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Izvleček: 

Namen članka je predstaviti problematiko ravnanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom v 
Narodnem muzeju Slovenije, njegovo sodelovanje s pristojnim arhivom in prizadevanja za 
pridobitev dovoljenja za lastno varstvo arhivskega gradiva. Bralca na kratko seznani z zgodovino 
muzeja in razvojem oblikovanja slovenskega državnega arhiva v njegovem okviru, obširneje pa 
z vsem gradivom, ki je nastalo (oziroma še nastaja) ob delovanju muzeja, in s pripravo Pisnega 
strokovnega navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva Narodnega 
muzeja Slovenije. Prispevek bo lahko koristil tako drugim podobnim kulturnim ustanovam kakor 
tudi pristojnim arhivistom pri izpolnjevanju njihovih nalog, še posebej pri pripravi pisnih strokovnih 
navodil za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva.  

Ključne besede:  

muzeji, arhivi, arhivsko gradivo, dokumentarno gradivo   

 

Abstract: 

Management of Archives and Records in the National Museum of Slovenia – Facts and 
Experiences 

The purpose of this paper is to present the issues of the management of current and archival 
records in the National Museum of Slovenia, its cooperation with the competent archive and 
efforts to obtain a permit for its own preservation of archival records. The reader gets the brief 
introduction to the history of the museum and the development of Slovenian National Archives 
within its scope, and more extensively on all records that have emerged (or are still being created) 
during the operation of the museum. There is also the overview of the preparation of written 
professional instructions for the selection of archival records of the National Museum of Slovenia 
current records. The contribution will benefit to other similar cultural institutions as well as 
archivists, who are competent for cultural institutions, in fulfilling their tasks, especially in the 
preparation of written professional instructions for selecting archival records. 

Keywords:  

museums, archives, archival records, records 
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1. ZGODOVINSKI PREGLED NARODNEGA MUZEJA SLOVENIJE 

Zgodovina Narodnega muzeja Slovenije sega v leto 1821, ko so Kranjski deželni 
stanovi ustanovili svoj stanovski muzej. Predlog o ustanovitvi muzeja je na seji 
stanovskega odbora 4. julija 1821 podal ljubljanski škof Avguštin Gruber, ki je v obširnem 
osnutku predstavil njegov delokrog. Na jesenskem plenarnem zasedanju 15. oktobra 
1821 so deželni stanovi potrdili sklep o ustanovitvi muzeja, ki se je sprva imenoval 
Kranjski stanovski muzej (Krainisch Ständisches Museum), od leta 1826 pa Kranjski 
deželni muzej (Krainisches Landesmuseum /in Laibach/). Baron Jožef Kamilo pl. 
Schmidburg, guverner in predsednik deželnih stanov, je 15. februarja 1823 v tiskanem 

razglasu (Deschmann1, 1888, str. 1) predstavil program delovanja deželnega muzeja: 

»Domovinski muzej je zavezan zbirati vse, kar je ustvarila narava ali človeška pridnost 
in hraniti spomine na usodo dežele in zasluge njenih prebivalcev« (Petru in Žargi, 1983, 
str. 5; Reisp, 1983, str. 3).  

Leta 1827 se je na čelo muzejskih podpornikov postavil grof Franc Jožef 
Hohenwart, ki je zbrane predmete uredil v pritličju liceja. Po njegovi zaslugi je bil muzej 
4. oktobra 1831 svečano odprt, leta 1832 pa je kot prvega muzejskega kustosa zaposlil 
Henrika Freyerja. Hohenwart je leta 1836 objavil prvi vodnik po muzejskih zbirkah 
(Hohenwart, 1836), v deželnih časopisih pa je »Kranjce« vneto spodbujal k zbiranju 
»karniolik« (Petru in Žargi, 1983, str. 6; Reisp, 1983, str. 3–4). Velike zasluge za razvoj 
muzeja gre pripisati dejavnosti muzejskega društva, ki je leta 1866 izdalo prvi zvezek 
Prispevkov Muzejskega društva za Kranjsko (Mitteilungen des Museal-Vereines für 
Krain), ter Historičnemu društvu za Kranjsko, ki je že leta 1846 začelo izdajati svoje 
glasilo (Mitteilungen des historischen Vereines für Krain).  

 

Slika 1: Ivan Kotar, Poslopje Kranjskega deželnega muzeja v Ljubljani, 1903 
 (NMS, inv. št. N 11245) 

                                                 
1  Karl Deschmann, znan tudi kot Karel Dežman ali Dragotin Dežman. 
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Po razpadu Avstro-Ogrske je muzej svojo dejavnost teritorialno razširil in se leta 
1921 preimenoval v Narodni muzej v Ljubljani. Iz njegovih zbirk je nastalo več 
nacionalnih kulturnih zavodov. Leta 1921 je bil v okviru muzeja ustanovljen Etnografski 
inštitut, ki se je dve leti zatem osamosvojil kot Kraljevi etnografski muzej, danes 
Slovenski etnografski muzej. Večji del slikarske in kiparske zbirke je bil leta 1933 
odstopljen Narodni galeriji, leta 1935 pa je muzej posodil Mestnemu muzeju v Ljubljani 
svojo zbirko stilnega pohištva. Narodni muzej se je leta 1944 razdelil v dve samostojni 
ustanovi: Kulturno zgodovinski muzej in Prirodoslovni muzej. Leta 1997 se je Narodni 
muzej preimenoval v Narodni muzej Slovenije. Leta 2007 je prevzel v upravljanje nove 
depojske in razstavne prostore na Metelkovi. V upravljanju ima tudi Blejski grad in grad 
Snežnik, kjer sta od leta 2004 oziroma 2008 na ogled prenovljeni stalni razstavi. Narodni 
muzej Slovenije izvaja svojo strokovno dejavnost v okviru sedmih oddelkov; med njimi je 
knjižnica, kjer je shranjen njegov historični del arhiva.  

