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MATERIALNO VARSTVO IN PREVZEMANJE ARHIVSKEGA 
GRADIVA NA PODROČJU GOSPODARSTVA V UPRAVNIH 

ENOTAH PTUJ IN ORMOŽ 

 

Monika Čuš 
Zgodovinski arhiv na Ptuju, Slovenija  

monika.cus@arhiv-ptuj.si 

 

 

Izvleček: 

Avtorica je s pomočjo raziskave želela ugotoviti morebitne razlike v odstopanjih glede 
upoštevanja materialnega varstva pri ustvarjalcih na področju gospodarstva v upravnih enotah 
Ptuj in Ormož, tako da je pregledala zapisnike o obiskih na terenu pred letom 1990 in po letu 
2000 ter dodala svoje izkušnje pri zunanji službi. Ugotovila je, da so se razmere poboljšale in da 
večina ustvarjalcev pretežno upošteva Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva 
ter arhivih, večje težave se pojavljajo pri varstvu gradiva v elektronski obliki. Prav tako se je 
avtorica posvetila pripravi arhivskega gradiva pri ustvarjalcih na področju gospodarstva  in 
predajanju le-tega v arhiv od pravnih naslednikov in sedanjih ustvarjalcev. 

Ključne besede: 

ustvarjalec, materialno varstvo, arhiv, hramba gradiva  

 

Abstract: 

Acquisition and Protection of Archives from the Field of Economy on the Territory of 
Administrative Units Ptuj and Ormož  

The author’s research is aimed towards finding out the possible differences concerning 
preservation at creators of archives the field of economy in the administrative units Ptuj and 
Ormož. She examined supervision records before the year 1990 and after the year 2000 and 
added her own experience. It was established that the situation has improved and that most of 
the creators are generally following the Protection of Documents and Archives and Archival 
Institutions Act, however, there are some issues related to the protection of e-records. The author 
also dedicated herself to the preparation of archives with creators in the field of economy and to 
the acquisition of these to the competent archives from legal successors and current creators. 

Key words: 

creator, preservation, archives, preservation of archives 
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1 UVOD 

Za dolgotrajno hrambo arhivskega gradiva v fizični ali digitalni obliki je med 
najpomembnejšimi dejavniki materialno varstvo. Posebej pri gospodarstvu gre za 
specifične ustvarjalce, ki se poslužujejo najrazličnejših načinov hrambe, varstva gradiva, 
v številnih primerih pa temu niti ne namenjajo velike pozornosti. Urejenost gradiva pri 
ustvarjalcih namreč vpliva na kakovost prevzema v arhiv, saj pri zelo dobro ohranjenem 
in urejenem gradivu prevzem poteka  z manj zapleti kot pri gradivu, ki ga je treba še 
urejati, razpraševati, obenem vpliva še na kasnejšo strukturo fonda v primeru, da je 
gradivo nepopolno, posledično pa tudi na dajanje gradiva uporabnikom, saj je to zaradi 
poškodb gradiva zelo oteženo. 

 
2 MATERIALNO VARSTVO  

2.1 Zakonodaja           

 Po 23. in 36. členu Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter 
arhivih,  Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14 (dalje: ZVDAGA), se dokumentarno in arhivsko 
gradivo hrani v ustreznih prostorih, opremi in klimatskih pogojih, zavarovano pred 
vlomom, požarom, vodo, biološkimi, kemičnimi, fizikalnimi in drugimi škodljivimi vplivi. 
Pomembno je varovanje pred izgubo in stalno zagotavljanje dostopa zgolj pooblaščenim 
uporabnikom ves čas trajanja hrambe. 

39. člen ZVDAGA govori tudi o obveznosti javnopravne osebe, da skrbi za 
ohranjanje, materialno varnost, celovitost in urejenost dokumentarnega gradiva, ki ga 
prejema ali nastaja pri delu, dokler ni iz tega gradiva odbrano arhivsko gradivo. 

Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, Uradni list RS, št. 42/17 
(dalje: UVDAGA), v 32. členu še natančneje določa pravila o urejenosti depojev, v katerih 
mora ustvarjalec hraniti dokumentarno in arhivsko gradivo. Arhivski depoji morajo biti 
stran od drugih prostorov, varni pred vdorom vode, vlago, požarom, potresom, 
nepooblaščenim vstopom, strelo ter ustrezno ločeni od plinskih, vodovodnih in 
kanalizacijskih napeljav, kurišč, dimovodov, glavnih vodov centralne kurjave, električnih 
napeljav, ki niso namenjene delovanju depojev, ter podobnih nevarnih napeljav in 
sistemov. 

Depoji morajo biti grajeni tako, da zagotavljajo stabilne in ustrezne mikroklimatske 
pogoje za hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva, ustrezno hidro- in toplotno 
izolirani, opremljeni z ustrezno električno napeljavo s centralnim izklopom električnega 
toka v vseh depojih in opremljeni s svetili, ki ne oddajajo škodljivih sevanj.  Arhivski depoji 
morajo imeti ustrezne gasilne aparate in sisteme, naprave za merjenje oziroma 
uravnavanje stopnje vlažnosti in temperature, naprave za javljanje požara, 
nepooblaščenega vstopa in izliva vode, ustrezno tehnično opremo za vse zvrsti in 
formate dokumentarnega in arhivskega gradiva, naprave za neprekinjeno električno 
napajanje, za hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki. Oprema 
arhivskih depojev mora omogočati racionalno namestitev dokumentarnega in arhivskega 
gradiva, zavarovanje pred poškodbami, kroženje zraka ter lahko dostopnost do gradiva  
(UVDAGA). 

Metodologija ugotavljanja nevarnosti po Stefanu Michalskem in Robertu Wallerju 
vsebuje opredelitev za ugotavljanje tveganj, kot so poškodbe zaradi potresa, prevrnjenih 
polic in obrabe gradiva, poškodbe zaradi slabega vzdrževanja gradiva, možnost požara, 
možnost poplav in vdora vode zaradi puščanja strehe, razvijanje plesni na gradivu, 
izguba gradiva zaradi kraje, vandalizma, poškodbe gradiva zaradi mrčesa ekoloških 
nesreč ter onesnaževanja (Vodopivec, Deniša, 2009, str. 71). 



Moderna arhivistika, III., 2020, št. 1 

183 

Ustvarjalec bi moral predvideti mnogo vidikov glede morebitne nevarnosti za 
gradivo, ki ga hrani. Že vnaprej je potrebno načrtovati ukrepe, posebej, če so depoji v 
bližini cest, železnic, vodnih virov ali je v okolju velika onesnaženost. V prostorih z 
električno napeljavo je zelo priporočljiv protipožarni sistem, obvezni so gasilni aparati in 
strelovodi. Ustvarjalci naj bi imeli tudi kvalitetno dodelan načrt glede reagiranja ob 
morebitnih nesrečah v smislu čimprejšnjega reševanja gradiva. Načrt vsebuje 
opredelitve: kje so izhodi, katero gradivo je arhivsko in trajno in ga je treba rešiti najprej, 
kje so nameščeni gasilni aparati, kdo bo reševal gradivo, katero gradivo se reši najprej,  
kam se bo premestilo, ali je potrebna zamrznitev ter katera vrsta sušenja je najbolj 
primerna. Posebej ob nevihtah in nalivih gospodarskim organizacijam grozi vdor vode, 
saj ima kar nekaj podjetij arhivske prostore v pritličju neustrezno varovane. Pomemben 
vidik pa je tudi dosledno upoštevanje navodil pristojnega arhiva glede priporočil za 
izboljšanje materialnega varstva (IFLA, 2005, str. 31–40). 

 

2.2 Materialno varstvo na področju gospodarstva v upravnih enotah Ptuj 
in Ormož 

Pri ustvarjalcih se opaža glede na stanje na terenu, da je veliko arhivskih prostorov 
brez merilnika temperature in vlage. Res je, da idealne temperature za vse gradivo ni, 
vendar je treba ob vsakem obisku javnopravnih oseb opozarjati, da se gradivo hrani med 

