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PODVIGI JUNAKOV IZ CALVADOSA – DOKUMENTARNO 
GRADIVO, KI JE PORUŠILO ATLANTSKI ZID 

Aleksander Lavrenčič  
Aleksander.Lavrencic@rtvslo.si 

 

Izvleček: 

Članek obravnava vprašanje zbiranja in posredovanja informacij. Anketa med arhivskimi delavci 
je pokazala, kako bi posamezniki ravnali v posameznih okoliščinah. Pregled in analiza rezultatov 
ankete sta potrdila, da se danes ljudje zavedajo pomena informacij, vseeno pa včasih ravnajo 
neodgovorno z dokumenti in se ne zavedajo nevarnosti nepooblaščenega dostopa do 
dokumentov. 

Ključne besede:  

arhivi, etika, psihologija, druga svetovna vojna 

Abstract: 

Heroes from Calvados and Records, which Demolished the Atlantic Wall 

The paper discusses the issue of collecting and disseminating information. A survey among 
archival workers revealed how individuals would behave in individual circumstances. Reviewing 
and analyzing the results of the survey, confirmed that people today are aware of the importance 
of information, but sometimes they handle documents irresponsibly and are unaware of the risk 
of unauthorized access to the documents. 

Key words:  

archives, ethics, psychology, Second World War 

 

1. Uvod 

Naš namen ni spodbujanje k branju starih revij, toda med prelistavanjem starih 
številk revije Radar smo naleteli na nenavaden prispevek o francoskem odporniškem 
gibanju med drugo svetovno vojno. Članek v reviji je bil povzetek iz knjige Poljaka 
Janusza Piekalkiewicza »Vohuni, agenti, vojaki«, ki je izšla pri Cankarjevi založbi leta 
1972. Med branjem smo naleteli na toliko problemov, s katerimi se danes ukvarja 
sodobna arhivistika, da smo se odločili za na prvi pogled nenavadno raziskavo. 
Poskušali smo primerjati dejavnosti odporniškega gibanja v okupirani Franciji s 
sodobnim digitalnim časom. Čeprav zveni nekoliko nenavadno, smo se oprli na staro 
geslo, da je zgodovina učiteljica življenja, in poskušali primerjati obe obdobji. Prvo 
vprašanje, ki se nam je porodilo, je bilo, ali se v današnjem času zavedamo moči 
informacij. Našo odločitev za raziskavo so še bolj podžgala obvestila v medijih, v katerih 
so novinarji s pomočjo informacij razkrili mednarodno finančno afero. Odločili smo se 
torej, da poskušamo čim več ljudi pripraviti na igro vlog vživljanja v razmišljanje članov 
odporniškega gibanja. Glavni problem, ki smo ga v raziskavi obravnavali, je bilo 
vprašanje, kako ljudje danes gledajo na način zbiranja informacij v določenem trenutku 
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zgodovine in na način posredovanja informacij. Poleg tega smo preverili tudi potencialno 
ravnanje sodobnega človeka v izrednih okoliščinah, pri tem smo izbrali dve posebni ciljni 
skupini: zaposlene v arhivih in medijih. Že na samem začetku smo ugotovili, da se nam 
kar sami ponujajo v raziskavo tudi stranski, vmesni in podrejeni cilji. Preverili smo namreč 
tudi sodobno zanimanje za informacije, poročanje o aferah z izgubljenimi podatki, 
poročanje o finančnih aferah, ki so izbruhnile zaradi posredovanja zaupnih informacij, 
preverili pa smo tudi iskanje podatkov po slovenskem elektronskem arhivu. Cilj raziskave 
je bil utrjevanje zavesti o pomenu informacij in o varnosti zaupnih podatkov kakor tudi 
pridobivanje informacij o ravnanju zaposlenih v arhivih, ki nam bodo pomagale pri 
pripravi boljše zakonodaje, hkrati pa tudi pomagale razumeti reakcije posameznikov v 
posameznih okoliščinah, saj bodo z našim razumevanjem te reakcije tudi bolj 
predvidljive. Na ta način se bomo lažje izognili napačnemu ravnanju pri posredovanju 
informacij uporabnikom.  