 

2. RAZVOJ SLOVENSKEGA DRŽAVNEGA ARHIVA  

Narodni muzej Slovenije (NMS) ni le najstarejša in največja slovenska muzejska 
institucija, v njegovem okrilju je nastajal tudi slovenski državni arhiv. Predhodniki 
današnjega muzeja namreč niso zbirali le predmetov (muzealij), ampak tudi pisno 
gradivo deželnih ustanov, društev in posameznikov. Vse od ustanovitve sta namreč v 
okviru (deželnega) muzeja delovala knjižnica in arhiv, ki sta raziskovalcem nudila 
podporo za študij zgodovine in domoznanstva. Sprva je arhivski fond naraščal predvsem 
na račun darov posameznih plemiških družin in zasebnikov. Na pobudo grofa 
Hohenwarta je Dvorna  komora leta 1835 dovolila, da so smele ilirske državne domene 
oddati nekatere listine v deželni arhiv. V sedemdesetih letih 19. stoletja je uprava 
državnih domen v Gorici podarila deželnemu muzeju v Ljubljani spise nekdanjih 
samostanskih gospostev v Kostanjevici, Stični in Škofji Loki, Kranjska industrijska družba 
pa Blejski arhiv. Arhiv je prevzel tudi zbirko srednjeveških listin in arhivalij ukinjenega 
deželnega Historičnega društva. Za razvoj arhiva je posebej pomembna pridobitev zbirk, 
starin in arhiva barona Jožefa Kalasanca Erberga iz Dola pri Ljubljani. Deželna vlada v 
Ljubljani je leta 1873 izročila muzeju v hrambo vicedomski arhiv (Mal, 1931, str. 176–
177; Reisp, 1983, str. 4–8, 24). 

Z otvoritvijo nove muzejske stavbe 2. decembra 1888 sta knjižnica in arhiv dobila 
svoje skladiščne in delovne prostore s čitalnico za zunanje uporabnike, kar je znatno 
izboljšalo pogoje za znanstveno delo. Muzej je pridobil tudi spise nekdanjih kresijskih 
uprav v Ljubljani, Novem mestu in Postojni ter arhivalije gradov (npr. Boštanj, Klevevž, 
Krupa, Podgrad), zbrano arhivsko gradivo Zgodovinskega in Muzejskega društva ter 
literarno zapuščino slovenskih pesnikov in pisateljev. Po Dežmanovi smrti (1889) je 
muzejsko knjižnico in arhiv vodilo vrsta strokovnjakov, med njimi zgodovinarji Anton 
Koblar (1890–1900), Franc Komatar (1903–1904), Peter pl. Radics (1904–1905), Josip 
Mal (1909–1921), Ivan Žibert (1921–1925) in Avgust Pirjevec (1925–1927) (Vodnik, 
1931, str. 4; Petru in Žargi 1983, str. 7; Reisp, 1983, str. 8–10).  

Arhivsko gradivo je sčasoma postajalo vse obsežnejše in hkrati tudi 
nepreglednejše. Stanje se je bistveno spremenilo po letu 1909, ko je na predlog 
tedanjega muzejskega ravnatelja dr. Josipa Mantuanija službo v muzeju dobil dr. Josip 
Mal (Arhiv NMS, spis št. 58/1909), ki je bil med drugim zadolžen tudi za arhiv. Mal velja 
za prvega »državnega arhivarja« in očeta slovenske arhivske teorije. Josip Mal je iz 
knjižnice nekdanjega Kranjskega deželnega odbora pridobil skoraj popolno zbirko 
stenografskih zapiskov dunajskega državnega zbora, gosposke zbornice in deželnih 
zborov nekdanje Avstro-Ogrske. Na javnih dražbah je kupoval raznoliko dediščino 
številnih plemiških rodbin, ki so se selile v tujino. Leta 1931 je arhiv obsegal okrog 3000 
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listin, 170 rokopisov ter 8277 škatel arhivskega gradiva (Petru in Žargi, 1983, str. 7–8; 
Reisp, 1983, str. 11–12). V letih 1924–1945 je bil z občasnimi presledki tudi ravnatelj, 
vendar pa skrbi za arhivsko gradivo ni nikoli opustil. Leta 1928 sta s Francetom Steletom 
izdala Kratka navodila za ohranitev arhivov in glavna načela spomeniškega varstva, kjer 
je Mal podal navodila za ohranitev arhivov (Mal, 1928, str. 175–179).  

