir je kemijsko izredno stabilen, saj je izdelan iz zelo
kakovostnih celuloznih vlaknin, dodatek kalcijevega karbonata pa mu
daje alkalno zalogo, ki deluje ob kislih razkrojnih produktih kot pufer. Klej
in {krob tudi ne vplivata na staranje, ~e le nista izpostavljena vlagi in s
tem plesnenju.
Ro~na izdelava papirja v Sloveniji
Tradicija izdelave papirja na slovenskih tleh sega v sredo 16. stol. Do
tedaj so vse potrebe po papirju krili z uvozom iz sosednjih de‘el. 16. stoletje je bilo stoletje velikih sprememb; te se ka‘ejo tudi v veliki knji‘ni
produkciji. Posledica je tudi razmah papirne manufakture.
V Sloveniji smo v reformaciji poleg prvih knjig dobili leta 1579 tudi prvi
papirni mlin. Ta je deloval nasproti znane fu‘inske gra{~ine (danes
Studenec pri Ljubljani). Postavil ga je lastnik gra{~ine Jan‘ Kisl, tudi sam
protestant. Papir je izdeloval mojster Pankrac. Mlin ni bil prav velik in
temu primerna je bila tudi proizvodnja papirja. Deloval je do okoli leta
1593.
Kasneje so sledili {e papirni mlini v Vipavi (konec 17. stol.), pri
@u‘emberku (okoli leta 1716) in pri [kofji Loki (okoli leta 1750).
Kljub delovanju doma~ih papirnih mlinov so bile na Slovenskem potrebe
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po papirju ve~je. Ve~ina papirja pa je vendarle pri{la iz mlinov Bene{ke
republike in iz nem{kih de‘el.
Industrijska izdelava papirja
Z napredkom in {irjenjem pismenosti se je v drugi polovici 18. stol. in v
19. stol. pove~evala tudi potreba po papirju. Stari ro~ni postopek
izdelave in razpolo‘ljiva koli~ina krp nista mogla zadovoljiti vseh potreb.
Tako so potrebe tudi v papirni{tvu povzro~ile iznajdbe novih strojev in
bile vzrok za iskanje dodatnih virov surovin.
Postopek izdelave papirja se do iznajdbe holanderjev (1790) - prvih strojev za mehansko obdelavo vlaken - ni zelo spreminjal.
Za veliko prelomnico {tejemo iznajdbo Francoza Louisa Roberta, ki je
leta 1799 izdelal prvi papirni stroj in s tem uvedel industrijsko izdelavo
papirja. Papirni stroj je bil sestavljen samo iz dveh valjev in neskon~nega
sita. Izdelava papirja je potekala v kemijsko nevtralnem okolju.
Leta 1806 je Friedrich Moritz izumil nadomestilo za povr{insko klejenje (z
‘ivalskim klejem), t. i. klejenje v masi (s smolnim klejivom ob dodatku
aluminijevega sulfata - galuna). Tak postopek je zahteval kislo okolje
(vrednost pH 4-5). Tako izdelani papirji so kemijsko, mehansko in opti~no
slab{e obstojni.
Nove surovine so s pospe{enim industrijskim razvojem vplivale na
izdelavo papirja. Leta 1935 so v Ameriki razvili postopek premazovanja
papirja. Na izdelavo papirja je predvsem po drugi svetovni vojni mo~no
vplival tudi razvoj procesne merilne tehnike. Prvi za~etki procesnega
vodenja proizvodnje celuloze in papirja segajo v leto 1960.
Kot veliko prelomnico v papirni{tvu je prav gotovo treba omeniti ponovno
uporabo kalcijevega karbonata kot polnila. Za~etki zamenjave kaolina
(hidratiziran silikat aluminija) z naravnim kalcijevim karbonatom pri
industrijski izdelavi papirja so povezani z razvojem sinteti~nega klejiva in
segajo v 50. leta. Uporaba kalcijevega karbonata, ki se v vodi v
navzo~nosti kisline raztaplja, je zahtevala preusmeritev celotne proizvodnje papirja s kislega na nevtralni ali alkalni postopek. Poleg pocenitve in
izbolj{anja kakovosti pa je uvedba tega postopka prinesla {e razveseljivo
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dejstvo, da je papir, izdelan s kalcijevim karbonatom kot polnilom, praviloma trajnej{i od papirja, izdelanega v kislem mediju.
Osnovne surovine za dana{njo izdelavo papirja
Z razvojem kemije in celulozne industrije so se razvile nove tehnologije
za pridobivanje lesovine in celuloze po mehanskih in kemijskih postopkih
ter kombinacijah le-teh.
Danes je les najpomembnej{a surovina za izdelavo lesovinskih in celuloznih vlaken. Zaradi ustrezne sestave in dol‘ine celuloznih vlaken je
najbolj{i les iglavcev (smreka, jelka; bor je zaradi prevelikega dele‘a
smole uporaben le v dolo~enih primerih). Pomanjkanje in cena slednjega
sili tudi k uporabi lesa listavcev (bukev, breza, topol ipd.), vendar pa
zaradi velike porabe in visoke cene lesa pogosto uporabljajo tudi druge
rastline (predvsem ‘itno slamo, bomba‘, koruzna stebla, juto, esparto,
ostanke lanu ipd.), posebno pomembna pa je uporaba recikliranih
vlaknin.
Uporabnost recikliranih vlaknin
Izraz reciklirani papir se je uveljavil {ele v zadnjem ~asu in ga uporabljamo za ozna~evanje razli~nih vrst grafi~nih papirjev, ki so izdelani iz 100
% papirnih odpadkov oziroma iz 50 % slab{ih vrst papirnih odpadkov.
V zadnjem ~asu papirna industrija mo~no pove~uje porabo sekundarnih
vlaknin. V Evropi povpre~no uporabljajo ‘e okoli 45 % recikliranih vlaken,
podobne te‘nje po pove~evanju uporabe le-teh pa se ka‘e tudi v svetu
nasploh: poraba sekundarnih vlaknin nara{~a {tirikrat hitreje kot poraba
sve‘ih vlaken.
Med grafi~nimi papirji, ki so bili {e nedavno izdelani le iz sve‘ih primarnih vlaknin (to ne velja za ~asopisni papir), so reciklirani papirji
popolnoma nova vrsta.
Reciklirani papirji oz. t. i. ekolo{ki papirji so izdelani iz odpadnih surovin.
Tak papir ima zaradi slabe kakovosti surovin kratko ‘ivljenjsko dobo.
Tako ima tudi gradivo, ki nastaja na takem papirju, kratko ‘ivljenjsko
dobo. Trajno hranjenje in uporaba takega gradiva sta zelo zahtevna in
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dolgoro~no gledano predstavljata za posamezno ustanovo kot tudi za
dr‘avo veliko finan~no breme. Podalj{evanje ‘ivljenjske dobe (konserviranje in restavriranje) ter druge za{~itne oblike (mikrofilmanje in opti~no
od~itavanje) so tehni~no ter finan~no zahtevne naloge.
Zaradi navedenih razlogov uporaba t. i. ekolo{kih papirjev za trajno hranjenje gradiva NI PRIMERNA. Za tako gradivo priporo~amo uporabo
papirjev in kartonov, ki so izdelani iz ~imbolj kakovostnih vlaknin.
Najprimernej{i so t. i. trajno-obstojni papirji, ki so izdelani v skladu z
mednarodnim standardom ISO 9706, oz. t. i. muzejski in konservatorski
kartoni za za{~ito likovnih del na papirju.
Trajno obstojni papir
Trajno obstojni je tisti papir, katerega kemijske in fizikalne lastnosti
omogo~ajo obstoj in uporabo dalj ~asa kot lastnosti papirja za splo{no
uporabo, to je ve~ sto let.
Danes ‘e {tevilni dr‘avni in mednarodni standardi predpisujejo kakovost
trajnej{ih vrst pisalnih in tiskovnih papirjev ter njihovo kemijsko, mehansko in opti~no odpornost proti staranju v dalj{em obdobju. V nekaterih
dr‘avah so te standarde ‘e sprejeli v zakonodajo in jih upo{tevajo.
Od aprila 1996 v Sloveniji velja mednarodni standard SIST/ISO 9706 Informacija in dokumentacija, papir za dokumente, zahteve za trajnost.
Glede na posamezno vrsto in dokon~no obdelavo so papirji, ki ustrezajo
omenjenemu standardu, uporabni za za{~ito gradiv v arhivih, knji‘nicah,
muzejih, galerijah in sorodnih dejavnostih pa tudi za pisanje, risanje in
tiskanje tistih dokumentov in publikacij, za katere predvidevamo, da bodo
v uporabi ali jih bo treba hraniti ve~ kot deset let.
TRAJNOST DEDI[^INE NA PAPIRJU
Danes je ‘e povsem jasno, da je starej{e gradivo v bolj{em stanju kot
gradivo, nastalo v 20. stoletju. Papir v prvih tiskanih knjigah - inkunabulah - je po pol tiso~letja {e vedno pro‘en in bel, papir v prenekateri knjigi
ali v arhivskem gradivu iz prej{njega stoletja pa je ‘e krhek in potemnel.
Zelo nazorna je primerjava stanja papirja npr. med prvo in drugo izdajo
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Valvasorjeve Slave vojvodine Krajnske. Papir v knjigah prve izdaje iz leta
1689 je {e vedno pro‘en in ni porumenel, papir v 200 let mlaj{i izdaji - s
konca 19. stol. - pa je krhek in porumenel. Takih primerov v arhivih in
knji‘nicah najdemo vedno znova in povsod zelo veliko.
Vse to, ‘al, ka‘e, da smo v obdobju, ko se ‘e soo~amo s popolno
nedostopnostjo do originalnega gradiva, nastalega v zadnjih 100 do 150
letih ali pa vsaj z velikanskimi te‘avami pri uporabi precej{njega dela
kulturne, zgodovinske in umetni{ke dedi{~ine. Najpomembnej{e stvaritve
bodo verjetno reproducirane. Kaj pa bo z vsemi ostalimi dokumenti,
knjigami in drugimi zapisi, ki so pomembni, da nas bodo zanamci prepoznali, {e ni povsem jasno.
Vzroki staranja papirja
Vzrokov hitrej{ega staranja pisanega, tiskanega ali risanega gradiva je
ve~ in so lahko zunanji ali notranji.
Notranji dejavniki staranja papirja:
– surovinska sestava,
– tehnolo{ke razmere pri izdelavi.
Zunanji dejavniki staranja papirja:
– klimatske razmere (vlaga, temperatura, svetloba, korozivni plini, mineralni prah),
– biolo{ki (mikroorganizmi, insekti, glodalci),
– ~lovek,
– elementarne nesre~e.
Osnovni vzroki, ki povzro~ajo staranje, so posledica kombinacije notranjih in zunanjih dejavnikov, in sicer:
– neustrezna surovinska sestava (vlaknine, polnila, klejiva, dodatki) in
tehnologija izdelave (postopek mletja vlaknin in priprave papirne snovi,
postopek klejenja in vrsta klejiva, kislo, nevtralno, alkalno klejenje);
– vplivi postopkov pisanja (~rnila), tiskanja (vrsta tiska, kakovost
tiskarske barve), predelave (postopki vezave) in uporabe nasploh;
– onesna‘evanje iz zraka, u~inkovanje svetlobe, povi{ane temperature in
vla‘nosti ozra~ja; tudi delovanje mikroorganizmov in plesni ni zanemarlji-
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vo;
– vpliv notranjih dejavnikov na staranje je 80-85 %, vpliv zunanjih pa le
10-15 % in je ve~inoma odvisen od uporabe in na~ina shranjevanja
gradiv.
Vzroki po{kodb
Konservatorji - restavratorji se sre~ujemo z mnogimi vzroki po{kodb,
vlaga pa prav gotovo sodi med najpogostej{e in ‘al tudi najhuj{e in
najte‘je obvladljive nasprotnike. Hkrati z drugimi atmosferskimi vplivi
povzro~a nagle spremembe in neredko tudi propadanje pisnih in likovnih
spomenikov. Na starem papirju, ki ima zaradi tehnologije izdelave bolj{e
mehanske in kemijske lastnosti kot ve~ina zdaj izdelanih vrst papirja,
vlaga prav tako pusti sledove, robovi potemnijo, ovla‘eni deli se nagubajo in potemnijo, vendar pa prodira v gradivo le postopoma in tudi takrat,
ko robovi ‘e precej propadejo, lahko ostane notranjost knji‘nega bloka
{e sorazmerno zdrava. Na starej{em, ro~no izdelanem papirju ostane
po{kodba le lokalno omejena, jedro knjige pa lahko ohrani tako kemijsko
strukturo in take kemijske lastnosti, kot so bile gradivu dane ob njegovem nastanku.Gradivo, nastalo na mlaj{em, industrijsko izdelanem papirju, pa v enakih razmerah v enakem ~asovnem obdobju ‘e skoraj povsem
propade.
S pove~ano vlago se pojavlja tudi plesen in je v ve~ini primerov vzporeden pojav. V~asih se poka‘e prej, kot se zavemo, da v gradivu potekajo
procesi zaradi pove~ane vlage. To je opozorilo, ki ga opazimo, saj
{kodljivega obsega vlage z na{imi ~utili pogosto ne zaznamo dovolj zgodaj.
Arhivsko gradivo je lahko tudi hrana za razli~ne vrste ‘u‘elk. Zaredijo se
v zanemarjenih, nevzdr‘evanih skladi{~ih, ~e gradivo dolgo ni bilo pregledano. {koda, ki jo povzro~ajo, je velika, saj se z njim hranijo.
Po{kodbe so nepopravljive.
Skoraj vse po{kodbe vsaj posredno povzro~a ~lovek, so pa {e druga~ne,
za katere je neposredno odgovoren. To so mehanske po{kodbe, ki nastajajo zaradi pogoste uporabe (zatrganine, raztrganine), zaradi listanja,
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neposrednega stika
z virom vlage.
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zvijanja, zgibanja, po{kodbe, ki nastajajo zaradi malomarnosti, ~e se po
gradivu polije teko~ina ali kako druga~e uma‘e.
Svetloba {koduje vsakemu gradivu, saj povzro~a destruktivne kemijske
spremembe v pisni podlagi (pergament, papir) in na pisnih snoveh
(~rnila, barve). Vse valovne dol‘ine svetlobe: vidne, infrarde~e (IR) in
ultravijoli~ne (UV) pospe{ujejo kemijsko razgraditev materialov. Na
nekaterih papirjih povzro~a ~ezmerno obledelost, na drugih
porumenelost oz. potemnelost. Negativno vpliva na ~rnila, ker obledijo,
spremenijo barvo, s tem pa dokumenti postanejo ne~itljivi oz. imajo spremenjen videz.
Po{kodbe na gradivu so lahko tudi posledica korozivnega delovanja
kovinskih ionov, ki jih vsebujejo ‘elezotaninska ~rnila in nekateri bakrovi
pigmenti. Med rokopisnim in likovnim gradivom je razmeroma veliko tako
po{kodovanega gradiva, vendar po{kodbe niso vedno enako izrazite na
vsem gradivu.
Na izrazitost po{kodbe vplivajo sestava in primesi v komponentah ~rnila
oz. pigmenta ter kemijska reaktivnost s polnili, klejivi in ne~isto~ami kot
sestavnimi deli pisne podlage - papirja.
Pri pregledu gradiva ugotavljamo, da intenzivnost po{kodb ni v tesni
zvezi z vrsto in kakovostjo papirja. Obstaja pa povezanost med koncentracijo nanosa in razmerji osnovnih komponent ter ne~isto~ v ~rnilu oz.
pigmentu in papirju.
Slaba kakovost papirja se za~ne z napredkom in {irjenjem pismenosti v
19. in 20. stol., ko so se pove~evale tudi potrebe po papirju. Ro~ni na~in
izdelave in razpolo‘ljiva koli~ina krp niso ve~ zadovoljili vseh potreb.
Spremenil se je tehnolo{ki postopek izdelave papirja. Zaradi ~edalje
ve~jega povpra{evanja po ekonomsko dostopnih vrstah papirja se je
zni‘ala tudi kakovost papirja.
Na dejstvo, da navzo~nost lesovinskih ne~isto~, aluminijevega sulfata ter
klorovih spojin vpliva kvarno na trajnost papirja, so strokovnjaki opozarjali ‘e kmalu po osvojitvi industrijske izdelave papirja. Z raziskavami, ki
so potekale in {e potekajo pri ugotavljanju vzrokov razpadanja papirja,
so to tudi povsem dokazali. Danes lahko dodamo {e dodatni vzrok, in
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sicer uporabo recikliranih vlaknin. Brez dvoma z recikliranjem odpadnega
papirja lahko prihranimo kar nekaj lesa, vendar je potrebno vedeti, za
katere namene je tak papir primeren ter kdaj in zakaj ga ne smemo
uporabljati.
Poleg notranjih vzrokov pa k hitrej{emu razpadu pripomorejo {e zunanji:
neprimerne klimatske razmere, ne~isto okolje in prepogosta uporaba.
Do skoraj tragi~nih ugotovitev pridemo, kadar tehtamo ‘ivljenjsko dobo
starej{ega gradiva v primerjavi z mlaj{im. Ko se je v drugi polovici 19.
stol. v papirni{tvu uveljavil industrijsko izdelan papir, so se za~eli hitrej{i
procesi staranja in propadanja, ki ju dolgoro~no {e ne znamo povsem
ustaviti. Najslab{e kakovosti so papirji za splo{no uporabo (npr. ~asopisni), ki kmalu poka‘ejo znamenja razkrajanja. Gradivo, ki ima veljavo kulturne dedi{~ine, bi moralo biti na papirju, ki ima lastnosti t. i. trajno
obstojnega papirja. Trajno obstojni papir je po definiciji tisti, katerega
kemijske in fizikalne lastnosti se v dalj{em ~asovnem obdobju (nekaj
desetletij) opazno ne spremenijo. ^e ‘elimo svoje misli, ~ustva, spoznanja in znanje zapustiti prihodnjim rodovom, bi moral biti na trajno obstojnem papirju natisnjen vsaj kak odstotek vseh publikacij oz. del sleherne
naklade – sicer bomo ~ez nekaj rodov veljali za ljudi iz ~asa brez spomina.
Stopnje ohranjenosti gradiva
Pri dolo~anju stopnje ohranjenosti dolo~enega gradiva je potrebno vedno
upo{tevati tudi vrsto in stopnjo po{kodovanosti papirja, ~rnil in vezave.
Predvsem je potrebno pravilno oceniti ohranjenost vitalnih delov gradiva.
V~asih je po{kodba na videz veliko huj{a, pa se izka‘e, da je bolj prizadet
le estetski del, manj pa strukturni ali narobe. Pri ocenjevanju stanja so
pomembni izku{enost, prakti~nost in prava mera logi~nega razmi{ljanja.
Odli~na ohranjenost (I): pri uporabi ni posebnih omejitev,
npr.: nepo{kodovan papir, trdna vezava, odli~no ohranjen hrbet, pregibni
spoj ni natrgan.
Dobra ohranjenost (II): dovoljena uporaba v ~italnici,
npr.: deloma porumenel papir, manj{e raztrganine, delno po{kodovana
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vezava, hrbet dobro ohranjen, vezice dobro dr‘ijo knji‘ni blok, ki ima
lahko ‘e natrgan papir, platnice niso natrgane.
Slaba ohranjenost (III): dovoljena uporaba le arhivistu za popis gradiva,
uporaba v ~italnici je PREPOVEDANA,
npr.: porumenel papir, raztrganine, razrahljana ali delno po{kodovana
vezava, hrbet razpada, knji‘ni blok ponekod odstopa, vezice delno potrgane. Priporo~ljiva je izdelava mikrofilmske kopije.
Zelo slaba ohranjenost(IV): NI DOVOLJEN NIKAKR[EN VPOGLED NITI
ARHIVISTA – [E NAJMANJ PA UPORABA V ^ITALNICI, – NUJEN JE
KONSERVATORSKO-RESTAVRATORSKI POSEG,
npr: zelo preperel papir, mo~no raztrgan papir, ‘e v fragmentih, mo~no
po{kodovana vezava, hrbet hudo po{kodovan, vezice potrgane, knji‘ni
blok razrahljan. ^e je ali predvidevamo, da bo gradivo veliko v uporabi,
je po konservatorsko-restavratorskem posegu nujna izdelava mikrofilmske kopije.
Konservatorsko-restavratorski posegi na gradivu
H gradivu na papirju sodijo: rokopisne in tiskane knjige, rokopisno in
tiskano spisovno gradivo, likovna dela, zemljevidi, na~rti, makete in
podobno gradivo.
Pri konservatorsko-restavratorskih postopkih moramo upo{tevati tudi,
ali je gradivo t. i. muzejski primerek (npr. inkunabule, listine, likovna
dela) in ali je pogosto v uporabi. Gradivo, ki je pogosto v rabi, kot so
nekatere zvrsti starej{ega gradiva (npr. mati~ne knjige) in velika ve~ina
gradiva 20. stol. (npr. ~asopisno gradivo), zahteva nekoliko druga~en
pristop.
Pristop je odvisen tudi od materialov samih, velikosti objekta, vrste in
stopnje po{kodovanosti. Od vsega na{tetega je odvisno, ali bomo uporabili vse stopnje konservatorsko-restavratorske obdelave ali pa samo
nekatere.
Preventiva je vedno bolj{a od kurative
V splo{nem velja, da je izbira gradiva, ki je dele‘no posebnih za{~itnih
ukrepov, kot sta na primer reproduciranje (spreminjanje materialne
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oblike zapisa, tj. fotokopiranje, mikrofilmanje in digitalizacija) ter hranjenje v {katlah, ovojih, paspartujih, tudi stvar zdrave presoje. ^e se pri
hranjenju v {katlah daje prednost gradivu, ki je v dobrem stanju in ga le
redko uporabljamo, pred gradivom, ki je v slabem stanju in ga uporabljamo pogosto, odlo~itev ni bila razumna.
V osnovi pa so nevarnosti, ki pretijo gradivu, enake, pa najsi gre za
fizi~no silo, ki jo je povzro~il potres in je pometala gradivo s polic na tla,
ali pa so predmeti popadali s polic medtem ko je arhivist prenatla~eno
gradivo prestavljal ali dal v uporabo. Poznamo deset nevarnosti, ki vplivajo na propadanje gradiva in zbirk:
1. neposredna fizi~na sila (potres, vibracije, udarci, raztrganine, obraba
ipd.),
2. kraja in vandalizem,
3. ogenj,
4. voda,
5. {kodljivci (mr~es, glodalci, pti~i, bakterije ipd.),
6. onesna‘enost ozra~ja ({kodljivi plini, pra{ni delci, sol, ma{~obe ipd.),
7. osvetlitev in sevanje,
8. neustrezna temperatura,
9. neustrezna relativna vlaga,
10. izguba/zalo‘itev.
Pri za{~iti gradiva je treba upo{tevati:
– kak{no je splo{no stanje gradiva,
– katero gradivo je v izredno slabem stanju,
– katero gradivo je posebno dragoceno oz. pomembno,
– katero gradivo je najbolj ogro‘eno,
– kako hitro nara{~ajo zbirke,
– katere vrste gradiva imajo najve~ji priliv,
– ali je za novo gradivo predvidenega dovolj prostora.
Sistem hranjenja
Nevezano gradivo hranimo v za{~itnih {katlah ali mapah. Gradivo formata A 4 in manj{ega lahko hranimo pokonci, gradivo ve~jega formata pa je
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ZAKLJU^EK
Zapleteno varovanje razli~nih materialov in vrst gradiva, kot jih je dalo
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Materieller Schutz des Archiv- und
Dokumentarmaterials Zusammenfassung
Obwohl es in den letzten Jahrzehnten bei der Informationsübermittlung
viele revolutionäre Änderungen gab, bleibt Papier im Vergleich zu den
neueren Informationsträgern oder Niederschriften immer noch beständiger als die elektronischen Formen. Da Informationen in der modernen
Welt eine leichtverderbliche Ware sind, gibt es auch keinen Bedarf
danach, dass die Informationsträger sowie die Gebrauchsausrüstung
von Dauer wären. Die Beständigkeit wird erst dann wichtig, wenn der
Inhalt einen historischen oder künstlerischen Wert bekommt.
Jedoch ist auch Papier vergänglich und unterliegt wie alle Stoffe der
Alterung.
Die Alterung kann schneller oder langsamer vor sich gehen, abhängig
von der Qualität der Rohstoffe, aus denen Papier besteht, der
Produktionstechnologie desselben, sowie in gro em Ma e von der
Verwendungsweise und des materiellen Schutzes des Archiv- und
Dokumentarmaterials.
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Preservation of Archive and
Documentary Material Summary
Even though many revolutionary changes were introduced in information
transfer over the last decades, paper – compared to more recent data
carriers or records – remains more durable than electronic forms. Since
in modern world information is perishable goods, there is no need for
message carriers and equipment to be durable. Durability becomes
important only when the contents gain historic or artistic value.
However, paper is not indestructible either and is subject to ageing like
all other substances.
Ageing can be slow or fast, depending on the quality of materials comprising paper, its production technology and, to a high degree, on the
method of use and preservation of archive and documentary material.
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Varstvo arhivskega in dokumentarnega
gradiva v elektronski obliki Tatjana Hajtnik
UVOD
Prvi nosilci pisnih informacij
@e v pradavnini je ~lovek s pomo~jo raznih predmetov zapisoval informacije na stene jam. Razli~ne kulture sveta so skozi tiso~letja uporabljale
raznovrstne materiale za posredovanje pisnih informacij: kamen, glino,
les, kovino, papirus, pergament, blago, ko‘e ‘ivali itn. Iznajdbo papirusa
pred okoli 4000 leti pred na{im {tetjem v Egiptu bi lahko {teli za neke
vrste prelomnico v zgodovini pisane informacije, vse dokler ni nek kitajski sodni uradnik leta 105 izumil papir. Marsikatera tako zapisana informacija se je ohranila vse do dana{njih dni in, kar je zelo pomembno,
veliko jih znamo tudi prebrati.
Hranjenje pisnih informacij skozi ~as
Skozi stoletja so se informacije ohranjale na razli~ne na~ine in lahko jih
tudi pregledujemo in beremo, ~e imamo seveda pravico do tega.
Osrednji problem tradicionalnih arhivov pa predstavlja njihova okornost,
saj je upravljanje s papirnimi dokumenti precej te‘avno, zamudno in
nepregledno, predvsem ker razpolagamo z ogromnimi koli~inami dokumentov, poleg tega pa so zanje potrebne tudi ogromne tehni~ne ter
prostorske kapacitete, ki zahtevajo visoke stro{ke hranjenja.
Hiter razvoj sodobnih tehnologij spreminja tudi na~in na{ega ‘ivljenja, ki
z uporabo razli~nih naprav informacijsko-komunikacijske tehnologije
postaja vedno bolj elektronsko. Z razvojem sodobnih tehnologij se
spreminjajo na~ini dela in komunikacij: delo z elektronskimi podatkovnimi
bazami in dokumenti v elektronski obliki izpodriva tradicionalno
pisarni{ko poslovanje, elektronska po{ta nadome{~a klasi~no po{iljanje
papirnih dopisov, papirne obrazce in vloge nadome{~ajo elektronske
vloge in {e bi lahko na{tevali. Vse ve~ podatkov torej nastaja v elektron-
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1 Zakon o elektronskem
poslovanju in elektronskem podpisu , Ur.l.
RS, {t. 98/2004.

