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MATERIALNO VARSTVO

• Zakonodaja 

- ZVDAGA, Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14 

- UVDAGA, Uradni list RS, št. 42/17



Uvod

Materialno 
varstvo

Urejenost 
gradiva

Klimatski 
pogoji

Celovitost 
gradiva 

Kakovosten 
prevzem 

arhivskega 
gradiva v arhiv

• Materialno varstvo in urejenost 

gradiva vplivata na kakovosten 

prevzem arhivskega gradiva v 

pristojni arhiv



Prostori za hranjenje dokumentarnega in arhivskega gradiva 

• Arhivski depoji morajo biti ločeni 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.

• Gospodarske organizacije: najpogosteje grozi vdor vode, saj ima kar nekaj 

podjetij arhivske prostore v pritličju neustrezno varovane. 



Najpogostejše pomanjkljivosti v arhivskih prostorih na področju 

gospodarstva v upravni enoti Ptuj in upravni enoti Ormož

• Merilnik vlage in temperature

• Gasilni aparat

• Pomanjkanje prostora 

• Pomanjkanje časa oseb zadolženih za urejanje arhiva



• Hramba dokumentarnega 
in arhivskega gradiva v 
neprimernih prostorih pred 
letom 1990



Stanje na terenu pri ustvarjalcih v upravni enoti Ptuj 

in upravni enoti Ormož pred letom 1990
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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: Vso gradivo se hrani v pisarnah, ni arhivarja, poziv k preureditvi zaklonišča v arhiv, leto 1985: tudi zaklonišče ni primerno urejeno za arhiv



Stanje na terenu pri ustvarjalcih 
v upravni enoti Ptuj in upravni enoti Ormož 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

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



PREVZEMANJE ARHIVSKEGA GRADIVA OD JAVNOPRAVNIH OSEB 

NA PODROČJU GOSPODARSTVA 

V UPRAVNI ENOTI PTUJ IN UPRAVNI ENOTI ORMOŽ

• Zakonodaja

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 posli ali s prevzemom zasebnega arhivskega gradiva. 



Prevzemanje arhivskega gradiva od gospodarskih subjektov na področju 

upravne enote Ptuj in upravne enote Ormož v preteklosti in sedanjosti 

• Prvi prevzem gospodarskih fondov v Zgodovinski arhiv Ptuj je bil leta 1963

• Po lastninjenju družbena lastnina preide v zasebno, zasebna podjetja 

postanejo nekdanji ustvarjalci, ki so zakonsko dolžni predati gradivo do 

lastninjenja

Primer: Talum (pogovori o prevzemu potekajo od leta 1987, v letu 2020                           

pride do prvega prevzema zapisnikov)



• Skladišče Tovarne glinice 

in aluminija Kidričevo leta 1989



Sedanji ustvarjalci

• Gospodarske zbornice

• Gozdarski zavodi

• Trgovska podjetja

• Komunalna podjetja

• Gradbena podjetja

• Veterinarske ambulante

• Cestna podjetja

• Druga storitvena podjetja



PREVZEMI ARHIVSKEGA GRADIVA 

S PODROČJA GOSPODARSTVA V ZAP

• Sedanji ustvarjalci predajajo gradivo 

popisano na nivoju združenega 

dokumenta

• Težave pri odbiranju gradiva

• Prenapolnjeni arhivski prostori na 

sedežih podjetij

• Elektronska hramba 



Zaključne ugotovitve

• Materialno varstvo predstavlja enega ključnih dejavnikov pri ohranjanju dokumentarnega in 
arhivskega gradiva, zato je zelo pomembno, da ustvarjalci gradiva skrbijo zanj po vseh 
predpisanih standardih. Na področju upravne enote Ptuj in Ormož se je v zadnjih letih zelo 
zmanjšalo število ustvarjalcev zaradi lastninjenja in stečajev. Pravni nasledniki se večinoma 
posvečajo le sprotnemu arhivu, zato pri nekaterih prihaja do občutne prenatrpanosti 
depojev, saj odbiranje ni potekalo redno. Sprotno sodelovanje ustvarjalcev in Zgodovinskega 
arhiva na Ptuju rešuje tekoče težave pri materialnem varstvu in skrbi za arhivsko gradivo, saj 
le na ta način lahko zagotovimo zakonsko ustrezen prevzem arhivskega gradiva. Izboljšujejo 
se prostorski pogoji, vse več podjetij skrbi za merjenje temperature in vlage, urejenost 
gradiva, odbiranje, varovanje pred zunanjimi obiskovalci in namešča gasilske aparate. Zaradi 
Zakona o dokumentarnem in arhivskem gradivu ter arhivih pa pozornost čedalje bolj 
posvečajo tudi elektronskemu gradivu in njegovemu ohranjanju.



Hvala! 