15 C do 19 C, vlaga pa naj bo od 45 % do 60 % (ZVDAGA). Škoda, ki nastane zaradi 
neprimernih klimatskih pogojev in neprimerne svetlobe, se pogosto odraža na prevzetem 
gradivu, posebej je zaznati pobledelost listov zaradi svetlobe, saj na nekatero na policah 
odloženo gradivo sije sonce, kar posledično ustvarja tudi toploto, ki pospešuje kemijske 
reakcije. V primeru ustvarjalca v Ormožu je gradivo bilo položeno tudi na okenske police, 
okno ni bilo zatesnjeno, zato je ob vsakem nalivu zatekalo ter uničevalo gradivo, pojavila 
se je plesen, krhkost gradiva in rja zaradi sponk. Primer prostora, prežetega s plesnijo, 
je prikazan na fotografiji v arhivskih prostorih Komunalnega podjetja Ptuj pred letom 1990 
(slika 1). Veliko k materialnemu varstvu pripomore tudi čist zrak, kar pa je posebej v 
mestnih okoljih težko zagotoviti. Tudi prašnost gradiva je ena izmed pogosto videnih 
situacij. Umazanija in drobci neznanega izvora se kopičijo na policah in gradivu (IFLA, 
2005, str. 42–78). 

Vendarle pa imajo sedanji ustvarjalci v večini ustrezne prostore s primerno vlago 
in temperaturo, tudi ni večje zaprašenosti, depoji so skrbneje varovani in zatemnjeni. 
Težave se pojavljajo pri racionalni namestitvi dokumentarnega in arhivskega gradiva, kar 
je posledica nerednega odbiranja arhivskega gradiva in neupoštevanja izločanja gradiva, 
ki mu je že potekel rok hrambe. Pri tem se soočajo s težavami nepreglednosti gradiva in 
težje dostopnosti.  Najbolj so urejeni fascikli z zapisniki in računovodske zadeve. Sprotno 
gradivo hranijo po pisarnah kot priročni arhiv, včasih v nezaklenjenih omarah, kjer je 
prost dostop. Problem je tudi nepoznavanje arhiva s strani novo zaposlenih, ki niso 
seznanjeni s starejšimi dokumenti, prav tako večina podjetij še zmeraj nima 
klasifikacijskega načrta. 
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Slika 1: Hramba dokumentarnega in arhivskega gradiva v neprimernih prostorih pred 
letom 1990 (zunanja služba Zgodovinskega arhiva na Ptuju) 

 
Vse javnopravne osebe poslujejo tudi v elektronski obliki, vendar je hranjenje 

dokumentarnega in arhivskega gradiva zelo pomanjkljivo. Zahteve, ki so podane v 
arhivskem zakonu in uredbi, so večinoma neizpolnjene (ZVDAGA, UVDAG). Magnetni 
in optični nosilci, kot so trdi diski, diskete, videokasete, CD-ji, so zelo nestabilni in 
podvrženi razkroju in poškodovanju. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev niso prenesli 
podatkov na novejše nosilce za shranjevanje, zato so za vedno izgubljeni. Večja podjetja 

imajo sicer dobre protivirusne zaščite, manjša so na tem področju bolj šibka.1  

 

  

                                                 
1  Nekatera podjetja vse pomembnejšo elektronsko gradivo natisnejo na papir, kar pa po arhivskih 

predpisih ne predstavlja več izvirnika, ampak kopijo (ZVDAGA, 2014), vendar se pri tem poraja 
vprašanje, ali še ni zmeraj boljša kopija, kot da se dokumenti trajno izbrišejo in izgubijo. 
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2.3 Primerjava pomanjkljivosti pri materialnem varstvu v preteklosti in v 
današnjem času 

Namen raziskave je bil primerjava upoštevanja in izpolnjevanja pogojev 
materialnega varstva po Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter 
arhivih pri ustvarjalcih na področju gospodarstva v upravnih enotah Ptuj in Ormož v 
preteklosti in sedanjosti. Raziskava je bila narejena z analizo zapisnikov ob strokovnem 
nadzoru ptujskega arhiva pri 35 ustvarjalcih, med katerimi je bilo izbranih 14 pred letom 
1990 in 14 po letu po letu 2000. Šlo je za ustvarjalce, ki so imeli zabeležene večje 
pripombe in pomanjkljivosti glede materialnega varstva. Cilj je bil preveriti, kateri 
parametri pri materialnem varstvu so se pojavljali največkrat v preteklosti in kateri v 
novejšem času. Ustvarjalci so anonimni in oštevilčeni, zraven je navedeno leto, prav tako 

zabeležena opažanja na terenu pri gospodarskih organizacijah.2 

 