ski obliki in hiter razvoj elektronskega poslovanja, ki smo mu pri~a
danes, povzro~a zelo hitro rast koli~ine dokumentov v digitalni obliki in s
tem tudi potreba njihovega hranjenja.
Pojavljajo se tako imenovani elektronski arhivi, z njimi se glavne pomanjkljivosti tradicionalnih arhivov odpravljajo, saj je omogo~eno preprosto
iskanje ‘elenih vsebin po raznovrstnih atributih dokumentov, prostorsko
so neomejeni, dostopni ~asi do vsebin pa so v primerjavi s tradicionalnimi arhivi zanemarljivi.
Izzivi, vpra{anja in pravni odgovori
Informacijska tehnologija torej omogo~a la‘je obvladovanje obse‘ne
dokumentacije, vendar pa se hkrati porajajo tudi {tevilna nova vpra{anja
in izzivi. To so vpra{anja, povezana z uporabljivostjo vsebine in
berljivostjo gradiva, z njegovo celovitostjo in verodostojnostjo ter z njegovo kasnej{o uporabnostjo. Postavljajo se vpra{anja kot: Ali bomo ~ez
~as, ko bomo potrebovali, {e imeli mo‘nost te podatke pregledovati, jih
morda natisniti ali kako druga~e obdelovati~ Ali bodo {e verodostojni in
kako bomo to dokazali~ Kako ravnati z izvirniki dokumentov? Ali jih
smemo uni~iti? [e poseben izziv predstavlja dokumentarno gradivo v
digitalni obliki, ki ima trajen pomen za znanost in kulturo ali trajen
pomen za pravno varnost oseb, torej arhivsko gradivo.
Na nekatera vpra{anja, predvsem z vidika pravne veljavnosti, ki se porajajo ob nastajanju elektronskih dokumentov, njihovem upravljanju in
hranjenju, so odgovorili ‘e pred nekaj leti pri nas sprejeti novi, v nekaterih primerih pa tudi samo posodobljeni pravni predpisi. Tako poslovanje z elektronskimi podatki in dokumenti v Republiki Sloveniji od leta 2000
dalje ureja Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu1,
ki skupaj z Zakonom o splo{nem upravnem postopku, Uredbo o
upravnem poslovanju, Sodnim redom, Slovenskimi ra~unovodskimi standardi, Zakonom o davku na dodano vrednost, Zakonom o dav~nem
postopku ter {e z nekaterimi drugimi predpisi v glavnem dolo~a postopke elektronskega poslovanja ter pogoje glede dosegljivosti in primernosti za kasnej{o uporabo, le deloma pa tudi postopke in pogoje hrambe
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elektronskih podatkov in dokumentov v digitalni obliki na magnetnih
oziroma opti~nih nosilcih.
Enega izmed prvih tehnolo{kih izhodi{~ za arhiviranje elektronske dokumentacije predstavlja Odprti informacijski sistem za arhiviranje (Open
Archival Information System, OAIS), ki je s ~asom pre{el v ISO standard
(ISO 14721).
Razli~ne institucije so oblikovale lasten, vendar {e vedno soroden pogled
na problematiko elektronskega arhiviranja tudi z vidika tehnolo{kih
pristopov (European Comission - MoReq ipd.). Tovrstna tehnolo{ka izhodi{~a seveda ne predstavljajo konkretno implementacijo sistemov,
ampak zgolj okvire oziroma tehnolo{ke ali funkcionalne zahteve. Na
konkretna vsebinska (tehnolo{ka) vpra{anja zato odgovarjajo posamezni
tehnolo{ki standardi.
Za zagotavljanje varstva arhivskega in dokumentarnega gradiva se
smiselno uporabljajo {e nekateri drugi veljavni ISO standardi, kot sta
ISO 15489 - sistemi upravljanja z dokumenti in ISO 23081 - principi
metapodatkov za dokumente, britanski standard BS 5454 za podro~je
filma, fotografij in drugih novej{ih nosilcev zapisov pa tudi ustrezni ANSI
standardi.
Pomembno vlogo pri upravljanju z elektronskimi dokumenti, predvsem s
stali{~a zagotavljanja njihove varnosti, predstavlja tudi v letu 2005 sprejeti standard varovanja informacij ISO 27001:2005 (Information security
management systems requirements specification), ki zamenjuje nam bolj
znani standard BS 7799-2.
Dolgoro~na hramba in tehnolo{ko zastaranje
Seveda pa se poleg vpra{anj pravne veljavnosti elektronskega gradiva
postavljajo tudi vpra{anja, povezana s tehnologijo, ki tesno vplivajo tudi
na pravno veljavnost gradiva.
Eno takih je prav gotovo problem, kako zagotoviti, da bodo vsi hranjeni
dokumenti lahko prebrani in dosegljivi tudi v prihodnosti. Ker se podro~je
informacijske tehnologije razvija s precej hitrim tempom, se pojavlja
vpra{anje zastaranja strojne in programske opreme, na kateri in s
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2 Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva ter arhivih, ZVDAGA, Ur.l. {t. 30/06.

pomo~jo katere so elektronski dokumenti shranjeni. To vpra{anje je {e
posebej pomembno pri gradivu, za katerega zakonski predpisi predpisujejo dolgoro~no hrambo, kar pomeni, da bodo ti dokumenti hranjeni {e
mnogo let po njihovem zajemu. Ker se s hitrim razvojem razli~nih oblik
zapisov podatkov pojavljajo nove oblike zapisov podatkov ali pa se nadgrajujejo stare, obstaja mo‘nost, da programska oprema v prihodnosti
ne bo sposobna prebrati starej{ih oblik zapisov.
Naslednje vpra{anje se nana{a na fizi~ne nosilce podatkov, pri katerih
sta opazna dva temeljna problema. Prvi se nana{a na nezdru‘ljivost
dana{njih nosilcev podatkov s strojno opremo za branje podatkov v prihodnosti, drugi pa na samo fizi~no obstojnost nosilcev podatkov. Pri
hrambi gradiva (predvsem pri dolgoro~ni hrambi) je potrebno zagotoviti
tako mo‘nost kasnej{ega branja nosilcev kot tudi u~inkovite mehanizme
za izogibanje fizi~nemu propadanju nosilcev.
Zaradi specifi~nih lastnosti elektronske oblike podatkov, ki sami po sebi
ne nudijo nobene "za{~ite" pred spreminjanjem njihove vsebine (brez
dodatnih ukrepov ne moremo govoriti o sledljivosti spremembam), je
potrebno zagotoviti celovitost hranjenega gradiva. Pri tem je potrebno
upo{tevati tehnolo{ke zna~ilnosti oblik zapisa podatkov. Poleg tega je
potrebno zagotoviti tudi hrambo dodatnih metapodatkov o spremembah
hranjenega gradiva.
Hranjeno gradivo bo potrebno v nekaterih primerih ({e posebej v
primeru arhivskega gradiva) tudi izvoziti in pretvoriti v drugo obliko
zapisa, pri ~emer je zopet potrebno zagotoviti nespremenljivost in avtenti~nost vsebine gradiva.
ARHIVIRANJE ELEKTRONSKEGA GRADIVA V LU^I SLOVENSKIH PREDPISOV
Slovenija se je v sklopu posodabljanja pravnih predpisov v lu~i elektronskega poslovanja dotaknila tudi podro~ja hrambe arhivskega gradiva. V tej lu~i je bil marca preteklega leta sprejet klju~ni zakon na tem
podro~ju: Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter
arhivih2 (v nadaljevanju: Zakon), ki celovito ureja podro~je varstva doku-
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mentarnega in arhivskega gradiva v fizi~ni in elektronski obliki. Zakon
bistveno nadgrajuje dotedanjo ureditev, ki je urejala predvsem varstvo
arhivskega gradiva v fizi~ni obliki in organizacijo javne arhivske slu‘be.
Temeljni cilj sprejetja omenjenega Zakona je bil ureditev varstva dokumentarnega in znotraj tega {e posebej arhivskega gradiva, in sicer z
dodatno ureditvijo zajema in hrambe tega gradiva tudi v elektronski obliki, in hkrati tudi odprava nekaterih v praksi ugotovljenih nejasnosti oziroma problemov.
Razen na podro~ju zajema in hrambe v elektronski obliki sprejeti Zakon
ni posegel bistveno v sam koncept varstva dokumentarnega in posebej
pomembnega arhivskega gradiva oziroma v na~ela do takrat veljavnega
zakona (ZAGA). V veljavi so ostala temeljna na~ela varovanja in ohranjanja gradiva, zaradi tehnolo{kega razvoja so le nekoliko dopolnjena.
Zakon pa ni pomemben le zato, ker ureja pravno veljavnost elektronsko
hranjenega gradiva, temve~ predvsem zato, ker postavlja tudi pravno
ogrodje za zagotovitev u~inkovite infrastrukture, s pomo~jo katere bo
mo~ podpirati elektronsko hrambo vseh vrst gradiva - arhivskega in
dokumentarnega, ne glede na njegov nastanek in rok hrambe.
Novi Zakon torej ureja:
– na~in, organizacijo, infrastrukturo in izvedbo hrambe dokumentarnega
gradiva v fizi~ni in elektronski obliki vklju~no s pravnimi u~inki tak{ne
hrambe,
– varstvo javnega in zasebnega arhivskega gradiva kot kulturnega
spomenika ne glede na vrsto, obliko ali nosilec zapisa oziroma medij,
– pogoje za njegovo dostopnost in uporabo,
– naloge in organizacijo javne arhivske slu‘be v Republiki Sloveniji ter
– nadzor nad izvajanjem zakona.
Zakon tudi dolo~a postopke in pogoje varstva elektronskega dokumentarnega gradiva, tako da bo ob zajemu, pretvorbi, hrambi in reproduciranju zagotovljena njegova uporabnost, dostopnost, nespremenljivost,
celovitost vsebine in oblike, avtenti~nost, verodostojnost, prenosljivost in
tako dalje. Varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva namre~
temelji na na~elih:
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– ohranjanja gradiva oziroma uporabnosti njegove vsebine,
– trajnosti,
– celovitosti,
– dostopnosti gradiva,
– varstva arhivskega gradiva kot kulturnega spomenika.
Za izpolnjevanje zahtev Zakona in njegovih temeljnih dolo~il je bil dobre
{tiri mesece po njegovem sprejetju sprejet {e podzakonski predpis:
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva3 (v nadaljevanju Uredba). Uredba dolo~a posamezne pogoje, ki jih morata izpolnjevati
strojna in programska oprema za zajem in hrambo gradiva v elektronski
obliki ali za spremljevalne storitve, splo{ne pogoje za hrambo gradiva v
elektronski obliki ter posebne pogoje za hrambo specifi~nega gradiva s
posameznih podro~ij (npr. javne evidence, prostorski podatki,…),
splo{ne pogoje opravljanja spremljevalnih storitev ter posebne pogoje za
specifi~ne storitve v zvezi z gradivom s posameznih podro~ij.
S prej omenjenima predpisoma je bila dana Arhivu RS tudi pristojnost, da
sprejme Enotne tehnolo{ke zahteve4 (v nadaljevanju ETZ), ki naj bi predstavljale povezovalni element med zakonskimi zahtevami, katerih izhodi{~a so zgoraj omenjena temeljna na~ela Zakona, in hitro se spreminjajo~imi potrebami prakse.
Arhiv RS je ta dokument v za~etku decembra preteklega meseca sprejel
in objavil na svoji spletni strani5. Dokument ni kon~na oblika, nanj je
potrebno gledati kot na dokument, ki se bo spreminjal glede na napredek stroke in tehnologije, pri njegovem oblikovanju pa sodelujejo
strokovnjaki z relevantnih podro~ij hrambe in druga zainteresirana
javnost. Bistvo ETZ je predvsem v poenotenju praks in tehnolo{kih
postopkov za upravljanje dokumentarnega in arhivskega gradiva in njegovo hrambo v elektronski obliki.
Ob veljavni zakonodaji pa obstaja {e vrsta standardov, ki urejajo pisarni{ko poslovanje, organizacijo arhivske slu‘be, varno poslovanje z
elektronskimi dokumenti, popisovanje arhivskega gradiva, smernice in
tehni~ne specifikacije, ki so veljavne v okviru EU, ter strokovna spoznanja in izku{nje, ki so dostopne v okviru dokumentov, priporo~il, dogovorov
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in standardov Mednarodnega arhivskega sveta, Sveta Evrope in drugih
mednarodnih in nacionalnih zdru‘enj, katerih delo in aktivnosti se
nana{ajo na obravnavanje dokumentacije v njenem celotnem ‘ivljenjskem ciklu.
ARHIV RS – REGULATORNI ORGAN NA PODRO^JU ELEKTRONSKE
HRAMBE DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA
Sistem elektronske hrambe temelji na informacijski tehnologiji, to je na
ustrezni strojni in programski opremi, na njenem upravljanju ter na sistemu upravljanja varovanja informacij. Dr‘ava je z novo zakonodajo
posegla tudi na podro~je ponudbe tehnologije in storitev. Vpeljala je
zakonski nadzor nad trgom ponudnikov informacijsko-komunikacijske
tehnologije in spremljajo~ih storitev za namen elektronske hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva. Nadzor obsega obvezno registracijo
ponudnikov opreme in storitev in mo‘nost dodatne akreditacije registrirane opreme in storitev. Za izvr{evanje teh nalog je zadol‘ila Arhiv RS
(dr‘avni arhiv), ki je s tem dobil vrsto novih strokovnih nalog, ki jih pred
sprejetjem nove zakonodaje ni opravljal.
Registracija ponudnikov opreme in storitev
Arhiv RS izvaja postopke registracije ponudnikov, ki morajo za opravljanje dejavnosti dobave opreme ali izvajanja storitev na podro~ju zajema in
hrambe gradiva v digitalni obliki svojo dejavnost registrirati pri Arhivu
RS. Postopek registracije je upravni postopek in ga Arhiv RS vodi v
skladu z Zakonom o splo{nem upravnem postopku6. Izvaja ga za to
poobla{~ena oseba v Arhivu RS in je natan~neje opredeljen v Uredbi.
V okviru naloge izvajanja registracije ima Arhiv RS {e dodatni nalogi:
– Vodenje registra ponudnikov opreme in storitev7- Arhiv RS mora voditi
javno spletno in brezpla~no dostopen register ponudnikov opreme in
storitev, ki obsega osnovne podatke o ponudnikih opreme in storitev
(firma oziroma naziv, sede‘ in kontaktni podatki ponudnika, ponujena
storitev oziroma oprema, datum in {tevilko odlo~be o registraciji).
– Izvajanje nadzora nad delovanjem registriranih ponudnikov opreme in
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storitev - Arhivu RS je nalo‘eno izvajanje nadzora nad ponudniki glede
izpolnjevanja dolo~b Zakona in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
predpisov.
Potrjevanje notranjih pravil
Notranja pravila zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki so pravila, ki
jih kot svoj interni pravni akt sprejme pravna oseba glede hrambe svojega gradiva (2. ~len Zakona). Njihov obstoj je bistvenega pomena pri presojanju veljavnosti dokumentarnega gradiva v elektronski obliki. Lahko
se po{ljejo v potrditev Arhivu RS, ki preveri njihovo skladnost z zahtevami Zakona, Uredbe, ETZ ter pravili stroke (19. ~len Zakona). Potrjevanje
notranjih pravil ni obvezno, razen za javnopravne organe, ki pa jih morajo obvezno dati v potrditev Arhivu RS, in za tiste osebe, ki bodo ‘elele pri
Arhivu RS akreditirati storitev elektronske hrambe ali spremljevalne
storitve . Postopek potrjevanja notranjih pravil je upravni postopek in ga
Arhiv RS vodi v skladu z Zakonom o splo{nem upravnem postopku. Izvaja
ga posebej za to imenovana Komisija za potrjevanje notranjih pravil, sestavljena iz predstavnikov razli~nih strokovnih podro~ij (arhivistika, informatika, pravo, …) v Arhivu RS.
V okviru naloge potrjevanja notranjih pravil ima Arhiv RS {e dodatno nalogo:
– vodenje registra potrjenih notranjih pravil8 - Arhiv RS mora voditi javno
spletno in brezpla~no dostopen register potrjenih notranjih pravil, ki
obsega osnovne podatke o potrjenih notranjih pravilih (subjekt, naziv
notranjih pravil, veljavnost pravil, datum in {tevilko odlo~be o potrditvi,
sede‘ in kontaktni podatki ponudnika, ponujena storitev oziroma oprema,
datum in {tevilko odlo~be o registraciji).
Akreditacija opreme in storitev
Za zagotovitev vi{jega nivoja varnosti in zanesljivosti delovanja sistemov
za elektronsko hrambo uvaja Zakon {e dodaten in{trument za urejanje
trga storitev in opreme, in sicer akreditacijo strojne in programske
opreme ter storitev hrambe oz. spremljevalnih storitev. Akreditacija je
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postopek, s katerim Arhiv RS prizna skladnost ponujene opreme ali
storitev elektronske hrambe z veljavnimi predpisi. Akreditacija je prostovoljna in je na voljo vsem registriranim ponudnikom opreme in storitev.
Ponudnikom omogo~a poslovanje z javnim sektorjem, hkrati pa njihovim
uporabnikom zagotavlja ve~jo varnost pri uporabi opreme in storitev.
V okviru naloge izvajanja akreditacije ima Arhiv RS {e druge naloge:
– Vodenje registra akreditirane opreme in storitev9 - Arhiv RS mora
voditi javno spletno in brezpla~no dostopen register akreditirane opreme
in storitev, ki obsega osnovne podatke o potrjenih notranjih pravilih
(subjekt, naziv notranjih pravil, veljavnost pravil, datum in {tevilko
odlo~be o potrditvi, sede‘ in kontaktni podatki ponudnika, ponujeno
storitev oziroma opremo, datum in {tevilko odlo~be o registraciji, datum,
{tevilko sklepa in druge podatke o akreditaciji ter veljavnost akreditacije).
– Priprava in objava Splo{nih pogojev za izvajanje akreditacije10 – Arhiv
RS dolo~a splo{ne pogoje za izvajanje akreditacije in zahteve za akreditirano opremo in storitve, s katerimi vsem registriranim ponudnikom
opreme in storitev priporo~a, ponudnikom akreditirane opreme in
storitev pa nalo‘i zanesljivej{e opravljanje dejavnosti.
– Priprava vzor~ne pogodbe o izvajanju akreditacije – Arhiv RS za akreditacijo opreme oziroma storitev s ponudnikom sklene pogodbo o izvajanju
akreditacije, s katero uredi odnos med njim in ponudnikom v skladu s
splo{nimi pogoji za izvajanje akreditacije, ki jih dolo~i Arhiv RS.
– Izvajanje akreditacijskega nadzora v skladu s splo{nimi pogoji in
pogodbo – Arhiv RS ima v skladu z Zakonom in{pekcijska pooblastila za
preverjanja dejavnosti ponudnikov akreditirane opreme in storitev v
skladu s splo{nimi pogoji in pogodbo.
Usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom
V skladu s strani Ministrstva za kulturo sprejetim Pravilnikom o
strokovni usposobljenosti delavcev javnopravnih oseb ter ponudnikov
opreme in storitev11, ki ravnajo z dokumentarnim gradivom (v nadaljevanju Pravilnik) ima Arhiv RS tudi nalogo izvajanja rednih strokovnih
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9 http://www.arhiv.gov.
si/si/e_hramba_
dokumentarnega_gradiva/
akreditacija/
10 http://www.arhiv.gov.
si/si/e_hramba_
dokumentarnega_gradiva/
akreditacija/
11 http://www.arhiv.gov.
si/fileadmin/arhiv.gov.si/
pageuploads/zakonodaja/
strokovna.pdf