 

 

Slika 2: Fran Vesel, Josip Mal, kustos Kranjskega deželnega muzeja v Ljubljani,  
okoli 1918 (NMS, inv. št. N 19198) 
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Slika 3: Odločba Deželnega odbora za Kranjsko o sprejetju Josipa Mala za volonterja v 
deželni muzej z dne 29. 11. 1909 (Arhiv NMS, spis št.58/1909ad)   

Od leta 1926 je arhiv pri Narodnem muzeju sicer deloval pod nazivom Državni 
arhiv v Ljubljani, a je ostal v upravnem, organizacijskem in kadrovskem pogledu povezan 
z muzejem še vse do konca 2. svetovne vojne. Arhiv se je osamosvojil šele oktobra 
1945, ko je bil ustanovljen Osrednji državni arhiv v Ljubljani (danes Arhiv Republike 
Slovenije). Ta je prevzel arhivsko gradivo, ki ga je zbral muzej, gradivo o njegovem 
delovanju pa je ostalo v muzeju, ki ga je pojmoval kot eno svojih zbirk (Reisp, 1983, str. 
13–14).   
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Slika 4: Fran Vesel, Arhivski depo v pritličju Narodnega muzeja, Ljubljana 1926  
(NMS, inv. št. N 25771) 

 

3. ARHIVSKO GRADIVO NARODNEGA MUZEJA SLOVENIJE 

NMS ima danes približno 70 škatel2 arhivskega gradiva od leta 1822 do 1945 in se 

hrani v prostorih knjižnice, ki ustrezajo standardom in predpisom 36. člena Zakona o 

varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, 2014)3. Zaradi 

posebnega pomena muzeja v obravnavanem obdobju in količine ohranjenosti gradiva 
ima vse gradivo iz tega časa značaj arhivskega gradiva. Gradivo po letu 1945, iz 
katerega še ni bilo odbrano arhivsko gradivo, se hrani v t. i. priročnem arhivu NMS, kjer 
je 7,62 t. m. gradiva (69 škatel, 405 fasciklov, 250 map, 10 knjig). Nekaj gradiva, ki je še 
vedno v tekoči uporabi, pa se nahaja tudi v priročnih arhivih uprave in na posameznih 
oddelkih muzeja (v pisarnah vodij oddelkov ali v dokumentacijah oddelkov).          

Leta 2017 se je NMS odločil za podroben popis arhivskega gradiva (v Excelovi 
tabeli) do leta 1945. Popis upošteva elemente popisovanja, ki jih predpisuje 61. člen 

Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG, 2017)4, in še tiste 
elemente, ki jih danes zahteva Komisija za strokovne izpite na področju varstva 
arhivskega gradiva pri izdelavi pisne naloge, to so: številka tehnične enote, signatura 

                                                 
2  Številka se veča, zaradi sprotnega tehničnega opremljanja. 
3  Po 36. členu ZVDAGA (2014) se mora arhivsko gradivo v fizični obliki hraniti v ustreznih klimatskih 

pogojih, ustrezno tehnično opremljeno in zavarovano pred požarom, vlomom, vodo in drugimi škodljivimi 
vplivi. 

4  Po 61. členu UVDAG (2017) so elementi popisa »podatki, ki identificirajo popisno enoto, navajajo njen 
izvor, vsebino in ureditev popisne enote«.  
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popisne enote, prejšnja signatura popisne enote5, avtor dokumenta, vsebina popisne 

enote, čas nastanka arhivskega gradiva, nivo popisa6, obseg. Popisovanje sledi prvotni 

ureditvi arhivskega gradiva (kronološka ureditev v okviru enega leta). Obseg gradiva v 
škatlah je različen. Ena škatla obsega eno koledarsko leto ali več let skupaj, lahko pa so 
dokumenti enega tekočega leta razporejeni tudi v treh ali štirih arhivskih škatlah. Gradivo 
se sproti tehnično opremlja (odstranjevanje kovinskih sponk, vstavljanje v brezkislinski 
papir in v arhivske škatle). Do sedaj je popisano arhivsko gradivo za obdobje od leta 

1912 do 19227. Vsebina dokumentov je raznolika. Tu najdemo predvsem dopise o 

poslovanju muzeja, pridobivanju finančnih sredstev in muzealij, o zaposlovanju 
uslužbencev, letna delovna in finančna poročila, korespondenco ravnateljev muzeja 
(uradno in osebno). Med gradivom je tudi nekaj promocijskega materiala, kot so na 
primer ponudbe preparatorskih materialov, knjig, razstavnih omar ipd. Popisano in 
urejeno gradivo se sproti digitalizira in shranjuje na muzejski strežnik ter je trenutno 
dostopno samo zaposlenim; NMS si namreč prizadeva, da bi bilo v prihodnosti starejše 
gradivo (1822–1945) uporabnikom dostopno le v digitalni obliki, razen v posebnih 
primerih, saj bi tako izboljšali dolgoročno obstojnost dokumentov. Po zaključku celotnega 
popisa in digitalizacije gradiva, si bo NMS prizadeval, da bodo vsi ti podatki dostopni na 
enem mestu, s čimer bo uporabnikom prihranjenega veliko truda in časa. Ta storitev naj 
bi bila sprva na voljo v prostorih knjižnice, kjer si je tudi danes mogoče ogledati starejše 
gradivo. 

 

Slika 5: Arhivski depo v knjižnici NMS (foto: Špela Kojc) 

                                                 
5  Na tej stopnji popisa je navedena začasna številka tehnične enote, ob zaključku popisa vsega arhivskega 

gradiva iz obdobja do leta 1945 pa bo navedena njena končna številka, v oklepaju pa tudi stara oznaka.     