Grafikon 1: Stanje na terenu pri ustvarjalcih v upravnih enotah Ptuj in Ormož – 
materialno varstvo pred letom 1990 

 
 

  

                                                 
2  Gospodarske organizacije, zajete v raziskavo, so z različnih področij gospodarstva. 
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Tabela 1: Izsledki zunanje službe Zgodovinskega arhiva na Ptuju pri 14 izbranih 
ustvarjalcih na področju gospodarstva  pred letom 1990 

USTVARJALEC Opažanja na terenu 

1. Leto 1984: Odbiranje ne poteka, gradivo poškartirano in zloženo 
na police, novega prostora še ni 

2. Leto 1984: Nimajo arhivarja, arhiv slabo urejen, leta 1988 
nameščen arhivar in gradivo v novem prostoru 

3. Leto 1984: Neurejen arhiv, ni arhivarja 

4. Leto 1985: Neustrezni prostori 

5. Leta 1985: Nimajo prostora za arhiv 

6. Leto 1985: Arhivsko gradivo izpostavljeno precejšnji vlagi, leto 
1989: odbrano gradivo so posušili in pospravili arhiv 

7. Leto1967: Prezaseden prostor z gradivom, nekaj gradiva na 
policah, v omarah, na tleh in v zabojih 

8. Leto 1967: Poškodovano gradivo po poplavi, nujna preselitev v 
drug prostor, premajhen prostor brez okna 

9. Leto 1971: Gradivo skrajno zanemarjeno, poziv k ureditvi 
povsem novih prostorov 

10. Leto 1989: Gradivo razsuto povsod po skladišču, nekaj ga je na 
policah 

11. Leto 1986: Ni delavca za arhiv, leto 1987 delavka ni prišla na 
preizkus 

12. Leto 1985: Ni prostora za arhiv, leta 1986 provizorično urejen, 
nič ni odbrano 

13. Leto 1987: Voda je v delovnem prostoru, spušča streha in 
ogroža gradivo, direktor podjetja ignorira arhivistova priporočila, 
istega leta odide v pokoj, gradivo se najde poškartirano 

14. Leto 1979: Vse gradivo se hrani v pisarnah, ni arhivarja, poziv k 
preureditvi zaklonišča v arhiv, leto 1985: tudi zaklonišče ni 
primerno urejeno za arhiv 

 
Ugotovitve 

Pred letom 1990 je največ nepravilnosti in opozoril pri ustvarjalcih na območju 
upravne enote Ptuj in Ormož bilo zaznanih glede neustreznih arhivskih prostorov. 
Gradivo so imeli velikokrat razpršeno po omarah, odloženo v vlažnih skladiščih z 
neprimerno temperaturo in vlago, pojavljala pa se je tudi neurejenost in nepreglednost 
gradiva, saj niso imeli osebe, ki bi bila zadolžena za arhiv. Mnogo gradiva se je zato 
izgubilo, včasih so ga uničili, dostopnost gradiva pa je bila velikokrat vsakomur na 
dosegu roke. Načelo celovitosti, ki ga omenja 5. člen ZVDAGA, in načelo dostopnosti iz 
6. člena, je v teh primerih zelo okrnjeno, saj ustvarjalec ni zagotavljal urejenosti, 
zavarovanja gradiva pred izgubo in okrnitvijo celovitosti ter dostopa samo pooblaščenim 
osebam.  
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Grafikon 2: Stanje na terenu pri ustvarjalcih v upravnih enotah Ptuj in Ormož – 
materialno varstvo po letu 2000 

 
 
 

Tabela 1: Izsledki zunanje službe Zgodovinskega arhiva na Ptuju pri 14 izbranih 
ustvarjalcih na področju gospodarstva po letu 2000 
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USTVARJALEC Opažanja na terenu 