12 http://www.arhiv.gov.
si/si/e_hramba_
dokumentarnega_gradiva/
kreditne_tocke/

usposabljanj in preizkusov strokovne usposobljenosti delavcev javnopravnih oseb ter ponudnikov opreme in storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom
V okviru te naloge mora Arhiv RS voditi interno evidenco preizkusov
strokovne usposobljenosti uslu‘bencev javnopravnih oseb, ki vsebuje
zaporedno {tevilko, osebno ime kandidata, datum in kraj rojstva kandidata, naziv javnopravne osebe, kjer je kandidat zaposlen, datum opravljanja
preizkusa in uspeh na preizkusu.
Po uspe{no opravljenem preizkusu usposobljenosti morajo delavci v
skladu s Pravilnikom redno pridobivati dodatno strokovno znanje, in sicer
s podro~ij pravnih predpisov, upravljanja z dokumentarnim gradivom,
arhivistike v naj{ir{em smislu in informatike. Zato Arhiv RS na podlagi
vlog izvajalcev izobra‘evanja ali po lastni presoji dolo~i, s katerimi
strokovnimi usposabljanji je mogo~e pridobiti kreditne to~ke in koliko
kreditnih to~k prina{a posamezno strokovno usposabljanje. Odlo~itev o
{tevilu kreditnih to~k, ki jih prina{a posamezno usposabljanje, Arhiv RS
objavlja na svoji spletni strani12.
Vzpostavitev elektronskega dr‘avnega arhiva
Sprejeti pravni predpisi s podro~ja varovanja dokumentarnega in
arhivskega gradiva tudi Arhivu RS nalagajo, da mora skupaj z organom,
pristojnim za informatizacijo uprave, v sklopu dr‘avnega podatkovnokomunikacijskega omre‘ja (HKOM) in skupnega podatkovnega centra
zagotoviti informacijsko-komunikacijsko infrastrukturo za hrambo
arhivskega gradiva v digitalni obliki in povezati arhive v enoten informacijski sistem. Ta zahteva je osnova za vzpostavitev elektronskega
dr‘avnega arhiva.
NA^IN ZAJEMA, PRETVORBE IN HRAMBE DOKUMENTARNEGA GRADIVA
V DIGITALNI OBLIKI
Priprava in organizacija zajema in hrambe
Vsaka oseba, ki bo zajemala ali hranila gradivo v digitalni obliki, mora
slediti naslednjim fazam priprave oziroma organizacije zajema in
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hrambe:
– priprava na zajem in hrambo (popis virov gradiva, priprava {tudije
upravi~enosti, priprava {tudije izvedljivosti),
– dolo~itev zahtev za hrambo,
– ocena obstoje~ih sistemov (priprava ocene tveganj in ukrepov za njihovo zmanj{evanje),
– priprava in sprejem notranjih pravil za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki,
– spremljanje izvajanja notranjih pravil in ukrepanje ob odstopanjih v
skladu z notranjimi pravili (notranji/zunanji nadzor),
– spremembe in dopolnitev notranjih pravil zaradi spremembe veljavnih
predpisov, tehnolo{kega napredka, spoznanj stroke ali ugotovitev
pomanjkljivosti pri internem nadzoru,
– na~rtovanje hrambe in vzpostavitve informacijskega sistema za hrambo.
Zajem in pretvorba
Pri zajemu gradiva, ki je izvirno nastalo v fizi~ni, vendar ne v elektronski
obliki, je potrebno poskrbeti, da se zajeto gradivo pri tem postopku
zanesljivo pretvori v elektronsko obliko, pri ~emer je potrebno poskrbeti,
da se ohranijo vse zna~ilnosti izvirne oblike gradiva.
Postopek zajema gradiva mora izpolnjevati temeljne zahteve Zakona.
Temeljno na~elo ohranjanja dokumentarnega gradiva oziroma ohranjanja
njegove vsebine je vsebovano v 3. ~lenu Zakona, po katerem je hramba
dokumentarnega gradiva definirana tako, da pomeni "ohranjanje izvirnega dokumentarnega gradiva ali uporabnosti vsebine tega gradiva". ^e
naj bo hramba zajetega gradiva enakovredna hrambi izvirnega gradiva,
mora zajeto gradivo zagotavljati in ohranjevati vse u~inke izvirnega
gradiva.
Postopek pretvorbe dokumentarnega gradiva v digitalni obliki iz ene
oblike v drugo obliko zapisa mora zato omogo~ati najmanj:
1. pravilno pretvorbo reprodukcije vsebine enote dokumentarnega gradiva, ki:
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– pretvori vse klju~ne vsebinske podatke in obstoje~e metapodatke;
– ustvari vse potrebne metapodatke glede pretvorbe (dodatni podatki, ki
potrjujejo enako avtenti~nost zajetega gradiva, kot jo je imelo izvirno
gradivo, datum pretvorbe, podatki o postopku pretvorbe, podatki o strojni in programski opremi, s katero je bila opravljena pretvorba, itd.) ter
omogo~i strogo nadzorovano in dokumentirano dodajanje teh podatkov;
– zagotavlja uporabnost vsebine izvirnega dokumentarnega gradiva;
2. samodejno in ro~no kontrolo pravilnosti pretvorbe reprodukcije vsebine in metapodatkov;
3. varnost in nespremenljivost pretvorjenega dokumentarnega gradiva
po pravilni pretvorbi;
4. mo‘nost pretvorbe ter poznej{e poprave napak pri pretvorbi in
upravi~enega dopolnjevanja metapodatkov samo s strani poobla{~enih
oseb in z zagotavljanjem jasne revizijske sledi tak{nih popravkov ali
dopolnitev.
Splo{ni pogoji hrambe
Ko govorimo o hrambi elektronskega gradiva, moramo v prvi vrsti poskrbeti za njegovo varovanje, in sicer z uvedbo ustreznih fizi~no-tehni~nih in
organizacijskih ukrepov v skladu z uveljavljenimi pravili stroke z
namenom prepre~itve fizi~nega ali elektronskega vdora oziroma
nepoobla{~enega dostopa do tega gradiva. V ta namen moramo zagotoviti ustrezne prostore in infrastrukturo, fizi~no varovanje strojne
opreme in nadzor nad fizi~nim ter logi~nim dostopom do svojega informacijskega sistema za hrambo in nenazadnje za ustrezno usposobljene
zaposlene. Priporo~ljivo je tudi, odvisno sicer o pomembnosti gradiva, da
se poleg primarne lokacije hranjenja gradiva zagotovi tudi varno shranjevanje {e na varni oddaljeni lokaciji. Veljavna zakonodaja zahteva od
osebe, ki bo hranila elektronsko arhivsko gradivo, poleg primarne lokacije {e dve zunanji lokaciji hrambe.
Zagotavljanje avtenti~nosti in celovitosti
Od trenutka, ko je dokument zajet, je zelo bistveno, da se vsi njegovi
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deli, struktura in metapodatki, potrebni za zagotovitev avtenti~nosti in
celovitosti dokumenta, ve~ ne spreminjajo. Da bi ohranili avtenti~nost,
moramo zajete dokumente ohraniti v nespremenljivi obliki in jih v celotnem ‘ivljenjskem ciklusu zavarovati pred namernimi ali naklju~nimi spremembami vsebine, konteksta, strukture in izgleda.
V skladu z Uredbo zagotavljanje avtenti~nosti in celovitosti obsega:
– preverjanje elektronskih podpisov,
– ohranjanje veljavnosti digitalnih potrdil,
– mo‘nost dokazovanja ~asa prejema gradiva v arhiv in ~asa preverjanja
veljavnosti podpisov,
– obnavljanje dokazov o avtenti~nosti in celovitosti, ki s~asoma izgubijo
vrednost.
Varna dolgoro~na hramba
Kot smo ‘e v uvodnem delu tega prispevka ugotovili, so glavni problemi
arhiviranja elektronskega gradiva predvsem fizi~na obstojnost nosilcev,
zastarevanje strojne opreme, zastarevanje formata, dokazovanje avtenti~nosti in stabilnost zapisov oziroma ohranjanje celovitosti podatkov. V
skladu z Uredbo lahko varno dolgoro~no hrambo zajetega dokumentarnega gradiva v digitalni obliki zagotavljamo:
– na ravni zunanje varnosti (okolje informacijskega sistema za hrambo in
njegova fizi~na varnost, omre‘na infrastruktura, {ifrirane povezave,
varnostne kopije, zagotavljanje energentov idr.),
– na ravni notranje varnosti:
– ohranjanje uporabnosti in dostopnosti gradiva in pripadajo~ih opisnih
podatkov (varovanje podatkov pred izgubo, ohranjanje berljivosti gradiva, verodostojne pretvorbe formatov),
– zagotavljanje informacijske varnosti (nadzor dostopa, tehnike za
za{~ito podatkov na osnovi kriptografije),
– zagotavljanje avtenti~nosti in celovitosti (vzdr‘evanje varnostnih atributov, ki dokazujejo, da je gradivo obstajalo ob dolo~enem ~asu in se od
takrat ni spreminjalo; zagotavljanje veljavnosti digitalnih podpisov;
~asovno ‘igosanje in obnavljanje ~asovnih ‘igov).
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NAMESTO ZAKLJU^KA
S sprejetjem pravnih podlag za varstvo arhivskega in dokumentarnega
gradiva v elektronski obliki je na{a dr‘ava naredila tudi v primerjavi z
drugimi evropskimi dr‘avami in {ir{e velik korak, po mnenju mnogih,
morda celo malce drzen in morda celo neuresni~ljiv. V vsakem primeru
pa predstavlja logi~no nadaljevanje elektronskega poslovanja, saj vedno
ve~ dokumentarnega gradiva nastaja ‘e izvorno v elektronski obliki, med
njim tudi arhivskega, za katerega je potrebno ‘e danes poskrbeti, da se
bo ohranilo tako, kot so se skozi ~as ohranjale zapisane besede na
papirju, pred tem pa tudi na drugih nosilcih. Smo pa {e vedno nekje na
za~etku, poleg velike potrebe po ureditvi varne hrambe elektronskega
dokumentarnega gradiva imamo zdaj {e pravne podlage in natan~nej{e
tehnolo{ke zahteve za varno hrambo, ki jih je predpisala dr‘ava. V nadaljevanju potrebujemo samo {e veliko mero zaupanja v tehnologijo in
njeno poznavanje, predvsem pa volje za uvedbo potrebnih tehnolo{kih in
organizacijskih ukrepov ter seveda njihovega upo{tevanja. Pa seveda
veliko znanja, da drugih potrebnih virov niti ne izpostavljamo. Cilj vsega
je, da zagotovimo, da bodo zanamcem tudi ~ez desetletja, morda tudi
stoletja dosegljive in uporabne informacije, ki jih ustvarjamo danes s
trenutno obstoje~o tehnologijo.
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Schutz des Archiv- und
Dokumentarmaterials in elektronischen Form Zusammenfassung
Im Beitrag werden die rechtlichen und technologischen
Herausforderungen der sicheren Aufbewahrung des
Dokumentarmaterials mit Hervorhebung der elektronischen Form dieses
Materials herausgestellt. Als Antwort darauf werden die
Rechtsgrundlagen für die elektronische Aufbewahrung des Dokumentarund Archivmaterials in digitaler Form vorgestellt und wie der Staat
durch die Zuteilung neuer Fachaufgaben in das Archiv der Republik
Slowenien in den Bereich der Regelung des Marktes eingriff. Im
Weiteren werden gemä der gültigen Gesetzgebung die Bedingungen
zur Gewährleistung einer sicheren langfristigen Aufbewahrung des
Materials ab dessen Entstehung, Erfassung und Umwandlung bis hin zur
Gewährleistung der Authentizität und Ganzheitlichkeit beschrieben.
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Protection of Archive and
Documentary Material in Electronic
Form Summary
This document highlights the legal and technological challenges of
archive and documentary material safekeeping, with a stress on this
material being in electronic form. As a response to this the legal bases
for electronic safekeeping of archive and documentary material in digital
form are presented and an explanation is made of how the state regulated the market by assigning the Archive of the RS new expert tasks.
Further, the document in line with the applicable legislation describes
the conditions for assuring safe long-term keeping of material, since its
creation, capture and conversion to the verification of its authenticity
and completeness.
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Varovanje premi~ne (muzejske)
kulturne dedi{~ine
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Muzejska premi~na dedi{~ina v
zasnovi novega Zakona o varstvu
kulturne dedi{~ine Jerneja Bati~
Novi zakon o varstvu kulturne dedi{~ine je Ministrstvo za kulturo za~elo
pripravljati leta 2005. K sodelovanju sem bila povabljena za pripravo
izhodi{~ za podro~je premi~ne dedi{~ine in muzejev. V skupini sta bila {e
dr. Marjeta Miku‘ kot strokovnjakinja s podro~ja muzeologije in pravnik
Borut [antej. Za pripravo zakona smo oblikovali teze, ki so bile podlaga
za kasnej{e pisanje zakonskih dolo~il. Moj prispevek na posvetu o
varovanju dokumentarnega in arhivskega gradiva Univerze v Ljubljani
temelji na tem dokumentu, zato ga v nadaljevanju predstavljam.
ORGANIZACIJA MUZEJSKE MRE@E
Avtorji: Borut [antej, Jerneja Bari~, dr. Marjeta Miku‘
November 2005
UVOD
Ta dokument je predvsem predlog izbolj{anja organizacije muzejske
dejavnosti v novem zakonu o varstvu kulturne dedi{~ine, ki je v postopku
priprave. Ker pa del vzrokov za nezadovoljivo stanje na podro~ju muzejev
le‘i tudi v pravno pomanjkljivo urejenem varstvu premi~ne kulturne
dedi{~ine, smo tu predlagali tudi nekatere spremembe in dopolnitve
zakonske ureditve varstva premi~ne kulturne dedi{~ine.
Varstvo premi~ne dedi{~ine je v veljavnem Zakonu o varstvu kulturne
dedi{~ine (ZVKD) dokaj pomanjkljivo urejeno. Manjkajo jasne definicije
razli~nih vrst premi~ne dedi{~ine, opredelitev na~inov nastanka
premi~ne dedi{~ine, ukrepi varstva posameznih vrst premi~ne dedi{~ine
in jasni standardi za varstvo dedi{~ine. Prav tako so pomanjkljivo opredeljene tudi pristojnosti za ohranjanje / varovanje / upravljanje
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dedi{~ine, lastni{tvo muzejskih zbirk, pogoji za ustanovitev muzeja,
zbirke itn.
Veljavni ZVKD ne definira, kaj je muzej in ne predpisuje registracije
muzejev, opredeljeni so le strokovni in tehni~ni pogoji za izvajanje javne
slu‘be na podro~ju varstva kulturne dedi{~ine, ki pa zajemajo le muzeje,
financirane iz dr‘avnega prora~una. Zakon je usmerjen predvsem na
podro~je nepremi~ne kulturne dedi{~ine, medtem ko dolo~a temelje
muzejske dejavnosti le v manj{i meri.
Cilj nove ureditve je zagotoviti enotne in ustrezne (ICOM) standarde
varovanja premi~ne dedi{~ine na celotnem obmo~ju dr‘ave. Za
uresni~itev tega cilja je potrebno urediti varstvo premi~ne dedi{~ine na
slede~i na~in:
– poenotenje sistema varstva premi~ne in nepremi~ne dedi{~ine (zrcaljenje postopkov nastanka in varstva dedi{~ine, institucije ...),
– uvajanje svetovno sprejetih in primerljivih standardov varstva
premi~ne dedi{~ine (ICOM),
– racionalizacija organizacijske strukture muzejev,
– okrepitev dr‘avne slu‘be za premi~no dedi{~ino in muzeje,
– vzpostavitev konkuren~nosti pri opravljanju nalog varstva premi~ne
dedi{~ine (kjer je to mogo~e).
Pri pripravi tega dokumenta smo upo{tevali cilje, dolo~ene v Resoluciji o
nacionalnem programu za kulturo 2004-2007, ter {tudije o stanju na
podro~ju premi~ne kulturne dedi{~ine in muzejev, predvsem Analizo
stanja na podro~ju premi~ne kulturne dedi{~ine (Bati~ 2002a), Analizo
stanja v muzejih in predlogi re{itev (Miku‘ 2005), Analizo stanja na
podro~ju kulture in predlog prednostnih ciljev (^ et al. 2002), letna
poro~ila MK ter SWOT analiza stanja podro~ja varstva nepremi~ne in
premi~ne kulturne dedi{~ine (Bati~ 2002b). Podlaga za pripravo tega
dokumenta je bila tudi primerjalna analiza organizacije muzejske
dejavnosti in premi~ne dedi{~ine.
Ker sta pravna ureditev podro~ja muzejev in splo{no stanje na podro~ju
muzejev natan~no opisana v zgoraj navedeni {tudiji o stanju na podro~ju
premi~ne kulturne dedi{~ine (Bati~ 2002a) in v analizi stanja in predlogih
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za spremembe (Miku‘ 2005), teh ugotovitev na tem mestu ne ponavljamo, pa~ pa na njihovi podlagi predlagamo spremembe organizacije
muzejev.
PREDLOGI ZA REDEFINIRANJE PREMI^NE KULTURNE DEDI[^INE
Jasna definicija stopenj varstva
Predlagamo jasno delitev posameznih varstvenih kategorij premi~nih
predmetov glede na stopnjo in na~in varstva:
– predmeti, ki se varujejo po samem zakonu (arheolo{ke ostaline, ki {e
niso registrirane; kontrola uvoza, izvoza in prodaje kulturnih dobrin itn.),
– evidentirani premi~ni predmeti, ki {e niso inventarizirani oziroma
razgla{eni za spomenik,
– premi~ni kulturni spomeniki, za katere velja najstro‘ji re‘im varstva.
Premi~ni kulturni spomenik nastane z razglasitvijo
Po veljavnem ZVKD premi~ni spomenik nastane z inventarizacijo
premi~nega predmeta: "Zbirke predmetov ali posamezni predmeti
premi~ne dedi{~ine, s katerimi upravljajo javni zavodi [...] so spomeniki
po zakonu" (18. ~len ZVKD).
Po tak{ni ureditvi so kulturni spomeniki vsi inventarizirani predmeti v
muzejskih zbirkah. Slabost take ureditve je, da ena~i vse inventarizirane
predmete v muzejih in da ni nobenega stopnjevanja njihovega varstva
glede na njihov kulturni pomen.
Predlagamo, da tako kot nepremi~ni kulturni spomeniki tudi premi~ni
kulturni spomeniki nastanejo z razglasitvijo. V tem primeru postane z
inventariziranjem predmet le varovana kulturna dedi{~ina in ne kulturni
spomenik! Na ta na~in bi:
– lahko vpeljali razli~ne stopnje varstva glede na kulturni pomen predmetov in omogo~ili vi{je standarde pri varovanju in prezentaciji kulturnih
spomenikov s strukturiranjem financiranja;
– pribli‘ali sistem varstva premi~ne dedi{~ine sistemu varstva nepremi~ne dedi{~ine;
– odpravili sedanjo razliko med premi~nimi spomeniki po zakonu (tisti iz
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muzejskih zbirk) in med razgla{enimi premi~nim kulturnimi spomeniki.
Na predlog strokovnega sveta muzeja bi lahko Slu‘ba za premi~no
dedi{~ino in muzeje (SPDM) razgla{ala premi~ne kulturne spomenike,
MK pa spomenike dr‘avnega pomena.