6  Dokumenti so popisani na nivoju dokumenta ali pa kot združeni dokumenti. 
7  V tem obdobju je bil ravnatelj deželnega muzeja prav Josip Mantuani, ki je v veliki meri zaslužen, da se 

je arhivsko gradivo sploh začelo sistematično urejati; on je bil namreč tisti ravnatelj, ki je zaposlil Josipa 
Mala, ki je prevzel mesto arhivarja. 
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Dokumentarno gradivo, ki je nastalo ali bilo prejeto po letu 1945, je zaenkrat le 
okvirno urejeno in popisano. Razporejeno je po policah in shranjeno v škatlah, fasciklih 

in mapah8. Zaradi boljše preglednosti gradiva je vsaka polica dobila oznako vrste ali 

tematskega sklopa gradiva, in sicer: interni splošni akti, propaganda, personalne mape, 
dokumentacija razstav, vodstva predavanja, foto arhiv, hemeroteka, strokovni kolegiji, 
zbori delavcev, sindikat muzeja, stanovanjska komisija, muzejski svet, upravni odbor, 
raziskovanja, ravnateljeve mape, kolegij ravnateljev, promocija, seje Sveta za kulturo in 
prosveto, raziskovalna služba Ljubljanska kulturna skupnost, javna naročila, mesečna 
poročila, javna dela, dovoljenja, investicije, gradbena dokumentacija, administracija, 
kartotečni indeksi, delovodniki, programi dela, letna poročila itd. To gradivo bo 
podrobneje popisano, ko bo v skladu s Pisnim strokovnim navodilom za odbiranje 
arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva iz njega odbrano arhivsko gradivo. 
Odbrano, urejeno in popisano arhivsko gradivo naj bi bilo iz »priročnega arhiva« 
preseljeno v knjižnični depo.   

 

Slika 6: Priročni arhiv v prvem nadstropju zgradbe NMS (foto: Špela Kojc) 

                                                 
8  V nadaljevanju: škatla – Š, fascikel – F in mapa – M. 
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Gradivo, ki se zdaj hrani v priročnih arhivih po posameznih oddelkih in službah 
NMS, je bilo okvirno zabeleženo ob pripravi Pisnega strokovnega navodila za odbiranje 
arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva. Zaradi številčnosti in raznolikosti 

delovnih področij NMS (matični oddelki in knjižnica, različne službe9) je bilo pridobivanje 

podatkov o ohranjenem in nastajajočem gradivu zahtevna naloga. Večina tega gradiva 
se hrani na podoben način, v fizični in digitalni obliki. Gradivo, ki nastaja v digitalni obliki, 
se večinoma še vedno tiska in shranjuje po mapah, ki so urejene kronološko ali pa po 
tematskih sklopih. Posebej skrbno se tiskajo inventarne in akcesijske knjige ter reverzi. 
Gradivo, ki nastaja v elektronski obliki, se shranjuje na muzejskem strežniku. V veliki 
meri so to dokumenti programske opreme Microsoft Office (Word, Excel). Med 
posameznimi delovnimi področji pa obstajajo tudi pomembne razlike. Vsak oddelek je 
namreč za lastne potrebe razvil računalniški program, ki je prilagojen njegovemu 

delovanju in gradivu. Arheologi so razvili program Situla, zgodovinarji Fundus10, 

numizmatiki  Numiz, konservatorji Patino, grafični kabinet Matrico. Programe so razvijali 
zaposleni na oddelkih, ob sodelovanju s strokovnjaki za informatiko, kustosi, 
dokumentalisti in uporabniki. Programi omogočajo enostaven vnos podatkov, 

zagotavljajo dostopnost do informacij in delujejo v lokalnem omrežju NMS.11  

Muzej hrani tudi arhivsko gradivo nekaterih osebnih fondov. Dva sta bila popisana 
in tehnično opremljena kot pisni nalogi za strokovni izpit na področju varstva arhivskega 

gradiva. To sta fonda Borisa Gregorke12 in Rudolfa Cvetka13. Shranjena sta v priročnem 

depoju OZUU. Skupno obsegata 20 arhivskih škatel.    

 

4. SODELOVANJE NMS S PRISTOJNIM ARHIVOM – ARHIVOM 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Arhiv Republike Slovenije je sicer imel z NMS občasne stike, ni pa prišlo do 
priprave navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva in s tem 
tudi ne do samega odbiranja in izročitve arhivskega gradiva Arhivu Republike Slovenije 
(ARS). Sodelovanje se je intenziviralo leta 2016, ko je bil za sodelovanje z ARS določen 
kustos oddelka za zgodovino in uporabno umetnost mag. Jože Podpečnik, še bolj pa po 
letu 2017, ko se mu je pridružila še Špela Kojc, ki je prevzela delovne naloge arhivistke. 
Oba sta se udeležila različnih delavnic in predavanj, ki jih je ARS organiziral za 
izobraževanje ustvarjalcev arhivskega gradiva, leta 2017 sta opravila preizkus strokovne 
usposobljenosti.  