1. Preveč svetlobe, ni merilnikov vlage in temperature, neustrezna 
hramba elektronskega gradiva 

2. Neustrezen prostor, neurejeno gradivo, ni temperaturnega 
merilnika,  neustrezna hramba elektronskega gradiva 

3. Neurejeno gradivo, neodbrano arhivsko gradivo, neustrezna 
hramba elektronskega gradiva 

4. Nepopolno gradivo, ni merilnikov vlage in temperature,  
neustrezna hramba elektronskega gradiva 

5. Neustrezen prostor, ni merilnika vlage in temperature, 
neustrezna hramba elektronskega gradiva 

6. Ni merilnikov vlage in temperature ter gasilnega aparata 

7. Ni merilnika vlage in temperature, prostor je vlažen 

8. Ni kronološke niti vsebinske razporeditve gradiva, povišana 
vlaga na merilniku, ni celovitega gradiva, ni odbranega gradiva,   
neustrezna hramba elektronskega gradiva 

9. Neodbrano  arhivsko gradivo 

10. Gradivo je zloženo v kartonske škatle, preveč svetlobe v 
prostoru, prostor ni primeren za arhiv, ni merilnika vlage in 
temperature 

11. Hranjenje gradiva po omarah, razpršenost, ni merilnika vlage in 
temperature 
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Ugotovitve 

Pri sedanjih ustvarjalcih so se arhivski prostori v večini razmeroma uredili, 
največkrat opažena pomanjkljivost je odsotnost merilnikov temperature in vlage, številni 
imajo prenatrpane depoje in nimajo dovolj zavarovanega elektronskega gradiva. Težava 
se pojavi tudi pri upoštevanju 42. člena UVDAG, saj oblika hrambe ne zagotavlja 
ohranitve vsebine dokumentarnega in arhivskega gradiva tako, da bi bilo gradivo urejeno 
v celoto vseh potrebnih podatkov in povezav med njimi, kar ima za posledico izgubljanje 
elektronskega gradiva.  

 
 
3 PREVZEMANJE ARHIVSKEGA GRADIVA OD JAVNOPRAVNIH OSEB 

NA PODROČJU GOSPODARSTVA V UPRAVNIH ENOTAH PTUJ IN 
ORMOŽ 

3.1 Zakonodaja 

ZVDAGA v 40. členu določa, da morajo javnopravne osebe izročiti javno arhivsko 
gradivo arhivu najkasneje 30 let po nastanku gradiva. Kot javno arhivsko gradivo, ki ga 
je javnopravna oseba dolžna izročiti v roku iz prejšnjega odstavka, se lahko štejejo tudi 
spletne objave in izvod internih, službenih in poslovnih publikacij, letakov, reklamnih 
objav in podobnega gradiva, ki ga je objavila javnopravna oseba. Nadalje zakon določa, 
da je javnopravna oseba dolžna izročiti javno arhivsko gradivo pristojnemu arhivu v 
izvirniku, urejeno, popisano, v zaokroženih in kompletnih celotah ter tehnično opremljeno 
po navodilih pristojnega arhiva. 

61. člen ZVDAGA opredeljuje način pridobitve gradiva s strani pristojnih arhivov in 
sicer, arhivi pridobivajo arhivsko gradivo s prevzemom javnega arhivskega gradiva na 

podlagi zakona, lahko pa tudi z odplačnimi oziroma neodplačnimi pravnimi posli3 ali s 

prevzemom zasebnega arhivskega gradiva. Po 62. členu ZVDAGA lahko z dovoljenjem 
ministra javnopravna oseba arhivsko gradivo hrani tudi v lastni režiji, če upošteva 
materialno varstvo in ima ustrezne prostore, opremo in osebo, ki skrbi za arhiv. 