Tabela: Primerjava sistema premi~ne in nepremi~ne dedi{~ine
____________________________________________________________________
NEPREMI^NA DEDI[^INA PREMI^NA DEDI[^INA
EVIDENTIRANJE evidentirana nepremi~nina evidentirani predmetimuzejski predmeti
akt/dejanje

predlog za vpis v register KD

akcesije gradiva v muzeju in evidenti-

ranje izven
pristojni organ:

ZVKDS

muzej: evidentiranje in akcesija gradiva

varstveni re‘im:

ga ni

- kontrola izvora, vrednosti itn.

REGISTRIRANAKULTURNA DEDI[^INA

enota kulturne dedi{~ine:

inventariziran

muzejski predmet/muzejska zbirka (ki je lahko v muzeju ali zunaj)
akt/dejanje

Z vpisom enote v register kulturne dedi{~ine

inventarizacija predmeta (in

s tem tudi posledi~ni vpis v register KD)
pristojni organ:

MK

muzej

varstveni re‘im:

podlaga za urejanje prostora,obveznost varstva,spremembe oz. uni~enje le

na nadzorovan na~in - pogoji in soglasja

varstvo, hramba;navodila lastnikom o

varstvu;kontrola uvoza/izvoza;mo‘ne menjave, odpisi ...
KULTURNI SPOMENIK

nepremi~ni kulturni spomenikdr‘avnega oz. lokalnega pomena

premi~ni kulturni spomenik dr‘avnega oz. lokalnega pomena
akt/dejanje

razglasitev: uredba vlade ali ob~inski odlok

pristojni organ:

vlada oz. ob~ina na predlog ZVKDS

razglasitev

SPDM na predlog muzejskega sveta

oz. MK na predlog SPDM za spom. dr‘. pomena
varstveni re‘im

dol‘nost ohranitve itn.

dol‘nost ohranitve, prepoved odsvojitve, pre-

poved izvoza ..
____________________________________________________________________
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Inventarizacija premi~ne dedi{~ine
Inventarizacija premi~ne dedi{~ine je javna slu‘ba, ki jo opravljajo muzeji, poobla{~eni za opravljanje te javne slu‘be. Muzeji so pristojni za
inventarizacijo vseh vrst predmetov premi~ne dedi{~ine, in to tudi tistih,
ki niso v zbirkah muzejev, pa~ pa:
– v registriranih zasebnih muzejih, muzejskih zbirkah,
– v neregistriranih zasebnih muzejskih zbirkah
– ali pa so del inventarja ali opreme nepremi~nega kulturnega spomenika.
Za inventariziranje in razgla{anje kulturnih spomenikov je odgovoren teritorialno in vsebinsko pristojni muzej, ki opravlja dr‘avno javno slu‘bo.
Vzpostavitev enotnega registra kulturne dedi{~ine
Z inventarizacijo se premi~na dedi{~ina vpi{e v register kulturne
dedi{~ine. Predlagamo, da za registracijo kulturne dedi{~ine ne skrbijo
ve~ dr‘avni in drugi muzeji (kot to dolo~a Uredba o vzpostavitvi muzejske
mre‘e), pa~ pa se vzpostavi enoten register kulturne dedi{~ine za
obmo~je cele dr‘ave, v katerega se vpisuje nepremi~na, premi~na in
nematerialna dedi{~ina. Vpisovanje v register kulturne dedi{~ine mora
biti omogo~eno z uporabo enotnih standardov za inventarizacijo in dokumentiranje premi~ne dedi{~ine.
Vzpostavitev enotnih standardov
Zakon mora omogo~iti ministrstvu predpisovanje enotnih standardov za
opravljanje muzejske dejavnosti in za vzpostavitev enotnega dokumentacijskega sistema – od evidentiranja, akcesije, inventarizacije itn.
Na ta na~in bo omogo~ena tudi vzpostavitev enotnega registra kulturne
dedi{~ine.
Lastni{tvo zbirk
Potrebno je dolo~iti lastni{tvo zbirk v muzejih (dr‘avna oz. lokalna last),
arheolo{kih predmetov, zasebnih zbirk, zbirk, ki jih zasebnik ali lokalni
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muzej pridobi pri opravljanju dr‘avne javne slu‘be.
Zbirke, ki jih pridobivajo oz. imajo muzeji v okviru opravljanja dr‘avne
javne slu‘be, so last dr‘ave ne glede na ustanoviteljstvo oz. lastni{tvo
muzejev.
Spremenjeni oziroma novi predpisi
_____________________________________________________
Akt

vsebina nov/obstoje~

ZVKD

poglavje o premi~ni kulturni dedi{~ini, poglavje o arheolo{ki

dedi{~ini, poglavje o kontroli prometa dedi{~ine

ve~ina dolo~b

novih
Pravilnik o zvrsteh predmetov dedi{~ine

kontrola prodaje, uvoza

in izvoza dedi{~ine obstoje~, morda popraviti
Pravilnik o vodenju registra premi~ne dedi{~ine

opredelitev vse-

bine, enoten na~in vpisovanja, izmenjava, dostopnost, javnost, za{~ita
osebnih podatkov nov
Pravilnik o dokumentiranju premi~ne KD

enotni dokumentacijski

sistem celotnega inventarja premi~ne kulturne dedi{~ine, urejen po mednarodnih standardih- SPECTRUM;skupni register, ki omogo~a u~inkovit
dostop do informacij o zbirkah

nov

Pravilnik o pogojih za varovanje in hranjenje premi~ne KD
postopki in pogoji za ohranjanje in varstvo muzejskega gradiva

nov

Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz kulturne
dedi{~inePravilnik o prenosu, prevozu in razstavljanju premi~ne KD
dovoljenja za izvoz kulturne dedi{~inedolo~itev pogojev in na~ina
zavarovanja za dedi{~ino glede na vrednost

obstoje~nov

Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za arheolo{ka izkopavanja dovoljenja za arheolo{ka izkopavanjapogoji za zavarovanje predmetov med
arheolo{kim izkopavanjem in pred prenosom v muzej

obstoje~

_____________________________________________________
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Opredelitev muzejske premi~ne dedi{~ine
_____________________________________________________
MUZEJSKA ZBIRKAje muzejsko gradivo oz. muzejski predmeti, ki
omogo~ajo zaokro‘en pregled nad delom kulturne dedi{~ine. Muzejsko
zbirko lahko upravlja poleg muzeja tudi druga pravna ali fizi~na oseba, ~e
izpolnjuje pogoje za varstvo.
Muzejski predmeti:evidentirani in akcesirani predmeti dedi{~ine
Muzealije:inventarizirana dedi{~ina, spomeniki
_____________________________________________________
Muzejske predmete zunaj muzeja lahko upravlja in varuje tudi pravna ali
fizi~na oseba, ki ni muzej, ~e za to izpolnjuje pogoje.
Na~elo: spomenike dr‘avnega pomena hrani oziroma nadzoruje
varovanje in hranjenje dr‘avni muzej oziroma muzej, ki izvaja dr‘avno
javno slu‘bo.
Opravljanje muzejske dejavnosti
Registriranje muzejev
Predlagamo registracijo muzejev: muzejsko dejavnost lahko opravlja le
registrirani muzej. Register muzejev vodi slu‘ba za premi~no dedi{~ino in
muzeje.
_____________________________________________________
MUZEJje pravna oseba, registrirana za opravljanje (primarne in sekundarne) dejavnosti varstva premi~ne dedi{~ine.
dr‘avni muzej

ob~inski muzej

zasebni muzej

_____________________________________________________
Primarna in sekundarna dejavnost muzejev
– Primarno dejavnosti lahko opravlja le muzej, tj. registrirana in
usposobljena ustanova.
– Sekundarno dejavnost lahko opravlja tudi posameznik oz. oseba zasebnega prava, ki ima muzejsko zbirko.
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_____________________________________________________
DEJAVNOST
je-

PRIMARNA DEJAVNOST:-

evidentiranje-

zbiran-

akcesija- inventariziranje- varstvo in hranjenje kulturne

dedi{~ine- nadzor nad varstvom zasebnih muzejskih zbirk
SEKUNDARNA DEJAVNOST:-prezentacijabra‘evanje-

pedago{ki programi -

KDO JO OPRAVLJA
-

-

raziskovanje-

izo-

komuniciranje

muzej (dr‘avni, ob~inski, zasebni)

muzej (dr‘avni, ob~inski, zasebni)-

lahko tudi upravljalec

muzejske zbirke (ki ni registriran kot muzej)
_____________________________________________________
Postopek preobrazbe obstoje~ih nedr‘avnih muzejev:
a) Vzpostaviti register muzejev in predpisati pogoje za vpis v register
(pravilnik na podlagi ZVKD).
b) Dolo~iti rok za registracijo, ki mora biti dovolj dolg, da obstoje~i muzeji izpolnijo statusne pogoje za vpis (urejeno ustanoviteljstvo itn.).
b) Registracija obstoje~ih muzejev iz sedanje muzejske mre‘e.
c) Sprejetje uredbe o opravljanju javne slu‘be.
d) Izvedba razpisov in sklenitev pogodb o opravljanju javne slu‘be (o
sofinanciranju) z ob~inskimi muzeji, ki so registrirani. ^e obstoje~i muzej
ni registriran, ni ve~ sofinanciran - zbirka preide v drug muzej.
e) Predpis vsebinskih pogojev za dokumentiranje in vodenje registra itn.
(pravilnik), hrambo dedi{~ine itn. (pravilniki na podlagi ZVKD).
f) Ob obnovi registracije se kontrolira izpolnjevanje pogojev za registracijo in tudi izvr{evanje vsebinskih predpisov za varstvo, ohranjanje in
dokumentiranje zbirk. Muzeji, ki ne izpolnjujejo pogojev, se izbri{ejo iz
registra.
Registracijo je potrebno obnoviti vsakih 5 let. Pri obnovi registracije so
druga~ni pogoji kot pri registraciji sami: pri registraciji se preverja le
izpolnjevanje materialnih/kadrovskih/finan~nih pogojev za delovanje, pri
obnovi registracije pa dejansko ravnanje z zbirko, stanje dokumentiranosti zbirke itd.
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Javna slu‘ba na podro~ju muzejev
Javna slu‘ba
Zakon mora dolo~iti, kaj je javna slu‘ba na podro~ju varstva premi~ne
dedi{~ine in na kak{en na~in in v kak{ni obliki se ta javna slu‘ba izvaja.
Javna slu‘ba bo glede na teritorialne oz. vsebinske pristojnosti muzejev
po obsegu lahko razli~na, npr:
– Obsega lahko celotno izvajanje primarne in sekundarne dejavnosti
(npr. v dolo~enih dr‘avnih muzejih).
– Obsega le izvajanje primarne oziroma dela primarne dejavnosti (v
drugih muzejih). V tem primeru bo dr‘ava sistemsko financirala le
opravljanje primarne dejavnosti - sekundarno pa le projektno itn.
V vsakem primeru bodo lahko predmete premi~ne dedi{~ine inventarizirali (in s tem vpisovali v register dedi{~ine) le tisti muzeji, ki bodo
opravljali javno slu‘bo.
Izvajalci muzejske javne slu‘be
Sedanja ureditev, po kateri vladna Uredba o vzpostavitvi muzejske mre‘e
dolo~a ob~inske muzeje, ki opravljajo javno slu‘bo, s sistemskega vidika
ni ustrezna in je tudi v nasprotju z Zakonom o uresni~evanju javnega
interesa za kulturo.
– Javno slu‘bo – primarno dejavnost muzejev po tem zakonu bo lahko
izvajal le registrirani muzej.
– ~e se muzej zaradi neizpolnjevanja pogojev izbri{e iz registra, preneha
opravljati javno slu‘bo - primarno dejavnost.
Javna slu‘ba muzejev se bo opravljala lahko bodisi:
– v registriranem dr‘avnem muzeju, ki ga ustanavlja in financira dr‘ava;
– v registriranem ob~inskem muzeju , v katerem zagotavljanje primarne
dejavnosti sofinancira dr‘ava na podlagi javnega poziva in sklepa ministra ter pogodbe o sofinanciranju;
– v registriranem zasebnem muzeju z dr‘avnim sofinanciranjem javnega
kulturnega programa na podlagi razpisa in pogodbe o sofinanciranju.
Sedaj veljavna Uredba o vzpostavitvi muzejske mre‘e bo po uveljavitvi
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novega sistema prenehala veljati - razen morda za dr‘avne muzeje. To
seveda ne pomeni, da dr‘avne javne slu‘be vsaj v za~etku ne bodo
opravljali bolj ali manj isti zavodi kot doslej. Uveljavljanje nalog povezovanja med muzeji prevzame Slu‘ba za premi~no dedi{~ino in muzeje.
Vodenje registra in dolo~anje enotnih standardov
Predlagamo, da pristojnost predpisovanja standardov preide na ministra,
register pa postane enotni register kulturne dedi{~ine, ki vklju~uje
premi~no, nepremi~no in nematerialno kulturno dedi{~ino.
Financiranje muzejev
Splo{no pravilo mora postati, da ustanove financira ustanovitelj - dr‘ava
dr‘avne, lokalna skupnost ob~inske, zasebnik zasebne.
Drugo pravilo je, da zaradi zagotavljanja enotnega sistema varstva
dr‘ava financira opravljanje dr‘avne javne slu‘be. Dr‘ava financira
opravljanje dr‘avne javne slu‘be tudi v ob~inskih in zasebnih muzejih, ki
to slu‘bo opravljajo. Dr‘ava naj financira opravljanje dr‘avne javne
slu‘be v muzejih, ki so jih ustanovile ob~ine, na podlagi pogodb z
ob~inami, ki so ustanoviteljice muzejev, in ne na podlagi pogodb z muzeji
samimi.
TABELA: FINANCIRANJE MUZEJEV
_____________________________________________________
FINANCIRANJE MUZEJEV
DR@AVNI MUZEJI- ustanovi dr‘ava- izvajajo javno slu‘bo
OB^INSKI MUZEJI- ustanovi ob~ina ZASEBNI MUZEJI- ustanovi zasebnik
Izvajajo javno slu‘bo
slu‘bo

izvajajo dr‘avno javno

ne izvajajo dr‘avne javne slu‘be

PRIMARNA DEJAVNOST: sistemsko financiranje dr‘ave PRIMARNA
DEJAVNOST:- sistemsko sofinanciranje dr‘avne javne slu‘be - pogodba
z ob~ino