V razgovorih z direktorico NMS in številnimi drugimi predstavniki muzeja se je 
pokazalo, da se NMS dobro zaveda pomena svojega gradiva za kulturo in znanost. Vsi 
zaposleni so soglasno izrazili željo in pripravljenost za to, da bi sami poskrbeli za lastno 
varstvo svojega arhivskega gradiva, s čimer bi omogočili uporabo gradiva tako svojim 

                                                 
9  Arheološki oddelek, Oddelek za zgodovino in uporabno umetnost (OZUU), Numizmatični kabinet, 

Grafični kabinet, Oddelek za konserviranje in restavriranje, Knjižnica, Pedagoška služba, Odnosi z 
javnostmi, Tehnična služba, Trgovina, Grad Snežnik, Služba za premično dediščino in muzeje (SPDM), 
Izobraževanje, raziskovanje, EU projekti. 

10  Oddelek OZZU načrtuje zamenjavo programa Fundus s programom Galis, ki je prav tako namenjen 
obravnavi in popisu muzealij. 

11  Tudi uprava NMS uporablja nekaj računalniških programov. Tajništvo uporablja program Dopisi, a le za 
vnašanje in klasificiranje prejetih spisov. Finančne in kadrovske zadeve se vodijo v programu Vasco. 
Tudi v tajništvu in računovodstvu se večina gradiva tiska.   

12  Eden najuspešnejših telovadcev »zlate dobe«, večkratni državni prvak, dobitnik olimpijske medalje, ter 
zelo uspešen povojni trener gimnastične generacije, katere del je bil tudi Miro Cerar.  

13  Najuspešnejši slovenski sabljač, častnik, prvi slovenski dobitnik olimpijske medalje, inštruktor sabljanja 
in učitelj na sabljaških tečajih.  



M. Jeraj et al.: Upravljanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom v Narodnem muzeju Slovenije… 

163 

zaposlenim kot drugim predstavnikom muzejske ter ostalih strok pa tudi vsem 
zainteresiranim raziskovalcem in študentom na kraju, kjer je to gradivo nastalo. ZVDAGA 
dopušča možnost, da javnopravna oseba zaradi utemeljenih strokovnih in tehničnih 
razlogov zaprosi pristojno ministrstvo (Ministrstvo za kulturo RS) za dovoljenje za 
vzpostavitev lastnega varstva arhivskega gradiva, če izpolni pogoje, ki jih določa 62. člen 
(ZVDAGA, 2014). Imeti mora ustrezne prostore in opremo, zagotovljena lastna finančna 
sredstva, urejeno pisarniško poslovanje oziroma upravljanje z dokumentarnim gradivom 
v skladu z veljavnimi predpisi in razpolagati mora z osebjem, ki je ustrezno strokovno 
usposobljeno, kot to določajo predpisi s področja arhivske dejavnosti – zaposlenega 
mora imeti najmanj enega uslužbenca, ki ima najmanj izobrazbo pridobljeno po študijskih 
programih druge stopnje oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi druge stopnje, in opravljen strokovni izpit v skladu s predpisi s področja 
arhivske dejavnosti in varstva dokumentarnega gradiva. Poleg tega je treba poskrbeti 
še, da bo arhivsko gradivo v lastnem varstvu ustrezno urejeno in popisano ter da bo 
mogoča takšna uporaba gradiva, kakršna se izvaja v javnih arhivih. Javnopravna oseba 
mora za odbiranje in prenos arhivskega gradiva v lastno hrambo smiselno upoštevati 
tudi vse tiste določbe ZVDAGA, ki urejajo odbiranje in izročitev javnega arhivskega 
gradiva ter omogočiti dostop in uporabo arhivskega gradiva v skladu z arhivskim 
zakonom. 

Ob pregledu dejanskega stanja ravnanja z arhivskim gradivom v NMS je bilo 
ugotovljeno, da  NMS razpolaga z ustreznimi prostori, da je sposoben zagotoviti finančna 
sredstva in omogočiti ustrezno strokovno obdelavo ter uporabo lastnega arhivskega 
gradiva. V letu 2018 je z Arhivom Republike Slovenije sklenil sporazum o usposabljanju 
za strokovni izpit s področja varstva arhivskega gradiva Špele Kojc in Jožeta 
Podpečnika, oba sta izpit uspešno opravila v letu 2019. V sklopu priprave Pisnega 
strokovnega navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva NMS 
je bilo opravljenih že tudi nekaj pripravljalnih del za oblikovanje klasifikacijskega načrta 
(ugotavljanje vsega dokumentarnega gradiva, ki nastaja pri posameznih delovnih 
področjih NMS).         

Pisno strokovno navodilo za odbiranje arhivskega gradiva iz 
dokumentarnega gradiva za Narodni Muzej Slovenije temelji na 39. členu arhivskega 
zakona (ZVDAGA, 2014) ter 5. poglavju Uredbe (UVDAG, 2017). Pristojna arhivistka 
ARS Mateja Jeraj se je ob sodelovanju NMS seznanila z dokumentarnim gradivom in 
organizacijsko strukturo muzeja, s pristojnostmi oziroma nalogami, s predmetom 
poslovanja, z načinom upravljanja z dokumenti oziroma s pisarniškim poslovanjem, s 
funkcijami in dejavnostjo ter z evidencami o dokumentarnem gradivu. Navodilo velja za 
vse ohranjeno gradivo NMS (od ustanovitve v letu 1821) z vsemi dislociranimi enotami: 
Grad Snežnik, Muzej na Blejskem gradu. Nastalo je  na osnovi pregleda ohranjenega in 
nastajajočega gradiva, saj NMS še nima klasifikacijskega načrta. Zato je to navodilo 
začasnega značaja in bo po uvedbi klasifikacijskega načrta spremenjeno oziroma 
prilagojeno temu načrtu.   