 
  

                                                 
3  Arhiv lahko pridobi gradivo tudi z nakupom, darilom ali oporoko. 

12. Neurejenost gradiva zaradi poslovanja brez klasifikacijskega 
načrta 

13. Neredno izločanje gradiva, ki mu je potekel rok – kopičenje 
gradiva 

14. Prenapolnjenost arhivskega depoja, ni merilnika vlage in 
temperature 
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3.2 Prevzemanje arhivskega gradiva od gospodarskih subjektov na 
področju upravnih enot Ptuj in Ormož v preteklosti in sedanjosti 

Prvi prevzem gospodarskih fondov v Zgodovinski arhiv na Ptuju je bil leta 1963. 
Arhiv je od takrat prevzemal arhivsko gradivo lokalnih podjetij, ki so bila ukinjena ali so 
šla v stečaj, pri nekaterih je prevzel tudi kadrovsko gradivo, ki bi ga moral ustvarjalec 

hraniti v prihodnje v lastni režiji, vendar ni imel pogojev.4 Po letu 1992 in lastninjenju5 so 

se pričele velike gospodarske spremembe, saj so se množično pojavljale likvidacije 
gospodarskih podjetij. Pred letom 1991 je bilo gradivo gospodarskih organizacij 
družbena lastnina, po novem zakonu o arhivskem gradivu (ZVDAGA) pa je postalo 
privatna lastnina. Zgodovinski arhiv na Ptuju je glede na preobsežno število ustvarjalcev 
s področja gospodarstva ovrednotil in izbral na podlagi nekaterih kriterijev samo 
določene gospodarske organizacije, od katerih je nameraval prevzeti arhivsko gradivo. 
Te ustvarjalce je arhiv še posebej nadziral preko javne službe (Oblak, 2009, str. 38). 

 
3.3 Nekdanji ustvarjalci  

Na območju upravne enote Ptuj in Ormož je bilo v zadnjih letih prevzetega precej 
arhivskega gradiva od podjetij, ki so se preoblikovala in dobila pravnega naslednika, ki 
še hrani arhivsko gradivo do lastninjenja. Gradivo pri nekdanjih ustvarjalcih je bilo na 
terenu neurejeno, saj mu pravni nasledniki več niso namenjali pozornosti in časa. V 
skladu s pisnimi strokovnimi navodili jih je večina bila pripravljena odbrati arhivsko 
gradivo iz dokumentarnega, nabaviti arhivske škatle in ustrezno popisati gradivo na 
nivoju združenega dokumenta ali serij. Nekateri prevzemi so se morali opraviti izredno 
kar na sedežu podjetja, tam se je s strani arhivista tudi odbralo gradivo, drugače bi po 
stečaju lahko bilo uničeno. To gradivo je v arhivu bilo nato potrebno vsebinsko in 
kronološko urediti ter podrobneje popisati. Pripravljenost sodelovanja je bila pri nekaterih 
naslednikih zelo dobra, pri drugih pa je predstavljala predaja arhivskega gradivo breme 
in nepotrebno tratenje njihovega časa. 

 
Primer še nedokončanega prevzemanja gradiva od podjetja Talum6 

Glede odbiranja arhivskega gradiva so potekali pogovori med Tovarno glinice in 
aluminija Kidričevo in arhivom vse od leta 1987, vendar se je odbiranje premaknilo še v 
naslednji dve desetletji. Vzrok je bil v velikem obsegu gradiva in kadrovskih 
spremembah, kar predstavlja v večjih podjetjih težavo, saj se z menjavo pristojnih 
delavcev za arhiv in posledično nepoznavanjem gradiva znova zamakneta tako 
odbiranje kot tudi predaja gradiva v arhiv.  

 
 Leto 2013: Stečejo natančnejši pogovori o prevzemu arhivskega gradiva do 

lastninjenja v Zgodovinski arhiv na Ptuju. Dokumentarno gradivo je obsegalo 
1.500 tm, iz katerega se mora odbrati  arhivsko. Nimajo kataloga 
dokumentacije. Prevzem naj bi potekal po sektorjih. 

                                                 
4  42. člen ZVDAGA določa, da mora organ, ki vodi postopek prenehanja oziroma izvaja statusno 

spremembo javnopravne osebe, zagotoviti odbiranje in izročitev javnega arhivskega gradiva arhivu v 
skladu z določbami zakona ter na podlagi obveznih pisnih strokovnih navodil pristojnega arhiva za 
odbiranje arhivskega gradiva iz 34. člena zakona. 

5  Nepremičnine postanejo lastnina pravnih oseb, ki imajo na nepremičnini pravico uporabe oziroma 

njihovih pravnih naslednikov (ZLNDL, 1997). 
6  Tovarna glinice in aluminija Kidričevo se je po privatizaciji preimenovala v Talum d. o. o. 