PRIMARNA DEJAVNOST:- zasebnik- dr‘ava sofinan-

cira izvajanje dr‘avne javne slu‘be
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PRIMARNA DEJAVNOST.- zaseb-

nik- projektno sofinanciranje dr‘ave/ob~ine
SEKUNDARNA DEJAVNOST: sistemsko/projektno financiranje dr‘ave
SEKUNDARNA DEJEJAVNOST:- ob~ina sistemsko- dr‘ava projektno
SEKUNDARNA DEJAVNOST:- dr‘ava/ob~ina projektno
_____________________________________________________
Ukrepi
Dr‘ava mora:
– opredeliti javne slu‘be oziroma naloge v dr‘avnem interesu - primarno in sekundarno dejavnost,
– sama financirati naloge v dr‘avnem interesu - primarna dejavnost,
– financiranje sekundarne dejavnosti v ob~inskih muzejih prepusti ob~ini.
To dose‘emo z lo~itvijo javne slu‘be na primarno in sekundarno
dejavnost in razmejitvijo interesa dr‘ave za financiranje primarne
dejavnosti v ob~inskih muzejih in prepustitvijo financiranja sekundarne
dejavnosti ustanovitelju muzeja . Dr‘ava bo financirala opravljanje
javne slu‘be na podlagi pogodbe:
– z ob~ino (~e je ta ustanovitelj muzeja, ki opravlja javno slu‘bo),
– na podlagi pogodbe z zasebnim muzejem, ki opravlja javno slu‘bo.
^e ugotovi, da muzej te slu‘be ne more opravljati (ker ni registriran ali
ker ne izpolnjuje pogojev za opravljanje), prekine pogodbo, ga preneha
financirati in sklene pogodbo z drugo ob~ino oz. muzejem oziroma to
slu‘bo opravlja sama (npr. s prenosom zbirk v dr‘avni ali kak drug
muzej.
Slu‘ba za premi~no dedi{~ino in muzeje
Okrepiti oziroma vzpostaviti je potrebno slu‘bo za premi~no dedi{~ino in
muzeje, ki bo opravljala naloge na podro~ju premi~ne kulturne dedi{~ine
in muzejev (SPDM). V skladu z zakonom bo SPDM zadol‘ena za implementacijo dejavnosti na slede~ih podro~jih:
– management dr‘avnih muzejev in galerij ter njihovih zbirk,
– vzpostavljanje enotnih standardov in kriterijev za dokumentiranje,
varovanje in hranjenje premi~ne kulturne dedi{~ine,
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– interpretacija premi~ne kulturne dedi{~ine,
– marketing premi~ne kulturne dedi{~ine
Tabela: naloge SPDM
_____________________________________________________
Upravne naloge

- registracija in izbris muzejev in galerij- podeljevanje

licenc- odlo~anje o dodelitvi arheolo{kega gradiva muzejem- izvajanje
strokovnih izpitov/nazivov- mentorstvo- izobra‘evanje- verificiranje predlogov za spomenike dr‘avnega pomena
Strokovne / pospe{evalne naloge

- priprava in spremljanje podrobne

analize stanja v slovenskih muzejih in galerijah z vizijo dolgoro~nih
re{itev - priprava mednarodno primerljivih standardov delovanja slovenskih muzejev in galerij- izdelava predlogov muzejske in galerijske politike ter strategije varstva - priprava kriterijev za odobritev programov in
projektov - (nadzor nad izvajanjem programov in projektov)- tr‘enje
premi~ne kulturne dedi{~ine in vklju~evanje v skupne projekte- oblikovanje skupnega promocijskega nastopa nacionalnih muzejev- priprava
standardov za dokumentiranje in ohranjanje nematerialne kulturne
dedi{~ine
Skupni cilji in vizija

zagotoviti enotne mednarodne standarde

varovanja premi~ne kulturne dedi{~ine na celotnem obmo~ju dr‘ave
_____________________________________________________
Cilj delovanja Slu‘be za premi~no dedi{~ino in muzeje je povezati
dr‘avne muzeje, ki bi s tem imeli za klju~ne naloge skupen program prioritet tako na podro~ju uvajanja standardov kot pri skupnem re{evanju
prostorskih problemov, registra, promocije. Pri tem bi bila naloga
dr‘avnih muzejev, da implementirajo muzejske standarde v ostale muzeje, ki izvajajo javno slu‘bo, in obenem vklju~ujejo muzeje v skupne projekte. S tem bi ohranili integriteto posameznih dr‘avnih muzejev, obenem
pa bi jih z dolo~enimi nalogami povezali v Slu‘bi za premi~no dedi{~ino in
muzeje z namenom enotnega izvajanja dolo~enih nalog.
V praksi navedenih nalog sedaj ne opravlja nih~e, prav tako pa dr‘avni
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muzeji nimajo sogovornika s strani Ministrstva za kulturo in obratno. S
SPDM bi zapolnil vrzel, ki obstaja med MK in muzeji. S koordinacijo in
izvajanjem dolo~enih nalog pa bi zagotovili enotne standarde varovanja,
prioritete ter prodornej{i promocijski nastop.
Pravna podlaga za organizacijo slu‘be
Organizacija enote v okviru dr‘avnih muzeje ali kot samostojni javni
zavod, ki se ukvarja z vsemi zadevami v zvezi z varstvom premi~ne
dedi{~ine: upravnimi, pospe{evalnimi, strokovnimi, nadzornimi. Podlaga
za izvajanje upravnih in nadzornih nalog je zakon.
Predpisi in reference
1.1. Predpisi Republike Slovenije
– Zakon o varstvu kulturne dedi{~ine (ZVKD), Uradni list RS, {t. 7/99
•

Pravilnik o dolo~itvi zvrsti predmetov kulturne dedi{~ine, Uradni list

RS, {t. 73/00
•

Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz kulturne dedi{~ine,

Uradni list RS, {t. 19/95, 7/99, 73/00)
•

Pravilnik o registru nepremi~ne kulturne dedi{~ine, Uradni list RS, {t.

25/02
•

Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehni~nih pogojih za izvajanje

javne slu‘be na podro~ju varstva kulturne dedi{~ine, Uradni list RS, {t.
112/00
•

Uredba o vzpostavitvi muzejske mre‘e za izvajanje javne slu‘be na

podro~ju varstva premi~ne kulturne dedi{~ine in dolo~itvi dr‘avnih muzejev, Uradni list RS, {t. 97/00
– Zakon o uresni~evanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), Uradni list
RS, {t. 96/02)
– Zakon o knji‘ni~arstvu (ZKnj), Uradni list RS, {t. 87/01
– Zakon o arhivskem gradivu in arhivih (ZAGA), Uradni list RS, {t. 20/97,
32/97, 24/03
– Zakon o dr‘avni upravi (ZDU-1), Uradni list RS, {t. 83/03 - uradno
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pre~i{~eno besedilo
– Zakon o in{pekcijskem nadzoru (ZIN), Uradni list RS, {t. 56/02
1.2. Predpisi drugih dr‘av
Avstrija
– Denkmalschutzgesetz 1999
•

Verordnung des Bundesministers für Unterricht und kulturelle

Angelegenheiten, mit welcher Kategorien von Kulturgütern festgesetzt
werden, die auf Grund der Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes
für die Ausfuhr keiner Bewilligung bedürfen
Wiener Museumgesetz, 2000
– Museumverordnung Wien, 2001
– Bundesgesetz zum Umsetzung der Richtlinie 93/7 EWG über die
Rückgabe von unrechtmässig aus dem Höheitsgebiet eines
Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft verbrachten
Kulturgütern
Danska
– Act on Protection of Cultural Assets in Denmark
– Museum Act 2001
Hrva{ka
– Zakon o muzejima (NN 142/98)
•

Pravilnik o na~inu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja

Republike Hrvatske (NN 120/02)
•

Pravilnik o o~evidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar

ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99)
•

Pravilnik o uvjetima i na~inu ostvarivanja uvida u muzejsku gra u i

muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)
•

Pravilnik o sadr‘aju i na~inu vo enja muzejske dokumentacije o muze-

jskoj gra i (NN 108/02)
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ZRN
– Bavarska: Denkmalschutzgesetz 1973
– Brandenburg: Denkmalschutzgesetz 1991
– Schleswig Hollstein: Denkmalschutzgesetz1958
– Rheinland - Pfalz: Denkmalschutzgesetz
Velika Britanija
Planning (Listed Buildings and Conservation Act) (Anglija in Wales) 1990
1.3. Mednarodne pogodbe in predpisi EU
– Direktiva sveta 93/7/EEC s 15. marca 1993 o vrnitvi protipravno
odstranjenih predmetov kulturne dedi{~ine z obmo~ja dr‘ave ~lanice
(Uradno glasilo L 074 , 27/03/1993 s. 0074 - 0079). Direktiva je bila po
uveljavitvi {e dvakrat spremenjena: z Direktivo 96/100/ES z dne 17.
februarja 1997 (OJ L060. 01 (03/1997) in z Direktivo 2001/38/ES z dne
5. junija 2001 (OJ: L 187 , 10/07/2001 P. 0043 - 0044);
– Uredba Sveta (EGS) {t. 3911/92 z 9. decembrom 1992 o izvozu predmetov kulturne dedi{~ine, pozneje spremenjena z Uredbo {t. 2469/96
(OJ L 335/1996) in Uredbo {t. 974/2001 (OJ L 137/2001);
– Uredba Komisije (EGS) {t. 752/93 o dolo~bah za izvajanje
– Uredba Sveta (EGS) {t. 3911/92 z 9. decembrom 1992 o izvozu predmetov kulturne dedi{~ine
– Konvencija o ukrepih za prepoved in prepre~evanje nedovoljenega
uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih,
Uradni list SFRJ MP 50-22/73, RS 54 MP15/92
– UNESCO 1972 Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne
dedi{~ine, Uradni list SFRJ 56/74, RS 5/94/92 in RS MP 1-3/97
– Konvencija o ukrepih za prepoved in prepre~evanje nedovoljenega
uvoza in izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih,
Uradni list SFRJ - Mednarodne pogodbe, {t. 50/73
– Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dedi{~ine, Uradni
list SFRJ, {t. 56/74
– Konvencija UNIDROIT o ukradenih ali nezakonito izvo‘enih predmetih
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kulturne dedi{~ine, UL MP {t. 6/ 2004
1.4.

Drugi dokumenti

– Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2004-2007, Uradni list
RS, {t. 28/2004
– Jja Bati~, Analiza stanja na podro~ju premi~ne kulturne dedi{~ine, MK
2002
– Marjeta Miku‘, Analiza stanja muzejev in predlogi sprememb, 2005
– SWOT analiza stanja podro~ja varstva nepremi~ne in premi~ne kulturne dedi{~ine, MK 2002
– Letno poro~ilo 2003, MK 2004
– Tanja ^erne et. al., Analiza stanja na podro~ju kulture in predlog prednostnih ciljev, MK 2002
– Council of Europe Cultural Heritage Committee: Guidance to the
Development of Legislation and Administrative Systems in the Field of
Cultural Heritage, Strasbourg 2000
– Renaissance in the Regions, A new vision for England's museums, The
Council for Museums, Archives, and Libraries, UK 2004
– ICOMov kodeks muzejske etike, Seul 2004, prevod ICOM/SI 2005
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Zusammenfassung
BEWEGLICHES MUSEUMSERBE IM ANSATZ DES NEUEN GESETZES ZUM
SCHUTZ DES KULTURERBES

Dieses Dokument ist vor allem ein Vorschlag zur Verbesserung der
Organisation der Museumstätigkeit im neuen Gesetz zum Schutz des
Kulturerbes, das sich im Vorbereitungsverfahren befindet. Da jedoch ein
Teil der Gründe für den unbefriedigenden Zustand im Museumsbereich
auch im rechtlich mangelhaft geregelten Schutz des beweglichen
Kulturerbes liegt, haben wir hier auch einige Änderungen und
Ergänzungen der gesetzlichen Regelungen zum Schutz des beweglichen
Kulturerbes vorgeschlagen.
Der Schutz des beweglichen Erbes ist im gültigen Gesetz zum Schutz des
Kulturerbes (ZVKD) ziemlich mangelhaft geregelt. Es fehlen klare
Definitionen verschiedener Arten des beweglichen Erbes, die
Bestimmung der Arten und Weisen der Entstehung des beweglichen
Erbes, Schutzma nahmen einzelner Arten des beweglichen Erbes und
klare Standards zum Schutz des Erbes. Ebenso werden auch die
Zuständigkeitsbereiche zur Erhaltung / zum Schutz / zur Verwaltung des
Erbes, des Eigentums der Museumssammlungen, die Bedingungen zur
Museumsgründung, die Sammlungen usw. mangelhaft bestimmt.
Das gültige ZVKD definiert nicht, was ein Museum ist und schreibt keine
Eintragung der Museen vor, es werden nur die fachlichen und technischen Bedingungen zur Durchführung des öffentlichen Dienstes im
Bereich des Kulturerbeschutzes festgelegt, die jedoch nur Museen einbeziehen, die aus dem Staatshaushalt finanziert werden. Das Gesetz ist
vor allem auf den Bereich des unbeweglichen Kulturerbes ausgerichtet,
während es die Grundlagen der Museumstätigkeit nur in kleinerem
Ma e festlegt.
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Summary
MUSEUM MOVABLE HERITAGE IN THE NEW DRAFT CULTURAL HERITAGE PROTECTION ACT

This document is mainly a proposal for improving the organisation of the
museum activity through the new Cultural Heritage Protection Act which
is being drafted. Since the unsatisfactory situation as regards museums
is in part due to legally deficient protection of movable cultural heritage,
we proposed some amendments and supplements to the legal regulation
on protection of movable cultural heritage.
Protection of movable cultural heritage is rather deficiently regulated by
the applicable Cultural Heritage Protection Act (ZVKD). The Act lacks
specific definitions of various types of movable heritage, methods of
their creation, protection measures for individual types of movable heritage and clear standards for heritage protection. Moreover, the Act
does not define in sufficient detail the competences for conserving/protecting/managing heritage, museum collection ownership, conditions for
establishing a museum, collection, etc.
The applicable Act does not define a museum nor does it prescribe
museum registration, but merely specifies the expert and technical conditions for performing a public service of cultural heritage protection,
which includes only museums financed from the state budget. The Act
focuses chiefly on immovable cultural heritage, and stipulates the bases
of museum activity only to a lesser degree.
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Arhiv / muzej Univerze in varstvo
kulturne dedi{~ine
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Evropski univerzitetni arhivi in arhiv /
muzej Univerze v Ljubljani Jo‘e Ciperle
Arhivi, moderne "zakladnice" univerz in visokih {ol, opravljajo - kot
"spomin" univerzitetne uprave - z varovanjem (hranjenjem) in zbiranjem
dokumentov tradicionalno nalogo oblastnega arhiva.1 Pri univerzah,
zlasti tistih, ki imajo svoj izvor v visokem in poznem srednjem veku in v
prvih stoletjih novega veka, so jim zaupani stari pergamenti in kodeksi v
trajno hrambo, danes pa zbirajo za bodo~e generacije vedno bolj
nara{~ajo~e pisno gradivo v razli~nih oblikah zapisa, nudijo dragocene
informacije uporabnikom javnega arhivskega gradiva z univerzitetno
oziroma visoko{olsko tematiko, izdajajo potrdila in nudijo strokovne
usluge {tudentom, diplomantom, disertantom in drugim raziskovalcem. S
svojimi objavami znanstvenih publikacij in kriti~nih edicij virov pa
prina{ajo dragocene izsledke v zgodovinsko pa tudi v druge stroke.2
Univerzitetni arhivi danes slu‘ijo v enaki meri univerzitetni upravi pri
njenem teko~em poslovanju kakor tudi znanstvenemu raziskovanju in
pouku ({tudiju) ter tako zavzemajo ~vrsto mesto v okviru univerz oziroma
visokih {ol tudi s tem, da kot mesto univerzitetne in visoko{olske
zgodovine (njihove preteklosti) igrajo pomembno vlogo pri krepitvi skupne (celostne) univerzitetne zavesti pa tudi pri negovanju njene tradicije.
S svojimi zbirkami, fondi, dokumentacijo in s svojo predstavitveno
dejavnostjo: razstavami o zgodovini univerz in znanosti pa ustvarjajo
povezavo s {ir{o javnostjo. Univerzitetni arhivi so se v zadnjem polstoletju razvili v pomembne javno dostopne znanstvene ustanove, ki so kot
specialni arhivi v dolo~eni meri primerljivi z de‘elnimi, mestnimi in
cerkvenimi arhivi.3
Seveda pa ustanove, tudi univerze, ki imajo v okviru svoje organizacije
arhiv, niso in ne morejo biti do njega nikoli povsem ravnodu{ne. Za
nekatere je univerzitetna zakladnica, za druge je depo (skladi{~e) v
najo‘jem pomenu, za nekatere je kraj znanstvene dejavnosti, za druge je
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1 Prim. Alfred Ebenbauer,
Vorwort, v: Kurt
Mühlberger (izd.),
Archivpraxis und historische Forschung, mitteleuropäische
Universitäts- und
Hochschularchive, Wien,
WUV-Universitätsverlag,
1992 ; Walter Höflechner,
Aufgaben und Probleme
von Universitäts- und
Hochschularchiven, prav
tam, 17-22.
2 Prim. Franc Skacel, Zum
Geleit, v: Kurt Mühlberger
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historische Forschung,
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Universitäts- und
Hochschularchive, Wien,
WUV-Universitätsverlag,
1992, 10; Kurt Mühlberger,
Einleitung und
Danksagung, prav tam, 1114.
3 Prim. Walter Höflechner,
o. d., 17-21.