Sestavljeno je iz štirih delov. Na začetku je Uvod, ki vsebuje obrazložitev, komu je 
navodilo namenjeno in na katerih pravnih podlagah temelji, sledi poglavje z naslovom 
Dolžnosti pri varovanju dokumentarnega in arhivskega gradiva (glede odbiranja 
arhivskega gradiva, izločanja dokumentarnega gradiva, ki so mu potekli roki hrambe, 
izročanja arhivskega gradiva pristojnemu arhivu, urejanja in popisovanja in tehnične 
opremljenosti arhivskega gradiva, stroškov, povezanih s prej navedenimi deli, 
obveščanju o statusnih spremembah, prenehanju in preoblikovanju ustanove in gradivu 
v digitalni obliki). 
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Tretji del, Seznam arhivskega gradiva Narodnega muzeja Slovenije od ustanovitve 
dalje, je osrednji in najpomembnejši del navodila. Pri vrednotenju gradiva so bila 
upoštevana merila, opredeljena v 40. členu ZVDAGA, in smernice, podane v Seznamu 
dokumentarnega gradiva, ki je lahko ovrednoteno kot arhivsko gradivo glede na vrsto 
dokumentarnega gradiva in glede na tipične splošne funkcije oziroma pristojnosti 
javnopravnih oseb14. Seznam je razdeljen na 2 vsebinska dela. Prvi del predstavlja 
arhivsko gradivo s področja upravno-poslovne dejavnosti NMS, drugi pa tisto s področja 
strokovne dejavnosti.  

Arhivsko gradivo, ki nastaja (ali je nastalo) ob upravno-poslovni dejavnosti:15 
dokumentacija o ustanovitvi, registraciji, statusnih spremembah, reorganizaciji, ukinitvi 
ipd.; žigi, simboli, grbi, logotipi; akti o notranji organizaciji; dokumentacija o volitvah, 
imenovanju in razrešitvah direktorja, namestnika direktorja in organov muzeja; 
dokumentacija o delovanju NMS (predvsem delovni načrti NMS in njegovih oddelkov, 
zapisniki sej z gradivom organov in delovnih teles NMS, svetov delavcev, disciplinske 
komisije, nekdanjih samoupravnih organov NMS in družbenopolitičnih organizacij, 
korespondenca vodstva NMS ali kustosov, ki ima poseben pomen za delovanje NMS, 
okrožnice in obvestila, ki jih izdaja vodstvo NMS – izbor); dokumentacija o upravljanju z 
dokumentarnim in arhivskim gradivom; pravne zadeve; finančna dokumentacija; 
premoženjsko-pravne zadeve; dokumentacija o nadzoru in inšpekcijah; dokumentacija 
o izvajanja varstva pri delu; dokumentacija o individualnih delovnih razmerjih; 
dokumentacija s področja kolektivnih delovnih razmerij in socialnega partnerstva; 
dokumentacija o sodelovanju s slovenskimi in tujimi strokovnimi ter ljubiteljskimi društvi 
s področja premične kulturne dediščine; obrambne zadeve. 

Arhivsko gradivo s področja strokovne dejavnosti16: evidence o zbirkah predmetov 

in ostalem muzejskem gradivu (akcesijske in inventarne knjige, evidence fototeke, 
negoteke, diateke, zgoščenk in predmetov na terenu, izposoje muzealij); dokumentacija 
o pridobivanju muzejskih predmetov in zbirk (nakupi, darila, volila, zapuščine, 
pridobivanje gradiva iz najdišč, zaseženo gradivo iz skladišč Federalnega zbirnega 
centra; dokumentacija o izposoji muzejskih predmetov (v tujino in dolgoročna izposoja); 
inventurni zapisniki muzejskih zbirk; dokumentacija o vrednotenju zbirk (strokovno, 
sodno vrednotenje); dokumentacija o ogledih muzejskih predmetov na terenu (poročila, 
mnenja, fotografije ipd.); dokumentacija o projektih in sodelovanju z drugimi ustanovami; 
standardi (npr. za dokumentacijo arheološkega ali numizmatičnega gradiva); 
dokumentacija o izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju zaposlenih in drugih (šol, 
ostalih muzejev itd.); gradivo o drugi dejavnosti matičnih strokovnih oddelkov; inventarne 
knjige muzejske knjižnice; dokumentacija konservatorske in restavratorske službe (o 
konserviranih-restavriranih in zaplinjenih predmetih, o izvedenih postopkih, raziskave); 
dokumentacija o promociji muzeja, pridobivanju sponzorjev in trženju storitev – 
raziskave); gradivo s področja muzejske pedagogike (poročila, statistike, standardi, 
pedagoški programi, didaktično gradivo; dokumentacija o stalnih in občasnih razstavah 
na vseh lokacijah NMS (načrti in besedila za razstave, seznam razstavljenih predmetov, 
izvod vabila, zloženke, letaki, protokol odprtja, fotografije o otvoritvi, postavitvi razstave 
in spremljajočih dogodkih, evalvacija razstav in obiska, knjige vtisov); dokumentacija o 

                                                 
14  Dokument ARS, št. 0070-1/2019/2 z dne 23. 1. 2019, objavil direktor ARS na spletni strani 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/seznam-dokumentarnega-gradiva-ki-je-lahko-ovrednoteno-kot-
arhivsko-gradivo/. 