(https://www.ajpes.si/). 



M. Čuš:  Materialno varstvo in prevzemanje arhivskega gradiva na področju gospodarstva … 

190 

 Leto 2018: Izda se pisno strokovno navodilo. 

 Leto 2019: Poteka odbiranje po sektorjih. 

 Leto 2020: Prvi prevzem zapisnikov. 

 Junij 2020: Zaradi gospodarske krize iz Taluma sporočijo, da nimajo na 
razpolago dovolj oseb za nadaljnje odbiranje, dogovori naj bi potekali spet v letu 
2021. 

 

 

Slika 2: Skladišče Tovarne glinice in aluminija Kidričevo leta 1989 (zunanja služba 
Zgodovinskega arhiva na Ptuju) 

 
3.4 Sedanji ustvarjalci 

Sedanji ustvarjalci prihajajo z vseh področij gospodarskega delovanja, in sicer so 
to področja gospodarskih zbornic, gozdarstva, industrije, trgovine, gostinstva, 
gradbeništva, prometa, komunale, telekomunikacije in veterine. Sedanji ustvarjalci 
predajajo gradivo urejeno in popisano na nivoju združenih dokumentov. Kljub temu pa 
se še pojavljajo težave, saj ne razumejo pisnih strokovnih navodil arhivista, morda jih niti 
natančno ne preberejo in naredijo neke zadeve po svoje, brez da bi se posvetovali z 
arhivom. Nekaterim se zatakne že pri vezanju škatel, včasih tudi hočejo podtakniti 
neočiščeno gradivo ali pa arhivske škatle polnijo le napol. Nekaj težav jim predstavlja 
tudi samo odbiranje gradiva, saj nekateri ne odbirajo redno, zato imajo veliko dela še za 
nazaj, prav tako nimajo jasnega pregleda nad vsem gradivom. V zadnjem obdobju so se 
pričeli spopadati tudi s sprejemanjem notranjih pravil, zato se poraja vprašanje, ali bo v 
prihodnosti primerno ohranjeno in predano vse arhivsko gradivo v elektronski obliki, saj 
jim to predstavlja veliko preglavic, predvsem organizacijskih in finančnih. Čakajo nas 
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novi izzivi na področju elektronskega prevzemanja, ki bodo zagotovo od ustvarjalcev in 

arhivskih delavcev zahtevali veliko znanja, finančnih vložkov in kadrovskih okrepitev. 7 
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SUMMARY 

 

ACQUISITION AND PROTECTION OF ARCHIVES FROM THE FIELD OF 
ECONOMY ON THE TERRITORY OF ADMINISTRATIVE UNITS PTUJ AND 

ORMOŽ  

Monika ČUŠ 
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monika.cus@arhiv-ptuj.si 

 

Proper management and storage represents one of the key factors in preserving 
documents. Therefore, it is very important that the creators of records take care of them 
according to all prescribed standards. On the territory of administrative units Ptuj and 
Ormož, in the last years the number of creators decreased substantially due to 
privatisation and bankruptcy. Legal successors usually focus on managing current 
records, therefore with some there is reasonable overcrowding of depots occurring, 
because the selection was not regular. Regular cooperation of creators with the Historical 

                                                 
7  V večini primerov se ob stečajnem postopku podjetja zgodi, da stečajni subjekti ne obvestijo arhiva glede 

situacije, o kateri govori 40. člen ZVDAGA, da namreč v primeru prenehanja pravne osebe zasebnega 
prava pristojno sodišče, ki vodi postopek prenehanja, odloči o hrambi dokumentarnega gradiva, ki mu 
še niso potekli predpisani roki hranjenja in hrambi arhivskega gradiva v skladu s tem zakonom. 

https://www.ajpes.si/prs/podjetjeSRG.asp?s=1&e=121057
mailto:monika.cus@arhiv-ptuj.si
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archives in Ptuj results in solving current issues with proper management and storage 
and the care for archival records. Storage conditions are improving, more and more 
companies monitor temperature and humidity, the arrangement of documents, selection, 
protection from external visitors and place fire extinguishers. Due to the Law of the e-
materials they are dedicating themselves more and more to the e-materials and their 
preservation. 

 