4 Prim. Alfred Ebenbauer,
o. d., 9.
5 Walter Höflechner, o. d.,
17-19.

servis za odgovore na aktualna administrativna vpra{anja. Tako se
dejavnost univerzitetnih arhivskih delavcev danes uvr{~a v napetostno
obmo~je med bidermajerskim ravnanjem z gradivom (akti) in modernim
vznesenim raziskovanjem, moderno dokumentacijo in modernim informacijskim dogajanjem.4
Vloga, naloge in delovno podro~je arhivov univerz in sploh znastvenih
ustanov so v moderni informacijski dru‘bi do‘iveli bistvene spremembe.
Iz nekdanjih univerzitetnih zakladnic, ki so bile ve~inoma dostopne le
omejenemu {tevilu priviligiranih funkcionarjev in znanstvenikom z
ustrezno legitimacijo, so postali javna mesta zgodovinskih in drugih
raziskav in mesta za posredovanje informacij kakor tudi servisne
ustanove za potrebe univerzitetne uprave. V stoletju "znanosti in tehnike"
je javni interes za znanstvene ustanove in njihovo zgodovino izredno
porasel. V zadnjih letih in desetletjih so bile tako marsikje zdru‘ene
stare registrature in zbirke gradiva, ki so se pogosto nahajale {e na univerzitetnih podstre{jih, prenesene so bile v nove skladi{~ne prostore in
nastali so novi univerzitetni arhivi, muzeji in javne zbirke, ki v enaki meri
slu‘ijo univerzitetni upravi, raziskovalni dejavnosti in medijem, v vse ve~ji
meri pa tudi zasebnim interesom. Tako sre~ujemo v ~italnicah univerzitetnih arhivov poleg zgodovinarjev, upravnih delavcev, {tudentov,
diplomandov, disertandov, habilitandov in oseb z zasebnim interesom
tudi {tevilne sodelavce znanstvenoraziskovalnih ustanov. Raziskovanje
univerzitetnih arhivov je dandanes postalo nekaj samoumevnega. Interes
za arhivske vire s podro~ja znanosti in njenih ustanov pa je enormno
porasel.5
Danes v okviru mednarodnih strokovnih arhivskih povezav
(Mednarodnega arhivskega sveta) obstaja Sekcija za arhive univerz in
arhive raziskovalnih ustanov, v okviru arhivskih dru{tev posameznih
dr‘av pa strokovne skupine, ki pokrivajo visoko{olske arhive in arhive
znanstvenih ustanov. Tako npr. v Nem~iji Zdru‘enje nem{kih arhivarjev
zdru‘uje v okviru svoje 8. strokovne skupine arhivarje, ki delajo v arhivih
univerz in sploh visoko{olskih ustanov ter v arhivih znanstvenih ustanov.
Eni in drugi prirejajo med drugim strokovne posvete na temo prob-
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lematike varovanja univerzitetnega arhivskega gradiva in izdajajo publikacije o tej tematiki. Ob tem omenimo, da po politi~nih spremembah v
Nem~iji od leta 1989/90 dalje in po nastanku novega nem{kega
visoko{olskega prostora ter po ustanovitvi vrste novih, tudi univerzitetnih arhivov kot posledica nove nem{ke arhivske zakonodaje v Nem~iji
sploh ni bilo ve~ pregleda nad arhivi visokih {ol in znanstvenih ustanov.
Zato je v okviru omenjene strokovne skupine pod vodstvom Christiana
Rengerja iz univerzitetnega arhiva v Heidelbergu ve~ let nastajal kratek
vodnik po omenjeni, mo~no heterogeni skupini nem{kih arhivov, ki je
iz{el leta 1995 in prinesel kratke, a pomembne informacije o uporabi
gradiva in fondih posameznih ustanov. Zlasti podatki o gradivu, ki je bilo
doslej pogosto nepoznano, so za raziskovalce izredno dragoceni in nudijo
vzpodbudne impulze za univerzitetno zgodovino, zgodovino znanosti in
socialno zgodovino ter vodijo k izrabi doslej neznanega gradiva. Iz omenjene publikacije izhaja, da v Nem~iji obstaja v tem trenutku 65 univerzitenih arhivov in 168 arhivov kulturnih in znanstvenih ustanov, ki jih
navaja tudi internetna stran arhivske {ole v Marburgu. Za Srednjo
Evropo pa od konca 80-ih let prej{nega stoletja obstaja Zdru‘enje srednjeevropskih univerzitetnih arhivov in arhivov visokih {ol, ki je doslej
pripravilo dva simpozija: prvega na Dunaju leta 1991 in drugega v
Budimpe{ti leta 1999. Na obeh je bilo v osnovnih oblikah predstavljeno
okrog 40 srednjeevropskih univerzitetnih arhivov, posebej pa so bili
predstavljeni tudi v dveh simpozijskih zbornikih. Podobnih vodnikov po
univerzitetnih arhivih, kot je nem{ki, v drugih evropskih de‘elah ta
trenutek {e ni oziroma so v nastajanju, pa~ pa so internetne predstavitve
arhivov, ki so pogosto {e vedno razumljeni kot obrobni arhivi, vse {tevilnej{e, nekateri, kot npr. Arhiv dunajske univerze in Arhiv univerze v
Krakovu, tudi z obse‘no predstavitvijo vsebine njihovih fondov.6
Sicer pa zgodovinski razvoj evropskih univerzitetnih arhivov izhaja iz
hrambe registratur univerzitetne uprave in arhivov rektorjev, dekanov,
senatov ter hrambe starih univerzitetnih insignij, pe~atov in nasploh
dragocenih univerzitetnih predmetov, ki so jih sprva pogosto hranili v
zakladnici univerzitetnih cerkva, kasneje pa v posebnih prostorih, ki so
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jih nadzorovali univerzitetni tajniki in dekani, kasneje pa univerzitetni
sindiki. Pri tem je {lo ve~inoma za majhen prostor, kjer so bili shranjeni
tisti akti, ki jih niso ve~ potrebovali, kvaliteta papirja pa je dolo~ala stopnjo varovanja. Od konca 18. stoletja je bilo pogosto staro pisno gradivo
zdru‘eno in vklju~eno v univerzitetno biblioteko kot njen posebni oddelek,
ki pa ga je seveda obravnavala analogno bibliotekarskim predpisom.
Vsaj v srednjeevropskem prostoru je po tej poti deloma pred drugo svetovno vojno, ve~inoma pa po njej nastala ve~ina univerzitetnih arhivov
starej{ih univerz, ko je bilo njihovo gradivo izlo~eno iz bibliote~nih fondov
in vklju~eno v novooblikovane univerzitetne arhive. Prvi predpis, ki je
dolo~al organizacijo arhivov na vseh avstrijskih univerzah in ga je najti v
sklopu avstrijske univerzitetne zakonodaje, je iz{el leta 1778. Nadzor
nad varovanjem gradiva je bil po tem dolo~ilu zaupan vsakokratnemu
univerzitetnemu sindiku. Posamezne fakultete in akademske nacije so
imele svoje posebne arhive, ki so bili v 19. stoletju ve~inoma zdru‘eni v
centralni arhivski depo. Na osnovi avstrijskega zakona o organizaciji
akademskih oblasti iz leta 1873 so centralni arhivski depoji sprejeli tudi
arhivalije doktorskih kolegijev, ko so bili doktorski kolegiji izlo~eni iz univerzitetnih zdru‘enj.7
Struktura gradiva evropskih univerzitetnih arhivov se v podrobnostih
sicer razlikuje, generalno pa lahko ugotovimo nekaj temeljnih strutur
gradiva, ki ga hranijo univerzitetni fondi oziroma zbirke:
Starej{e univerzitetno gradivo obsega: ustanovna pisma univerz, stare
privilegije, listinsko gradivo, normalije in patente, univerzitetne kanonikate, arhive {tudentskih burs in {tudentskih ustanov, nadalje matrike
vpisanih {tudentov, testamentne knjige, bibliote~ne knjige, zapisnike
absolutorijev in zaklju~na spri~evala, arhive akadamskih nacij itd.
Novej{e gradivo od konca 18. stoletja pa vklju~uje: zapisnike univerzitnih
senatov, gradivo {tipendijskih ustanov, kataloge {tudentov, osebne
izkaze {tudentov (nationele), gradivo o univerzitetnih cerkvah, personalne akte zaposlenih v univerzitetni upravi, personalne mape univerzitetnih profesorjev, akademske govore, univerzitetne disciplinske zadeve, ki
jih je obravnavalo univerzitetno sodi{~e, zapisnike univerzitetnih stavbnih
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komisij, zapisnike o univerzitetnih jubilejih, gradivo univerzitenih
zdru‘enj, gradivo univerzitetnih {portnih zdru‘enj pa tudi gradivo univerzitetne uprave s promocijskim protokolom, gradivo univerzitetne
kvesture, gradivo univerzitetne blagajne, arhive posameznih fakultet,
gradivo posameznih in{titutov itd.8
Zbirke slik obsegajo: portrete rektorjev, dekanov in profesorjev pa tudi
upodobitve univerzitetnih stavb, stavb in{titutov, akademskih sve~anosti
itd.9
Muzejske zbirke v univerzitetnih arhivih pa med drugim hranijo: univerzitetne zastave, gradbene modele univerzitetnih stavb, akademska
obla~ila (talarje, baretke), staro univerzitetno pohi{tvo, univerzitetna in
akdemska odlikovanja itd.10
Iz vsega omenjenega izhaja, da so univerzitetni arhivi sredi{~na mesta,
mesta kontinuitete znotraj univerze pa tudi mesta, kjer se univerza predstavlja kot celota, kar osebno smatram za izredno pomembno. In zato od
univerzitetnih arhivov vedno lahko izhajo spodbude v smislu identitete in
organizacije univerze.
Tudi pri delu Univerze v Ljubljani je nastajalo in nastaja gradivo, ki predstavlja pomemben del slovenske kulturne dedi{~ine. Univerza v Ljubljani
se ‘e skoraj pol stoletja zaveda, da je v interesu slovenskega naroda in
danes tudi slovenske dr‘ave, da se to gradivo trajno hrani, strokovno
obdeluje in zagotavlja njegova uporaba. V ta namen je bila leta 1968, v
~asu, ko je takrat veljavni zakon o arhivih in muzejih v veliki meri
onemogo~al organizacijo specialnih arhivov in muzejev, v sporazumu s
takratnim Arhivom Slovenije v okviru tajni{tva Univerze organizirana
posebna slu‘ba za hranjenje univerzitetnega arhivskega in muzejskega
gradiva, ki danes de iure nosi naslov Arhivsko-muzejska slu‘ba uprave
Univerze, neuradno pa Zgodovinski arhiv in muzej Univerze. Gre za dokaj
specifi~no kulturno-varstveno in raziskovalno ustanovo, ki je organizacijsko oblikovana po zgledu pomembnej{ih evropskih univerzitetnih
arhivsko-muzejskih ustanov, npr. Arhiva dunajske univerze ter univerzitetnega arhiva v Krakovu in Goettingenu, in katere dejavnost obsega
opravila s podro~ja arhivske, muzejske in bibliotekarske stroke.11
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Varstvo kulturne dedi{~ine ureja danes na Slovenskem ve~ zakonov. Za
varstvo arhivskega gradiva in delovanje arhivske slu‘be Univerze predstavlja v tem trenutku pravno podlago ‘e omenjeni Zakon o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS
30/2006), do leto{njega poletja pa je veljal Zakon o arhivskem gradivu in
arhivih iz leta 1997. Oba med drugim dolo~ata, da javnopravna oseba
zaradi posebnega statusnega polo‘aja, posebne narave dejavnosti na
podro~ju znanosti, visokega {olstva ali informiranja z dovoljenjem ministra za kulturo lahko zagotavlja varstvo lastnega arhivskega gradiva.
Uprava Univerze v Ljubljani je na tej osnovi sredi decembra 1997
zaprosila na omenjenem naslovu za svojo arhivsko-muzejsko slu‘bo za
izdajo dovoljenja za nadaljnje opravljanje arhivske (muzejske) dejavnosti.
Dne 11. 01. 1999 podeljeno dovoljenje zagotavlja Univerzi varstvo svojega javnega arhivskega gradiva, Univerza pa se je z njim obvezala zagotoviti ustrezne prostore in opremo ter strokovno usposobljene delavce,
nadalje vzpostaviti tako organizacijo dela, da bo zagotovljeno u~inkovito
varstvo arhivskega gradiva ter v ta namen zagotoviti potrebna finan~na
sredstva. S tem dovoljenjem je bil za pristojni arhiv dolo~en osrednji
slovenski dr‘avni arhiv, to je Arhiv Republike Slovenije, ki je pristojen za
nadzor nad izvajanjem varstva arhivskeg gradiva na Univerzi. Univerza
tako varuje svoje javno arhivsko gradivo na osnovi omenjenega dovoljenja v skladu z veljavnim arhivskim zakonom in veljavnimi arhivskimi podzakonskimi akti ter po navodilih pristojnega arhiva.12
S tem v zvezi je vredno posebej izpostaviti, da je v arhivu / muzeju
Univerze v Ljubljani – v nasprotju z univerzitetnimi arhivi nekaterih
drugih dr‘av Evropske unije, kjer je varovanje univerzitetnih arhivalij in
muzealij urejeno z arhivskimi redi (poslovniki), ki jih na osnovi zakona o
univerzi izdajajo sami vodstveni organi univerze, v strokovnem pogledu
varovanje univerzitetnega arhivskega gradiva v celoti pogojeno s slovensko dr‘avno arhivsko in muzejsko zakonodajo.
Sredi leta 1999 je iz{el zakon o varstvu premi~ne in nepremi~ne kulturne
dedi{~ine, ki med drugim ureja tudi varstvo za zgodovinsko dogajanje na
Slovenskem pomembnih premi~nih zgodovinskih predmetov: muzealij. V
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skladu z dikcijo tega zakona si Univerza prizadeva za razglasitev svojega
najdragocenej{ega muzejskega gradiva, ki ga hrani arhiv / muzej
Univerze, za kulturni spomenik dr‘avnega pomena, za ostalo gradivo pa
posku{a dose~i vpis v register kulturne dedi{~ine. V pripravi pa je nov
zakon o varstvu kulturne dedi{~ine, ki bo med drugim omogo~al za muzejsko premi~no dedi{~ino pridobivanje pooblastil za opravljanje dr‘avne
javne slu‘be, kar bo verjetno vplivalo tudi na oblikovanje specialnih
muzejev na Univerzi.13
Gledano v celoti lahko re~emo, da se je arhiv / muzej Univerze v specifi~ni obliki slu‘be uprave Univerze razvil iz skromnih za~etkov v ustanovo, ki postaja sicer ob majhnem {tevilu zaposlenih vse bolj primerljiva s
podobnimi ustanovami znamenitih evropskih univerz, ~eprav silovito
pove~anje {tevila ~lanic Univerze in s tem v zvezi silovito pove~anje
gradiva, ki po zakonu ‘e zapade v arhivski (muzejski) prevzem, postavlja
arhiv / muzej Univerze v tem trenutku pred velike, te‘ko re{ljive organizacijske, prostorske in kadrovske probleme.
Arhiv / muzej Univerze deluje v centralnem univerzitetnem poslopju, nekdanji stavbi kranjskega de‘elnega zbora, zgrajenem leta 1902 in ima
okrog 200 m2 upravnih, javnih in depojskih prostorov. Ve~ina depojskih
prostorov ustreza predpisom o materialnem varstvu arhivskega gradiva.
Gradivo oskrbujejo trije arhivsko in muzejsko usposobljeni delavci z
visoko{olsko izobrazbo.14
V organizacijskem pogledu sestavljajo arhiv tri delovne enote: arhivski
oddelek, muzejski oddelek in priro~na biblioteka z dokumentacijo.
Spisovno arhivsko gradivo je glede na provinienco hranjeno v 10 fondih,
to je okrog 600 tm (okrog 6000 arhivskih {katel), pri tem gre v prete‘ni
meri za gradivo rektorata (uprave), v manj{em obsegu pa za gradivo
Pravne fakultete, Filozofske fakultete, Tehni{ke fakultete, Medicinske
fakultete, Ekonomske fakultete, Fakultete za naravoslovje in tehnologijo
in Biotehni{ke fakultete. Iz ohranjenega fonda rektorata omenimo posebej eminentno gradivo, ki govori tako o Univerzi kakor tudi o njenih
u~iteljih in {tudentih. Na prvem mestu gre omeniti matriko Univerze,
habilitacijske protokole in zapisnike sej univerzitetnega sveta in uni-
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13 Prim. Zasnova novega
zakona o varstvu kulturne
dedi{~ine, delovna verzija
VKD 2.0, Ministrstvo za
kulturo, Ljubljana, november 2005, 23; Zakon o
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Ministrstvo za kulturo,
Ljubljana, junij 2006 (99.
~len: Zahteve za pridobitev
pooblastila; 100. ~len:
Postopek podelitve
pooblastila).
14 Prim. Jo‘e Ciperle,
Obnova skladi{~nih prostorov Zgodovinskega arhiva in muzeja UL, v:
Vestnik, Univerza v
Ljubljani, 30/1999, {t. 2,
13.

15 Prim. Jo‘e Ciperle,
Historisches Archiv und
Museum der Universität in
Ljubljana /…/, v: o. d.;
Tatjana Dekleva, Gradivo
rektorata Univerze v
Ljubljani, v: Obvestila
Arhiva Republike Slovenije,
14/1998, 34-35.
16 Prim. Jo‘e Ciperle,
Historisches Archiv und
Museum der Universität in
Ljubljana /…/,v: o. d.

verzitetne uprave, ki jih dopolnjujejo osebni izkazi {tudentov Filozofske,
Pravne in Medicinske fakultete; obse‘ne podatke o univerzitetnih
u~iteljih pa nudijo personalne mape, ki za ve~ino takratnih fakultet segajo tudi v povojno obdobje. Ob tem omenimo {e splo{ne spise, ki sicer
nepovezano obravnavajo najrazli~nej{a vpra{anja univerzitetne tematike,
nudijo podatke o {tudentskih zadevah, tisku, univerzitetnih oziroma
fakultetnih ustanovah, disciplinskih zadevah, znanstvenoraziskovalni
dejavnosti, {tudijskih zadevah, stikih s tujino, komemoracijah in
proslavah, pogodbah in sporazumih.15
Fondi posameznih fakultet vsebujejo identi~no ali podobno gradivo, le da
se tematsko omejujejo na posamezne u~ne stolice, npr, zapisniki sej
fakultetnega sveta, {tudentske zadeve, {tudijski na~rti, statuti, delovna
poro~ila, statisti~ni podatki, finan~ne zadeve, seznami predavanj itd., kot
specifika pa izstopajo predvsem zapisniki diplomskih izpitov, gradbeni
na~rti in gradnje ter gradivo nekaterih dekanatov.16
Vse prevzeto gradivo je strokovno obdelano in opremljeno s primerno
tehni~no opremo. Seveda seznama gradiva, prevzetega v zadnjem
desetletju, tu ni mogo~e navesti, pa vendarle omenimo, da je bilo do
mojega prihoda v arhiv / muzej Univerze prevzetih okrog 200 tm (2000
arhivskih {katel) arhivskega gradiva, po mojem prihodu pa okrog 400 tm
(oziroma 4000 arhivskih {katel), od tega eminentno gradivo slede~ih
tematskih podro~ij: zapisniki sej univerzitetnega sveta 1919-1992, zapisniki senata Univerze 1997-1998, zapisniki habilitacijske komisije 19701985, zapisniki pedago{ko- znanstvenega sveta 1969-1976, zapisniki
komisije za znanstvenoraziskovalno delo 1968-1979, zapisniki komisije za
{tudijske zadeve 1968-1979, diplomske naloge Strojne fakultete in drugo.
Specialno za Filozofsko fakulteto omenjam, da je bilo doslej prevzeto
okrog 100 tm njenega arhivskega gradiva (okrog 1000 arhivskih {katel),
od tega omenimo diplomske izpite od leta 1919 do leta 1980, osebne
izkaze {tudentov od leta 1919 do leta 1980, splo{ne spise od leta 1951
do leta 1960, zapisnike sej fakultetnega sveta in fakultetne uprave od
leta 1949 do 1960, profesorske izpite od leta 1927 do leta 1952,
{tudentske pro{nje od leta 1948 do leta 1960, imatrikulacijska potrdila
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od leta 1919 do leta 1950, absolutorije od leta 1921 do leta 1944,
{tipendije od leta 1951 do leta 1961, zakone - uredbe - statute iz obdobja
1930 do 1961, {tudijske na~rte od leta 1946 do leta 1961 in drugo.
Ob tem lahko poudarimo, da pisanje zgodovine Univerze in zgodovine
njenih ~lanic, ki so nastale do leta 1965, brez uporabe navedenega
gradiva sploh ni mogo~e, kar lepo ka‘e nekaj sintet~nih pregledov
zgodovine ljubljanske univerze in zgodovine njenih ~lanic oziroma njihovih stolic, ki so nastali v zadnjih dobrih treh desetletjih, kar {e posebej
velja za Filozofsko in Medicinsko fakulteto oziroma njune u~ne stolice.
Lahko izpostavimo, da je na osnovi prevzetega gradiva celo teko~e
poslovanje nekaterih ~lanic Univerze – seveda na nekaj tematskih sklopih – mogo~e samo z uporabo gradiva, ki se danes hrani v arhivu /
muzeju Univerze.
Arhiv / muzej Univerze i{~e in vzpostavlja tudi stike s posamezniki, za
katere vemo, da imajo arhivsko in muzejsko gradivo z univerzitetno tematiko, in s tistimi, ki ga bodo ponudili v odkup. Intenzivno je evidentiranje
gradiva o semiuniverzitetnih {tudijih (vi{je{olskih {tudijih) v Ljubljani v
17., 18 in 19. stoletju v tujih, predvsem avstrijskih arhivih. Sicer pa se
arhivalije o omenjenem ljubljanskem vi{jem {olstvu pred ustanovitvijo
moderne univerze hranijo v skladu z zgodovinskim razvojem v razli~nih
arhivskih ustanovah in knji‘nicah v Ljubljani, ne pa v arhivu Univerze.
Vpra{anja restitucije gradiva o ljubljanski univerzi, ki se nahaja v arhivih
Srbije in ~rne gore, pa je seveda v celoti {e odprto in je predmet
meddr‘avnih pogajanj.17
Na muzejskem podro~ju arhiv oziroma muzej Univerze posve~a ve~ino
naporov predvsem u~inkovitemu izvajanju primarnega muzejskega dela,
torej skrbi za re{evanje in dokumentiranje premi~ne kulturne dedi{~ine
za podro~ja semiuniverzitetnega {olstva v Ljubljani in moderne univerze
v Ljubljani. V zadnjem desetletju je bilo predvsem s strani rektorata pridobljenih nekaj sto muzejskih eksponatov, v celoti pa ta zbirka obsega
okrog 800 eksponatov. Muzeolo{ka obdelava pridobitev obsega inventarizacijo, evidentiranje stanja, za{~ito in deponiranje gradiva. V okviru
muzejskega oddelka se nahaja tudi fototeka z okrog 20.000 fotografijami
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na temo preteklosti in sedanjosti Univerze, in dokumentacijska zbirka s
podrobno obdelanimi podatki o Univerzi in njenih ~lanicah, njenih {tudentih, diplomantih, profesorjih, zaposlenem osebju itd., kar je izredno
dragoceno za polo‘aj arhiva / muzeja Univerze kot specifi~ne slu‘be
uprave oziroma rektorata Univerze. Vsi podatki so od mojega prihoda
obdelani in vodeni v elektronski obliki ter se sprotno dopolnjujejo in
a‘urirajo. S tem v zvezi arhiv / muzej Univerze pripravlja za upravo oziroma rektorat Univerze ‘e osmo leto izbor ~lankov v dnevnem ~asopisju, ki
se nato vsako leto izdajo v vezani obliki kot ogledalo Univerze v tisku, v
zadnjih {estih letih pa izhajajo redno vsakodnevno tudi v digitalni obliki
na spletni strani Univerze.18
Arhivska knji‘nica ima okrog 4000 bibliote~nih enot, ve~inoma monografij, v manj{i meri tudi periodike. V vsebinskem pogledu prevladuje
tematika univerz, njihove zgodovine ter arhivistike in muzeologije. Arhiv
/ muzej Univerze je v zadnjem desetletju na~rtno nakupoval, zbiral z darili in nasploh druga~e pridobival literaturo s tematiko zgodovine evropskih in izvenevropskih univerz, nadalje zbiral izdane matrike evropskih
univerz ter znanstvene revije s to tematiko, kar predstavlja zlasti za
raziskovalce neprecenljivo bogastvo in bo v kratkem pregledno in
dosegljivo na COBISSU. Upam si trditi, da nastaja zametek specialne
knji‘nice za zgodovino evropskih in izvenevroposkih univerz z gradivom,
ki je bilo pri nas doslej ve~inoma dosegljivo le z medbibliote~no izposojo
iz tujine, v dolo~eni meri pa nastaja tudi zametek in{tituta za zgodovino
ljubljanske univerze.19
V okviru raziskovalne dejavnosti osebje arhiva / muzeja Univerze objavlja strokovne ~lanke in razprave iz zgodovine ljubljanskega semiuniverzitetnega {olstva, predvsem pa iz zgodovine Univerze in iz arhivistike
in muzeologije, in sicer v doma~ih in tujih strokovnih revijah. V zadnjem
desetletju je iz{lo skupaj okrog 100 razprav, ki segajo na slede~a tematska podro~ja (omenjamo le najpomembnej{e): ljubljansko jezuitsko
{olstvo, gimnazijsko {olstvo od 16. do vklju~no 20. stoletja, ljubljanski
licej ob koncu 18. in v prvi polovici 19. stoletja, ljubljanske licejske filozofske in teolo{ke {tudije, arhivi o Knaflju in njegovi ustanovi, kranjske
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{tipendijske ustanove ob koncu 18. in v prvi polovici 19. stoletja, za~etki
pravnih {tudij na Univerzi, za~etki Filozofske fakultete Univerze, rektorji
Univerze, opis in izdaja gradiva o ljubljanski univerzi itd.20
V doma~ih strokovnih revijah izhajajo prispevki v Vestniku Univerze, kjer
v zadnjem desetletju skoraj ni {tevilke brez strokovnega ~lanka izpod
peresa delavca v arhivu / muzeju Univerze, nadalje v Zgodovinskem
~asopisu, Kroniki, Argu, lokalnih glasilih kot Kopitarjev glas, Dolenjski
zbornik, Kranjski zbornik itd.
V tujini pa v Zborniku Mednarodnega kulturnozgodovinskega simpozija
Modinci, objavah Bavarskega {olskega muzeja Ichenhausen, oddelka
Bavarskega nacionalnega muzeja, objavah dunajskega univerzitetnega
arhiva, objavah arhiva univerze Eötvös Lorand v Budimpe{ti, objavah
In{tituta za zgodovino izobra‘evanja in evropske identitete (v Achnu),
objavah Centra za interdisciplinarne raziskave univerze v Bielefeldu in
drugod.
S svojimi prispevki je arhiv / muzej Univerze sodeloval v zadnjem
desetletju na slede~ih znanstvenih posvetovanjih: Jezuitski kolegij v
Ljubljani (1996), mednarodni simpozij o zgodovini {olstva v Ichenhausnu
na Bavarskem (1996), mednarodni kulturnozgodovinski simpozij Modinci
(2000), simpozij o srednjeevropskih univerzitetnih arhivih (Budimpe{ta
1999), simpozij Zgodovina izobra‘evanja in evropska identiteta, Achen
(1996) in Celovec (2000), simpozij o {oli v [marju (2003), Slavi~ev ve~er
v Kri‘evcih (2006), simpozij o odnosu med {olo, cerkvijo in religijo na univerzi v Bilefeldu (2006) in drugod.
Povsem naravno je, da arhiv / muzej Univerze posve~a veliko pozornost
zadovoljevanju potreb obiskovalcev, uporabnikov javnega arhivskega in
muzejskega gradiva, ki ga hrani. V zadnjem desetletju je bilo ve~ kot
4000 obiskov, od tega vsaj 500 raziskovalcev, ki so uporabljali nad
100.000 kosov arhivskega / muzejskega gradiva.
Arhiv / muzej Univerze se zaveda, da njegovo gradivo, njegovi depoji in
zbirke ne morejo biti sami sebi namen in da je prezentacija gradiva
(razstavna dejavnost) nujna. V zadnjem desetletju je arhiv / muzej
Univerze pripravil naslednje ob~asne razstave: Univerza v Ljubljani in
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Prav tam, 189.