15  Arhivsko gradivo, ki nastaja ob upravno-poslovni dejavnosti, je večinoma skupno vsem javnopravnim 
ustanovam, zato so v glavnem navedeni le naslovi posameznih vsebinskih sklopov, in ne dokumenti, ki 
ta sklop sestavljajo (npr.: navedeni so interni splošni akti, ne pa vrste aktov).    

16  Specifično arhivsko gradivo se med posameznimi ustvarjalci zelo razlikuje, zato so tu deloma navedeni 
tudi konkretni primeri arhivskega gradiva. 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/seznam-dokumentarnega-gradiva-ki-je-lahko-ovrednoteno-kot-arhivsko-gradivo/
https://www.gov.si/zbirke/storitve/seznam-dokumentarnega-gradiva-ki-je-lahko-ovrednoteno-kot-arhivsko-gradivo/
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simpozijih, delavnicah, predavanjih in drugih dogodkih v NMS (podobno kot pri 
razstavah); izdajateljska dejavnost NMS (publikacije in drugi tiski, časopisi, bilteni, 
interna glasila, zborniki, filmi, video in zvočni zapisi  – en izvod); evidenca podpornikov 
NMS (donatorjev, sponzorjev, prijateljev); dokumentacija o nagradah in priznanjih, ki jih 
podeli ali prejme NMS; spletna stran (zasnova in oblika spletne strani, dokumenti, ki niso 
hranjeni na nobenem drugem mestu); arhivsko gradivo Službe za premično dediščino in 

muzeje17 (pogodbe, mnenja, strokovne podlage, analize, strategije, standardi, letna 

poročila, dokumentacija o izvajanju drugih nalog v imenu muzejev in o sodelovanju z 
muzeji). 

Četrti del navodila obsega prilogo, v kateri je predstavljen NMS: njegov nastanek 
in razvoj, njegova vloga, dejavnosti in financiranje ter organi in organizacijske enote 
muzeja, vključno s predstavitvijo dokumentarnega gradiva, ki nastaja ob njihovem delu. 
Priloga je sicer neobvezni sestavni del navodila, vendar pa lahko bistveno pripomore k 
hitrejšemu izboljšanju upravljanja z dokumentarnim gradivom, saj predstavlja vrste 
gradiva, oblike gradiva, odgovorne osebe in uporabljane računalniške programe.   

 

5. ZAKLJUČEK 

Skrb za arhivsko gradivo je v NMS (s predhodniki) stara že približno 100 let, saj 
muzej že vse od nastanka ni zbiral le muzejskih predmetov, ampak tudi arhivske 
dokumente. Zavest o pomenu ohranitve arhivskega gradiva je sicer variirala od obdobja 
do obdobja. Skrb za gradivo, ki je nastajalo (in nastaja) ob delovanju muzeja, se je 
intenzivirala v zadnjih letih, ko je NMS omogočil ustrezno strokovno izobrazbo s področja 
varstva arhivskega gradiva dvema osebama, vzpostavil pa je tudi vzorno sodelovanje s 
pristojnim arhivom na vseh ravneh. NMS želi pridobiti dovoljenje za lastno varstvo 
svojega arhivskega gradiva, za kar je do zdaj izpolnil že kar nekaj pogojev, čaka pa ga 
še ureditev upravljanja z dokumentarnim gradivom oziroma vzpostavitev ustreznega 
pisarniškega poslovanja na osnovi enotnega informacijskega sistema za poslovanje 
muzeja in klasifikacijskega načrta.  

 

  

                                                 
17  Na koncu je opredeljeno še arhivsko gradivo Službe za premično dediščino in muzeje, ki ima svoj sedež 

sicer v NMS, a predstavlja nek vezni člen med financerjem (Ministrstvom za kulturo RS) in izvajalci javne 
službe v slovenskih muzejih; ustanovljena je bila z namenom izboljšati kvalitetno raven delovanja 
slovenskih muzejev. 



Moderna arhivistika, III., 2020, št. 1 
 

166 

VIRI IN LITERATURA  

 

Deschmann, K. (1888). Führer durch das Krainische Landes-Museum Rudolfinum in Laibach, 
Laibach: Landes-Museum.  

Hohenwart, F. J. H (1836). Leitfaden für die das Landes-Museum in Laibach Besuchenden. 
Zur Vergrösserung des für den Museumfond bestimmten Capitals gewidmet. Laibach: mit 
Ignaz Aloys Edlen v. Kleinmayr'schen Schriften. 

Korespondenca ravnatelja Deželnega muzeja dr. Mantuanija in Deželnega odbora za 
Kranjsko, škatla »Muzejski arhiv 1909«, Narodni muzej Slovenije. 

Mal, J. (1928). Kratka navodila za ohranitev arhivov in glavna načela spomeniškega varstva. 
Ohranitev arhivov. Časopis za zgodovino in narodopisje, 23 (1–2), str. 175–179. Maribor: 
Zgodovinsko društvo v Mariboru. 

Mal, J. (1931). Knjižnica in arhiv. V: Vodnik po zbirkah Narodnega muzeja v Ljubljani, 
Kulturnozgodovinski del (str. 176–180). Ljubljana: Narodni muzej. 