njeni rektorji, Prvi za~etki pravnega {tudija na Univerzi v Ljubljani,
De‘elni dvorec v Ljubljani, Stare razglednice De‘elnega dvorca in
Univerze v Ljubljani (1900-1950), Gradove svetle zida si v oblake - France
Pre{eren v ljubljanskih vi{jih {olah, Dr. Matija Slavi~, rektor ljubljanske
univerze, ki so jih spremljali bogati razstavni katalogi oziroma razstavne
zlo‘enke, ve~ina razstav pa je dosegljiva v digitalni obliki tudi na spletni
strani Univerze.
V pripravi pa je tudi koncept in zbiranje gradiva za stalno arhivsko-muzejsko razstavo Univerze z delovnim naslovom "Ljubljana – visoko{olski in
univerziteni center". Na osnovi arhivskega in muzejskega gradiva, ki ga
hrani arhiv in muzej Univerze, in evidentiranega gradiva v drugih slovenskih arhivih, muzejih in knji‘nicah ter evidentiranega gradiva v tujih
varstvenih ustanovah na temo predzgodovine ljubljanske univerze in
zgodovine moderne slovenske univerze v Ljubljani nastaja koncept stalne
postavitve: na prakti~ni, ne povsem abstraktni, akademski ravni ob
upo{tevanju vsaj okrog 150 m2 razstavne povr{ine, ki naj bi bila v
doglednem ~asu v tej stavbi na razpolago za ta projekt, ki bo obsegal ~as
od za~etkov ljubljanskega visokega {olstva v 17. stoletju do ljubljanske
univerze dana{njih dni.
V tem smislu seveda pozdravljamo sklep kolegija dekanov Univerze iz
za~etka leto{njega septembra o postavitvi stalne razstave (muzeja)
Univerze v upanju, da ob tem niso prezrli ustanove, kjer se ‘e hrani velika ve~ina gradiva o preteklosti Univerze, gradiva, ki se ‘e skoraj pol stoletja na~rtno zbira, varuje in obdeluje v~asih v bolj ugodnih, v~asih v
manj ugodnih pogojih: ‘e doslej pa nobeno resnej{e strokovno delo o
preteklosti Univerze, njenih ~lanic in njenih oddelkov, in{titutov itd. ni
moglo in tudi ni nastalo brez upo{tevanja gradiva te ustanove in ne brez
pomo~i tam zaposlenih. Sklep kolegija dekanov pa razumemo tudi v tem
smislu, da Univerza razmi{lja o organizaciji svojega centralnega arhiva
(ali dislociranih enot po ~lanicah), ki bo vklju~il tudi {e tisto gradivo iz
obdobja od konca 60-ih do za~etka 90-ih let prej{nega stoletja, ki se
ve~inoma {e nahaja na ~lanicah in ga doslej zaradi pomanjkanja skladi{~nih prostorov v tej stavbi ni bilo mogo~e prevzeti. Za to je potrebno
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po na{ih ocenah nadaljnjih 100 m2 depojskih povr{in in nekaj dodatnih
delovnih mest. Po sklepu omenjenega kolegija tudi v tem smislu upamo
na ugodno re{itev.21
Ob koncu ‘elim izpostaviti, da je podrobna predstavitev dela, uspehov in
neuspehov, arhiva / muzeja Univrze v Ljubljani v zadnjem desetletju
dosegljiva na spletni strani Univerze pod Univerzitetni arhiv.22
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Zusammenfassung
EUROPÄISCHES UNIVERSITÄTSARCHIV UND ARCHIV / MUSEUM DER
UNIVERSITÄT LJUBLJANA
Der Beitrag behandelt die Grundmerkmale der europäischen
Universitätsarchive, jedoch wird in diesem Rahmen auch das Archiv /
Museum der Universität Ljubljana: dessen Organisation, das Material,
das dieses aufbewahrt, und auch die aktuellen Probleme, die bei dessen
Tätigkeit auftreten, vorgestellt.
Die Rolle, Aufgaben und Arbeitsbereiche der Universitätsarchive und im
Allgemeinen der wissenschaftlichen Institutionen haben in der modernen Informationsgesellschaft wesentliche Veränderungen erlebt. Aus
den ehemaligen Schatzkammern der Universität, die in den meisten
Fällen einer begrenzten Anzahl privilegierter Funktionsträger und insbesondere Wissenschaftlern mit entsprechender Legitimation zugänglich
waren, wurden öffentliche Plätze historischer und sonstiger Studien und
Plätze zur Informationsübermittlung sowie Serviceeinrichtungen für den
laufenden Bedarf der Universitätsverwaltung.
Die Universitätsarchive wurden heute zentrale Plätze, Plätze der
Kontinuität innerhalb der Universität und auch Plätze, an denen sich die
Universität als Ganzes vorstellt… Sie sind eine Art "beständigeres", man
kann vielleicht auch sagen, historisches Gedächtnis der Universität.
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Summary
EUROPEAN UNIVERSITY ARCHIVES AND ARCHIVE/MUSEUM OF THE
UNIVERSITY OF LJUBLJANA
This document deals with the basic characteristics of European university archives and in this framework presents the Archive/Museum of the
University of Ljubljana: its organisation, the material it keeps, as well as
topical problems arising during its operation.
The role, tasks and field of work of the university archives and scientific
institutions in general underwent significant changes in the modern
information society. From the former university treasuries, which were
mostly accessible to a limited circle of privileged officials and in particular scientists with suitable credentials, they developed into public sites
of historic and other research as well as locations where information is
provided and services rendered as currently needed by the university
administration.
The university archives became the centres of continuity within universities and it is there where universities as a whole are presented. They
are in a way a more 'durable' memory, perhaps they could be referred to
as the historic memory of the universities.
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Upravljanje z arhivskim gradivom
Univerze v Ljubljani Tatjana Dekleva

1 Ve~ o tem, Tatjana
Dekleva, Univerza v
Ljubljani in njeno arhivsko
gradivo V: Kulturne
ustanove in arhivsko
gradivo, Arhivi in marketing, Ra~unalni{ko popisovanje arhivskega gradiva v
praksi, Ljubljana, Arhivsko
dru{tvo Slovenije, 2000,
55.

Arhivsko-muzejske slu‘ba ljubljanske univerze je bila ustanovljena
1. septembra leta 1968 v zvezi s pripravami na praznovanje petdesetletnice neprekinjenega delovanja univerze1. Prva in dolgo edina strokovna
delavka, ki je bila tedaj zaposlena, se je v za~etku posvetila predvsem
pripravi razstave in jubilejnega zbornika, v sedemdesetih letih pa je evidentirala in prevzemala starej{e gradivo na fakultetah in ‘e kmalu zapolnila tej dejavnosti namenjen skladi{~ni prostor v dveh manj{ih depojih.
Eden se je nahajal poleg arhivske pisarne v sejnih prostorih, drugi pa v
kletnem skladi{~u. Obe skladi{~i sta bili opremljeni s kovinskimi policami, na katerih je bilo razvr{~eno gradivo, ki tedaj {e ni bilo popisano.
Pere~o prostorsko problematiko slu‘be je vodstvo univerze za~elo
re{evati {ele ob koncu osemdesetih let. Takrat se je slu‘ba tudi
kadrovsko okrepila, v kleti pa je bil urejen dodaten skladi{~ni prostor v
dveh nivojih, vendar je bil v za~etku s policami opremljen le njegov
pritli~ni del. Vanj je bilo preseljeno gradivo iz skladi{~a poleg pisarne, ki
je bilo pred selitvijo tudi popisano, tehni~no opremljeno in vlo‘eno v
arhivske {katle. Kmalu po selitvi se je novo skladi{~e pokazalo kot
neprimerno, saj se nahaja pod nivojem dvori{~a in je zelo vla‘no, dve
majhni okni v eta‘i pa sta te‘ko dostopni, kar ote‘uje tudi prezra~evanje.
V za~etku devetdesetih let je slu‘ba dobila tudi nove pisarni{ke prostore
v pritli~ju univerzitetne stavbe, ki so bili dovolj veliki, da jih je del lahko
slu‘il tudi kot skladi{~e za gradivo, ki ni moglo biti preseljeno v klet,
s~asoma pa so bili tudi ti prostori zatrpani z gradivom, ki je nenehno prihajalo iz rektorata, tajni{tva in strokovnih slu‘b. V letu 1995 se je
arhivsko-muzejska slu‘ba kadrovsko okrepila z novo strokovno mo~jo in
ti prostori so vse do za~etka leta 2006, ko se je arhiv iz prostorov v
pritli~ju selil na novo lokacijo v prvem nadstropju, slu‘ili kot pisarni{ki in
skladi{~ni prostori. Urejanje gradiva v teh dveh pisarnah, ki je bilo v
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raznih {katlah ali pa kar razsuto, se je za~elo v letu 1996. Urejeno je bilo
do te mere, da ga je bilo mogo~e na grobo popisati in shraniti v arhivske
{katle. V tem obdobju je bila s policami opremljena tudi eta‘a v kletnem
skladi{~u, kjer je bilo gradivo shranjeno. V naslednjih letih je bilo urejeno, popisano in tehni~no opremljeno tudi preostalo gradivo v starem
delu kletnega skladi{~a, gradivo uprave, ki je bilo prevzeto od vlo‘i{~a,
ter ve~ja koli~ina gradiva, ki se je nahajalo na podstre{ju univerzitetnega
poslopja in je bilo v letu 1995, ko so se za~ela adaptacijska dela na podstre{ju univerzitetne stavbe, za~asno deponirano v kleti Ekonomske
fakultete. Urejanje tega gradiva je bilo {e posebej zahtevno, saj se je
pred selitvijo dve desetletji neza{~iteno hranilo na podstre{ju in bilo
zaradi tega zelo umazano in raztreseno. Zaradi stanja in koli~ine gradiva
je obdelava potekala v izpraznjenem skladi{~u vlo‘i{~a, tj. v kleti brez
dnevne svetlobe.
V zadnjih letih je bilo prevzeto {e gradivo Centra za razvoj univerze ter
nekaj privatnega gradiva. Od fakultet je bilo v tem obdobju prevzeto,
popisano in shranjeno v kletnem skladi{~u le del gradiva referata za
{tudentske zadeve Filozofske fakultete in ob selitvi v novo stavbo tudi
precej{nja koli~ina gradiva Pravne fakultete ter gradivo biv{e Fakultete
za naravoslovje in tehnologijo in njenih predhodnic, ki je bilo prevzeto od
Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Po letu 2001 ve~jih prevzemov ni bilo. V arhiv prihajajo manj{e koli~ine gradiva iz rektorata, nekaj
pa tudi gradiva privatne narave.2
Obseg gradiva, ki ga hrani Zgodovinski arhiv in muzej Univerze v
Ljubljani (ZAMU), se je po letu 1996 skoraj trikratno pove~al: od takratnih 2165 arhivskih {katel do dana{njih 5782 {katel. Pove~anje pa je {lo v
veliki meri na ra~un rektorata. Pred desetletjem je bilo koli~insko gradiva vseh fakultet pribli‘no enako gradivu rektorata, danes pa je gradiva
rektorata za pribli‘no 1200 tehni~nih enot ve~, kot je gradiva vseh fakultet skupaj. Ob tem je potrebno omeniti dva za dolo~en ~as zaposlena
kolega, ki sta sodelovala pri teh obse‘nih delih.
Gradivo rektorata, ki obsega 3428 arhivskih {katel, zajema obdobje od
leta 1919 do konca osemdesetih let, vsebinsko pa obsega kadrovske
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zadeve, finan~ne zadeve, splo{ne spise, listine, zapisnike sej univerzitetnih organov in komisij, na~rte univerzitetnih poslopij ter {tudijske in
znanstvenoraziskovalne zadeve. Poleg gradiva rektorata hrani arhiv
gradivo {tirih od prvih petih fakultet ljubljanske univerze, ustanovljenih v
letu 1919: Pravne, Filozofske, Tehni{ke in Medicinske. Gradivo Teolo{ke
fakultete od leta 1919 hrani fakulteta sama.
Po koli~ini je za rektoratom na drugem mestu fond Filozofske fakultete z
944 arhivskimi {katlami gradiva, ki vsebinsko zajema osebne izkaze,
diplomske izpite I. in II. stopnje do leta 1980, splo{ne spise do leta
1960, zapisnike fakultetnih sej od 1949 do 1961, spisovne evidence od
1938 do 1960 in {tudijske zadeve.
Fond Pravna fakulteta obseg 460 {katel, vsebino fonda tvorijo osebni
izkazi {tudentov do 1980, gradivo In{tituta za javno upravo in In{tituta
za kriminologijo, splo{ni spisi od 1945 do 1989 ter {tudentske zadeve od
1920 do 1976.
Fond Medicinska fakulteta obsega 265 {katel, gradivo pa zajema ~as do
leta 1973. Gradivo vsebinsko zajema finan~ne zadeve, gradbenotehni~no dokumentacijo, osebne izkaze, splo{ne spise in {tudentske
zadeve do 1960 ter gradivo o zapu{~ini Ora‘en od 1919 do 1973.
Fond Tehni{ka fakulteta obsega 235 {katel gradiva in zajema ~asovno
obdobje 1919 do 1955. Vsebino fonda tvorijo osebni izkazi do leta 1950,
diplomski izpiti 1920-1948, druge {tudentske zadeve ter splo{ni spisi.
Od fakultet, ustanovljenih po drugi svetovni vojni, hrani ZAMU le dele
fondov Ekonomske fakultete, Biotehni{ke fakultete ter Fakultete za naravoslovje in tehnologijo.
Fond Ekonomska fakulteta zajema gradivo od ustanovitve v letu 1946 do
leta 1963 in obsega 99 arhivskih {katel gradiva; le to vsebujejo spisovne
evidence, kadrovske zadeve, osebne izkaze, poro~ila, splo{ne spise,
zapisnike sej, {tudentske zadeve.
Fond Biotehni{ka fakulteta obsega 43 {katel gradiva iz obdobja od leta
1947 do 1960 in vsebuje splo{ne spise, {tudentske zadeve, finan~ne
zadeve in spisovne evidence.
Fond Fakultete za naravoslovje in tehnologijo obsega 118 {katel, v njih
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pa so splo{ni spisi, kadrovske in finan~ne zadeve, {tudijski na~rti, gradbeno-tehni~na dokumentacija, zapisniki sej ter osebni izkazi
Naravoslovne in Prirodoslovno-matemati~ne fakultete od1949 do 1960.
Poleg gradiva fakultet hrani univerzitetni arhiv tudi gradivo Dru{tva univerzitetnih profesorjev za obdobje od 1954 do 1995, Univerzitetnega
odbora Zveze {tudentov Jugoslavije v Ljubljani od 1961 do 1970,
Ora‘novega dija{kega doma od 1925 do 1973 in gradivo, ki so ga izro~ili
posamezniki, ve~inoma univerzitetni profesorji. Med njimi velja omeniti
gradivo Mihajla Rostoharja, Antona Kuhlja, Jaroslava Foersterja in
Zdenka Lapajneta. Podrobnej{i vsebinski pregled fondov je dostopen tudi
na spletni strani3.
Celotno gradivo je tehni~no opremljeno in popisano do te mere, da je
dostopno uporabnikom.
Po letu 2001, ko ni bilo ve~ ve~jih prevzemov, je bilo treba za~eti z
vna{anjem starih popisov gradiva, prevzetega pred letom 1995, v
ra~unalnik in podrobnej{e obdelati gradivo, ki je bilo prevzeto po letu
1995, saj so zaradi obsega popisi enostavni in opisni. Del gradiva bo v
prihodnosti potrebno tudi ponovno valorizirati. Zaradi drugih delovnih
nalog je v zadnjem ~asu dejavnost na arhivskem podro~ju skoraj zamrla
oz. je v glavnem omejena na pripravljanje gradiva za stranke, iskanje
podatkov po gradivu za notranje uporabnike ter na skrb za dve skladi{~i,
kar zajema dnevno spremljanje klimatskih pogojev, prezra~evanje in
vklapljanje strojev za su{enje zraka ter ob~asen nadzor ob ~i{~enju in
raznih delih v skladi{~ih. Veliko ~asa je namenjenega tudi dokumentacijski dejavnosti, saj slu‘ba pregleduje {tiri dnevnike in {tiri tednike, skenira ~lanke o Univerzi v Ljubljani in slovenskem visoko{olstvu in jih dnevno
objavlja na intranetu. To delo je porazdeljeno med vse tri zaposlene.
^asopisna dokumentacija z aktualnimi ~lanki o Univerzi v Ljubljani in
slovenskem visoko{olskem prostoru od leta 1999 izhaja tudi v obliki
knji‘ne publikacije.
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Zusammenfassung
VERWALTUNG DES ARCHIVMATERIALS DER UNIVERSITÄT LJUBLJANA

Das Archiv der Universität Ljubljana (Geschichtsarchiv und
Universitätsmuseum) wurde als Archiv- und Museumsdienst im Jahre
1968 gegründet. Nach der Gründung wurde zunächst älteres Material
der Fakultäten ins Archiv übernommen, die im Jahre 1919 gegründet
wurden. Die akute Raumnot wurde Ende der Achtzigerjahre zeitweilig
gelöst, als der Dienst auch personell verstärkt wurde. Zu Beginn der
Neunzigerjahre bekam der Archiv- und Museumsdienst neue Büroräume,
die zum Teil auch zur Lagerung des Materials dienten, bis dem Archiv
neben den neuen Lagerräumen (2002) in 2006 die jetzigen Büroräume
zugeteilt wurden. Im Jahr 1995 wurde das Universitätsarchiv personell
durch eine dritte Fachkraft verstärkt. Der Umfang des Materials, das das
ZAMU in Verwahrung hält, nahm nach dem Jahr 1996, hauptsächlich auf
Kosten des Fonds Rektorat, fast um das Dreifache zu. Darüber hinaus
hält das Universitätsarchiv ferner folgende Fonds in Verwahrung:
Philosophische Fakultät, Rechtsfakultät, Medizinische Fakultät,
Technische Fakultät, Verband der Universitätsprofessoren,
Universitätsausschuss des Jugoslawischen Studentenverbandes in
Ljubljana, Schülerheim Ora‘en und Privater Nachlass. Von den
Fakultäten, die nach dem zweiten Weltkrieg gegründet wurden, hält das
ZAMU nur Teile der Fonds der Wirtschaftsfakultät, der Biotechnischen
Fakultät und der Fakultät für Naturwissenschaft und Technologie in
Verwahrung.
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Summary
MANAGING THE ARCHIVE MATERIAL OF THE UNIVERSITY OF LJUBLJANA
The Archive of the University of Ljubljana (Historical Archive and
Museum of the University of Ljubljana (ZAMU - Zgodovinski arhiv in
muzej ljubljanske Univerze) was founded as the Archive Museum
Department in 1968. After establishment, the archive first accepted
older material of faculties founded in 1919. The acute lack of space was
solved only temporarily at the end of the 1980s, when the department
also gained new staff. In the early 1990s, the Archive Museum
Department obtained new office premises that were in part used also
for safekeeping material until the Archive was in 2006 allocated the current office premises besides the new storage facilities (2002). In 1995
the University archive gained new expert staff. The volume of material
kept by the Historical Archive and Museum of the University of Ljubljana
has nearly tripled since 1996, mainly owing to the collection of the
Rector's Office. In addition, the University archive contains the following
collections: Faculty of Arts, Faculty of Law, Medical Faculty, Technical
Faculty, Society of University Professors, University Board of the
Students' Association of Yugoslavia in Ljubljana, Ora‘en Students'
Residence Hall and Private Legacy. As for the faculties established after
World War II, the Historical Archive and Museum keeps only partial collections of the Faculty of Economics, Biotechnical Faculty, and the
Faculty of Natural Sciences and Technology.
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Upravljanje s fotografskim gradivom
arhiva Univerze v Ljubljani Tea An‘ur

1 Glej tudi: Dr. Jo‘e
Ciperle, Zgodovinski arhiv
in muzej UL- sedanji
polo‘aj in vizija bodo~ega
razvoja, Vestnik Univerze
v Ljubljani, 2000, 6-7,1921.
2 ARS; Obvestila, Letnik
XVI, {t.2, 28-33.

Prvo sistemati~no iskanje, zbiranje in hranjenje fotografskega gradiva
ljubljanske univerze je povezano s praznovanjem 50-letnice neprekinjenega delovanja slovenske univerze v Ljubljani leta 1969. To je bil hkrati
tudi povod za ustanovitev arhivsko-muzejske slu‘be oziroma dana{njega
Zgodovinskega arhiva in muzeja Univerze (ZAMU).1 Zbirati in urejati se je
pri~elo ne le spisovno dokumentarno oziroma arhivsko gradivo, temve~
tudi fotografsko, ki je postajalo vedno bolj iskano in danes predstavlja
pomemben del kulturne dedi{~ine.2
Leta 1995 sem se zaposlila v arhivu Univerze in prejela v obdelavo kar
obse‘en fotografski fond gradiva, ki je bil vpisan le v inventarno knjigo,
zato sem teko~e gradivo, ki ga arhiv pridobiva sprotno, ter starej{e
fotografsko gradivo obdelovala ra~unalni{ko in tako oblikovala tematsko
urejene zbirke originalnih in dokumentacijskih fotografij, ki sem jih
razvrstila tudi kronolo{ko. Vsaka fotografija je nalepljena na karton~ek,
ki vsebuje inventarno {tevilko in osnovne podatke o fotografiji, negativu
ter avtorju oz.. izdelovalcu fotografije. Vsaka skupina fotografij, vezana
na dolo~en dogodek, npr. promocija doktorjev znanosti, je nato skupaj z
drugimi fotografijami istega dogodka vlo‘ena v kartonski ovitek, ki je
ozna~en z inventarno {tevilko in se hrani v kovinski omari. Gradivo v
omarah je tudi kronolo{ko lo~eno.
Arhiv hrani starej{e fotografsko gradivo, vezano na ~as od ustanovitve
Univerze leta 1919 do za~etka 60-ih let in ga je na{a ustanova dobila s
splo{nim univerzitetnim arhivom ali z arhivi posameznih fakultet ali pa
ga je prejela od posameznikov V personalnih mapah imamo bogato
portretno gradivo na{ih rektorjev, dekanov, univerzitetnih profesorjev, v
osebnih izkazih pa najdemo portretne fotografije vseh {tudentov od leta
1934 dalje. V sejnem zapisniku Ora‘novega doma je zanimiva fotografija
gojencev doma, datirana z 11. marcem 1941. ^rno-bela fotografija
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ve~jega formata iz leta 1924, na kateri je skupina {tudentov predvojnega
Jugoslovanskega akademskega dru{tva Triglav, sodi med raritete medvojnega obdobja. Fotografijo je podaril Ciril Golouh. Rokopisna knjiga
Kronika Dru{tva slu{ateljev juridi~ne fakultete, izdana ob 10-letnici delovanja dru{tva, vsebuje originalne fotografije ~lanov dru{tva. Ostalo
starej{e reproducirano fotografsko gradivo tematsko predstavlja in
rekonstruira zgodovino oziroma utrinke iz ‘ivljenja {tudentov v predvojnih {tudentskih domovih: v Akademskem kolegiju, v Ora‘novem domu v
Wolfovi ulici in na Dolenjski cesti kot tudi iz {tudijskega dela {tudentov
po fakultetah in na terenu ali iz njihovega delovanja v okviru {ir{ega
mednarodnega politi~nega dogajanja. Za povojno obdobje hranimo
fotografije {tudentskih domov, ki so bili zgrajeni v Ro‘ni dolini, Mestnem
logu in za Be‘igradom, kjer je nastajal od leta 1979 pod vodstvom
arhitekata Jo‘eta Kralja ve~ji kompleks domov. Imamo tudi fotografije
otvoritve {portne dvorane v {tudentskem naselju leta 1973.3
Tematsko skupino starej{ega fotografskega gradiva sestavljajo
skupinske fotografije predvojnih {tudentskih dru{tev: katoli{kega
dru{tva Zarja, jugoslovanskega akademskega dru{tva Triglav,
kr{~anskosocialisti~nega kluba Borba, akademskega Orla, Slavisti~nega
dru{tva, Slovenske dija{ke zveze, Podpornega dru{tva jugoslovanskih
akademikov, Akademskega {portnega kluba, Sveta slu{ateljev ljubljanske
univerze in drugih ter terenske fotografije taborov, ki so jih v obmejnih
krajih Slovenije ~lani posameznih {tudentskih dru{tev, npr. Jadrana,
Slovenskega kluba, dru{tva Dom visoko{olk prirejali z namenom dajati
pomo~ narodnostno in socialno ogro‘enim obmo~jem. Obse‘en del
starej{ih fotografij je vezan tudi na izdajo dveh fotografskih zbornikov, ki
prikazujeta predvojno in medvojno generacijo {tudentov in njihovo {tudijsko delo po fakultetah in terenu ter njihovo delovanje v okviru {ir{ega
mednarodnega politi~nega dogajanja. Gradivo za zbornika je zbrala, uredila in objavila dr. Ana Benedeti~, prej{nji strokovni vodja arhivsko-muzejske slu‘be. Prvi zbornik je iz{el leta 19874, drugi pa leta 1999 5.
Po letu 1960 {tevilo arhivskih fotografij nara{~a, kar je povezano tudi z
ustanovitvami novih ~lanic Univerze. Od leta 1969, ko se je pripravljal
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zbornik ob 50-letnici Univerze, se je zbiralo tudi fotografsko gradivo, ki
prikazuje zunanjost stavb fakultet, njihovo notranjost, predavalnice s
profesorji in {tudenti. Zbrane so fotografije za Filozofsko fakulteto,
Pravno fakulteto, Naravoslovno fakulteto, Fakulteto za arhitekturo, gradbeni{tvo in geodezijo, Strojno fakulteto, Medicinsko in Biotehni{ko fakulteto. Od predvojnih fakultetnih stavb imamo ohranjenih le malo fotografij
(Stara tehnika, Realka ). O fakultetnih seminarjih, in{titutih, laboratorijih
so ohranjeni le drobci, ve~inoma kot reproducirano gradivo brez ~asovne
kontinuitete.
Posebno tematska skupina predstavlja rektorje. Hranimo njihove
portrete, skupinske fotografije, fotografije z volitev, slavnostnih
umestitev, predaj funkcij in rektorskih konferenc. Prve fotografije s
slavnostne predaje rektorskih dol‘nosti hranimo od leta 1973, ko je prof.
dr. Mirjan Gruden predal rektorske insignije novemu rektorju akademiku
prof. dr. Janezu Mil~inskemu. Ohranjenih je 59 ~rno-belih fotografij z
negativi. Fotografije je naredil Sa{o Bernardi.
Na Univerzi se podeljujejo doktorati od julija 1920, to je komaj leto dni
po podpisu akta o ustanovitvi Univerze, ko je kot prva promovirala absolventka kemije Anka Majer Kanski. Arhiv hrani fotografske posnetke vseh,
ki so doktorirali od marca 1971 dalje. Promocije doktorjev in doktoric so
zaradi velikega {tevila zdaj ve~krat na mesec.
Tematska skupina dogodki na Univerzi obsega vsakoletne slovesnosti ob
tednu univerze, ki je v za~etku meseca decembra, ko se sve~ano podeljujejo nagrade in progla{ajo redni profesorji in profesorice, ~astni doktorji
in doktorice, senatorji in senatorice ter zaslu‘ni profesorji in zaslu‘ne
profesorice. Za izjemne zasluge in dose‘ke pri razvijanju znanstvenega,
pedago{kega ali umetni{kega ustvarjanja se podeljuje zlata plaketa
Univerze v Ljublajni in sve~ana listina mladim visoko{olskim u~iteljem.
Fotografije zaslu‘nih profesorjev zbiramo od prve podelitve tega naslova
leta 1977. Na podro~ju zbiranja fotografij ~astnih doktorjev pomeni
prelomnico leto 1963, ko je bil podeljen ~astni doktorat prvemu rektorju
ljubljanske univerze prof. dr. Josipu Plemlju. S slavnosti imamo ohranjenih 16 ~rno-belih fotografij, ki jih je izdelal Foto studio Slovenija.
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Naslednjo tematsko skupino sestavljajo fotografije Pre{ernovih nagrajencev, ki se hranijo od leta 1972 dalje, ko je bila 8. februarja v Zborni~ni
dvorani Univerze slavnostna podelitev nagrad najuspe{nej{im {tudentom
za preteklo {tudijsko leto. Od leta 2001 se podeljujejo v tednu UL meseca decembra.
Fotografski dokumenti, ki povzemajo slikovne utripe s kongresov,
zborovanj, seminarjev, sej, univerzitetnih skup{~in, sej znanstveno-pedago{kega sveta, sej predsedstva Skupnosti univerz Jugoslavije, sej univerzitetnega sveta, kongres za balistokardiografijo in drugih pomembnih
dogodkov, ki so obele‘ili univerzitetno ‘ivljenje, predstavljajo novo
zaokro‘eno tematsko skupino.
Dogajanje na mednarodnem podro~ju je zapolnjeno z ve~jim {tevilom
fotografij tujih delegacij, sprejemov le-teh in podpisov sporazumov: sprejem italijanskih geografov pri rektorju prof. dr. Janezu Mil~inskem 1974.
leta, sprejem gostov iz Kaunasa 1974. leta, podpis sodelovanja za leto
1974 med Univerzo v Ljubljani in Univerzo Karla Marxa v Leipzigu, sprejem delegacije Julijske krajine pri rektorju dr. Ervinu Prelogu maja 1977,
obisk predstavnikov tr‘a{ke univerze v Ljubljani marca 1978, podpis
samoupravnega sporazuma o sodelovanju med ljubljansko univerzo in
vseu~ili{~em na Reki septembra 1979, sprejem delegacije tbilisijske
dr‘avne univerze in podpis pogodbe o kulturnem, pedago{kem in
znanstvenem sodelovanju med univerzama novembra 1982, sprejem
predsednika Zdru‘ene republike Tanzanije dr. Juliusa Nyerereja ob
obisku v Jugoslaviji leta 1985, sodelovanje z univerzo v Celovcu in univerzo v Budimpe{ti, pogodba med Univerzo v Erlangenu in Univerzo v
Ljubljani leta 1992, obisk predstavnikov moskovske dr‘avne univerze M.
V. Lomonosova, ki jo je vodil rektor akadmik prof. dr. Viktor Antonovi~
Sadovni~ij leta 2002. Skupaj z ljubljanskim rektorjem prof. dr. Jo‘etom
Mencingerjem sta podpisala dogovor o znanstvenem in pedago{kem
sodelovanju.
Samostojno skupino sestavljajo fotografije nastopov Akademskega
pevskega zbora Tone Tom{i~ in Akademske folklorne skupine France
Marolt, in sicer med letoma 1955 in 1973.
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Tematska skupina De‘elni dvorec oz. centralno univerzitetno poslopje
predstavlja pomemben fond fotografskega gradiva, ki dokumentira
zgodovino stavbe od graditve De‘elnega dvorca (1898-1902) do leta
1919, ko je postala sede‘ Univerze in kjer ima ta svoj sede‘ {e danes.
Obse‘en opus fotografskega gradiva obsega mnoga dela na stavbi, ter
okoli nje ob zgodovinskih dogodkih {ir{ega dru‘benega pomena. Ve~je
{tevilo fotografij zunanjosti in notranjosti stavbe je nastalo v letu 1969
ob praznovanju 50-letnice Univerze, ko se je prenavljala Zborni~na dvorana, in leta 2001, ko se je prenavljala celotna hi{a.6
Arhiv se zaveda pomena fotografske dokumentacije, zato si je kot
pomembno nalogo zadal tudi kontinuirano zbiranje fotografskega gradiva, ki ga hranijo posamezniki, predvsem profesorji in {tudentje. Ko smo v
preteklih letih pripravljali razstave, so nam ga nekdanji rektorji in drugi
bodisi podarili bodisi posodili za preslikavo. Trenutno se zbira fotografsko gradivo za pripravo tretjega dela fotografskega zbornika o slovenskih {tudentih v letih 1945-1960.
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6 Ana Benedeti~, De‘elni
dvorec v Ljubljani 19022002, Ljubljana, 2002.

Zusammenfassung
VERWALTUNG DES FOTOMATERIALS DES ARCHIVS DER UNIVERSITÄT
LJUBLJANA
Die erste systematische Sammlung und Aufbewahrung des
Fotomaterials der Ljubljanaer Universität erfolgte mit der 50.
Jahresfeier der ununterbrochenen Tätigkeit der slowenischen
Universität Ljubljana. Gleichzeitig war dies jedoch auch der Anlass zur
Gründung des Archiv- und Museumsdienstes bzw. des gegenwärtigen
Geschichtsarchivs und Museums der Ljubljanaer Universität (ZAMU). Den
kleineren Teil des älteren Fotomaterials, das seit der Gründung der
Universität im Jahre 1919 bis Ende der Fünfzigerjahre des vorigen
Jahrhunderts chronologisch sortiert wird, hat das Museum von einzelnen erhalten, jedoch war es erforderlich den grö eren Teil im Hause
selbst, in Fakultäten und Studentenwohnheimen ausfindig zu machen.
Auf diese Weise wurde Raritäts-Material der Universität gefunden, das
uns heute versucht die bewegten Ereignisse der Vergangenheit aus dem
Leben der Universität deren Professoren und Studenten seit Beginn des
20. Jahrhunderts zu umrei en.
Die neuere Zeit der Entwicklung der Universität Ljubljana führte, vor
allem nach dem Jahr 1960, zu einer starken Zunahme neuer
Universitätsmitglieder, was auch zur Zunahme der Anzahl an Fotografien
führte. Zahlenmä ig überwiegt das Fotomaterial der Promotionen der
Doktoren der Wissenschaft, das allmonatlich kontinuierlich durch neue
Verleihungen von Doktorgraden ergänzt wird. Die übrigen fotografischen
Unterlagen fassen die Bildpulse von Kongressen, Versammlungen,
Seminaren, Sitzungen, Universitätsversammlungen (Seminar der
slowenischen Sprache, Sitzung des wissenschaftlichen und pädagogischen Rates, Sitzung des Vorstandes der Jugoslawischen
Universitätsgemeinschaft, Sitzung des Universitätsrates, Kongress der
Balistokardiographie…) und anderen bedeutenden Ereignisse zusammen, die das Universitätsleben prägten. Das Geschehen im interna-
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tionalen Bereich ist mit einer grö eren Fotoanzahl von Vertretern ausländischer Delegationen, Empfänge derselben und Unterzeichnungen von
Einigungen in der Ljubljanaer Universität ausgefüllt.
Heute hält das Archiv über 20000 Fotografien mitsamt Negativen in
Verwahrung, von denen die meisten Originale aus der neueren Zeit
stammen. Von den übrigen Abbildungen der Fotografien, die chronologisch auch schon in den Beginn des 20. Jahrhunderts reichen, gibt es
jedoch knapp 700.
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Managing the Photo Archive of the
University of Ljubljana Summary
The first systematic collection and storing of photographic material of
the University of Ljubljana was connected with the celebration of its
anniversary, marking 50 years of its continuous operation. This was also
the cause for the establishment of the Archive Museum Department,
which is today known as the Historical Archive and Museum of the
University of Ljubljana (ZAMU – Zgodovinski arhiv in muzej ljubljanske
Univerze). A smaller portion of the older photographic material - all of
which had been arranged chronologically since the University's foundation in 1919 until the end of the 1950s – was acquired by the Museum
from individuals, whereas the larger part had to be retrieved from within
the University, at faculties and students' halls of residence. Thus, rare
university material was found, which still today tries to depict the lively
events from the past life at the University, its professors and students in
the early 20th century.
The more recent period of development of the University of Ljubljana,
particularly after 1960, led to a jump in the number of the University's
new members, resulting in more photographs. The most numerous is the
photographic material related to promotion of doctors of science, which
is supplemented as new doctorates are awarded every month. Other
photographic documents portray congresses, conferences, seminars,
meetings, University General Meetings (seminar of the Slovene language, meeting of the Scientific and Pedagogical Council, meeting of the
Presidency of the Community of Universities of Yugoslavia, University
Board session, balistocardiography congress, etc.) and other important
events influencing life at the University. International events are presented in many photographs of foreign delegation representatives, their
receptions and signing of agreements at the University of Ljubljana.
Today over 20,000 photographs, including the negatives, are kept at the
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archive. The majority are more recent originals. There are also about
700 copies of photographs dating as far back as to the start of the 20th
century.
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