Petru, P. in Žargi M. (1983). Narodni muzej v Ljubljani. Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, 
zbirka vodnikov, št. 123, Maribor: Obzorja.  

Reisp, B. (1983). Knjižnica Narodnega muzeja v Ljubljani. Kulturni in naravni spomeniki 
Slovenije, zbirka vodnikov, št. 123, Maribor: Obzorja.  

Seznam dokumentarnega gradiva, ki je lahko ovrednoteno kot arhivsko gradivo. (2019). 
Pridobljeno: 27. 2. 2020 s spletne strani: https://www.gov.si/zbirke/storitve/seznam-
dokumentarnega-gradiva-ki-je-lahko-ovrednoteno-kot-arhivsko-gradivo/. 

Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. (2017). Uradni list RS, št. 42/17. 
Pridobljeno 27. 2. 2020 s spletne strani: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6619.  

Vodnik po zbirkah Narodnega muzeja v Ljubljani. Kulturno zgodovinski del. (1931). 
Ljubljana: Narodni muzej.  

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. (2006, 2014). Uradni 
list RS, št. 30/06 in 51/14. Pridobljeno 27. 2. 2020 s spletne strani: 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4284.  

 

  

https://www.gov.si/zbirke/storitve/seznam-dokumentarnega-gradiva-ki-je-lahko-ovrednoteno-kot-arhivsko-gradivo/
https://www.gov.si/zbirke/storitve/seznam-dokumentarnega-gradiva-ki-je-lahko-ovrednoteno-kot-arhivsko-gradivo/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6619
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4284


M. Jeraj et al.: Upravljanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom v Narodnem muzeju Slovenije… 

167 

SUMMARY 

 

MANAGEMENT OF ARCHIVES AND RECORDS IN THE NATIONAL 
MUSEUM OF SLOVENIA – FACTS AND EXPERIENCES 

Mateja Jeraj, Ph. D.  
Archives of the Republic of Slovenia, Ljubljana, Slovenia 

mateja.jeraj@gov.si 

 

Špela Kojc  
National Museum of Slovenia, Ljubljana, Slovenia 

spela.kojc@nms.si 

 
Jože Podpečnik, M. Sc. 

National Museum of Slovenia, Ljubljana, Slovenia 
joze.podpecnik@nms.si 

 

The history of the National Museum of Slovenia (NMS) dates back to 1821, when 
the Carniolan Provincial Estates established the Carniolan Estates' Museum, which was 
renamed in 1926 into the Provincial Museum for Carniola. After the disintegration of 
Austria-Hungary, it expanded its territorial activity and in 1922 was named National 
Museum. Several national cultural institutes have emerged based on its collections. In 
1923 the predecessor of the Slovene Ethnographic Museum became independent and 
ten years later most of the paintings and sculptures were transferred to the National 
Gallery. In 1944 the National Museum was divided into two independent institutions: 
Cultural and Historical Museum Ljubljana, later renamed into the National Museum of 
Slovenia and the Museum of Natural History of Slovenia. 

NMS is not only the oldest and largest Slovenian museum, but also a Slovenian 
national archives was established in its framework. Its predecessors collected not only 
objects, but also written material from provincial institutions, societies and individuals, 
which over time became more extensive and at the same time more opaque. The 
situation changed significantly after 1909, when dr. Josip Mal got a job in the then 
Carniolan State Archives. He is considered the first "state archivist" and the father of 
Slovenian archival theory. From 1924 to 1945 he was also the principal, but he never 
abandoned his care of archival records. Since 1926, the archives at the National 
Museum operated under the name National Archives in Ljubljana, but it remained in 
administrative, organizational and personnel terms connected to the museum until 
October 1945, when the Central National Archives in Ljubljana was established. 

The archives took over archival records collected by the museum, records on 
operation of museum remained in the museum, since those records were regarded as 
one of museum's collections. In 2017, the NMS with a significant help of the Archives of 
the Republic of Slovenia as the competent archives, systematically and thoroughly 
approached the arranging of all archival records, using two different approaches, 
depending on the time of their creation. Due to the peculiarities of the historical 
development of the museum from the period before 1945, records from that time are 
preserved entirely as archives. Records are arranged in archival boxes according to the 
chronological principle and stored in the museum's library. Documents are described in 

mailto:mateja.jeraj@gov.si
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an Excel spreadsheet according to the principles used by the Archives of the Republic 
of Slovenia. Documents created after 1945 are kept in the so-called reference archives 
and in offices of individual departments. They are roughly enumerated and arranged 
according to thematic sections, in accordance with the principle of original order. Records 
will be enumerated in detail after the final selection of archives on the basis of a written 
professional instruction for the selection of archives from current records.      

Today, the NMS (in accordance with Article 62 of the Law on the Protection of 
Current and Archival Records and Archives) seeks to obtain a permit from the competent 
ministry - the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia to establish its own protection 
of archives. For now, the museum would be able to provide adequate facilities and 
equipment, its own financial resources, use of records in accordance with the archival 
law and appropriate professional handling of records. In 2019, two of NMS employees 
with university education passed the professional examination in the field of archives 
protection (one of them is solely responsible for archival matters). Museum still has to 
arrange office work based on a classification plan and pay particular attention to the 
management of electronic records. 