Prva hipoteza, ki smo jo postavili, je bila, da se zavedamo pomena informacij. 
Druga hipoteza, ki smo jo hoteli dokazati, je bila, da se zavedamo nevarnosti, ki so 
posledica morebitnih zlorab informacij, in da moramo zato z zaupnimi in osebnimi 
informacijami ravnati odgovorno. Tretja hipoteza je bila, da bodo zaposleni v okoliščinah, 
ki zahtevajo dodatno presojo in v katerih se le-ta prekriva med poklicno in občo humano 
etiko, ravnali po predpisih, ki jih določa zakonodaja, in po stališčih poklicne etike. Četrta 
hipoteza, ki smo jo postavili, je bila, da posamezne osebnostne lastnosti vplivajo na 
odločanje, predvsem v okoliščinah, ki jih lahko označimo kot izredne. Peta hipoteza je 
bila, da se bodo predvsem zaposleni v arhivih in medijih zelo dobro znašli pri reševanju 
določenih nalog v igri vlog vživljanja v pretekli čas, pri nekaterih originalnih rešitvah 
francoskega odporniškega gibanja pa bodo njihove izkušnje zatajile. 

Med slovensko strokovno literaturo smo na spletni strani iskalnika »cobiss.si« našli 
malo prispevkov s ključnimi besedami »arhivi« in »etika«. Največ izmed teh jih je bilo 
predstavljenih na posvetovanjih »Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in 
elektronskega arhiviranja« v Radencih: »Arhivska etika in arhivarji« (Kopač, 2003) in 
»Nekatera vprašanja in dileme arhivista v luči zakonodaje, etičnih načel in kodeksa 
ravnanja javnih uslužbencev« (Gerdej, 2013). K temu moramo prišteti še prispevke 
avtorjev iz sosednjih držav: »Etika kao kultura zanimanja sa osvrtom na etički kodeks 
arhivista« (Popović, 2009),  »Arhivistička etika društava u tranziciji« (Kožar, 2005), 
»Arhivi i etika« (Heđbeli, 2008) in članek Branka Bubenika »Etika uporabe audiovizuelnih 
dokumenata« (Bubenik, 2003) o etični uporabi arhivskega gradiva v televizijskih 
oddajah. V drugih zbornikih in strokovnih revijah so bili objavljeni članki »Protejska vloga 
arhivista in sodobna ureditev arhivskega prava« (Melik in Jeraj, 2015), »Novi arhivski 
zakon v Sloveniji in vprašanje etike« (Krnel-Umek, 2006), »Arhivska etika kao barometar 
arhivistike« (Kožar 2013) in »Arhivi in etika: zašto nam ona treba više nego ikada?« 
(Semlič Rajh, 2013). Ne pozabimo omeniti objave prevoda arhivskega etičnega kodeksa 
v Arhivih (Erjavec, 1997) in prispevka Grazie Tatto »La formazione archivistica: un 
percorso a ostacoli?« v Atlantih (Tatto, 2014). Ker posega naša raziskava tudi na 
področje psihologije, smo na cobissu poiskali tudi članke po ključnih besedah »arhivi« in 
»psihologija«, našli pa smo samo članek Aleksandra Lavrenčiča »Psihologija in 
arhivistika: osebne značilnosti uporabnikov arhivskih virov in rešitve, ki jih prinaša nov 
izziv – digitalizacija arhivov« v Anthroposu, časopisu za psihologijo in filozofijo ter 
sodelovanje humanističnih ved (Lavrenčič, 2004). Zaradi slabo opravljene indeksacije 
ključnih besed na cobissu je izpadel prispevek dr. Slavice Tovšak »Pestrost osebnostnih 
struktur arhivskih uporabnikov« na zborovanju Slovenskega arhivskega društva na Ptuju 
(Tovšak, 2001), ki je bil predloga za prej omenjeni članek. V to kategorijo bi morali prišteti 
tudi raziskave, ki so jih v arhivih opravili dr. Alenka Šauperl, dr. Zdenka Semlič Rajh, dr. 
Maja Žumer, dr. Izet Šabotić, dr. Polona Vilar, Selma Isić, Hatidža Fetahagić, dr. Sead 
Selimović in mag. Omer Zulić: »Uporabnikov pogled na arhiv in popise arhivskega 
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gradiva v arhivskih informacijskih sistemih« (Šauperl et al., 2014), »Arhivisti o 
uporabnikih arhiva« (Šauperl et al., 2015) in »Vprašanja uporabnikov arhiva« (Šauperl 
et al. 2016). Zanimivo je, da vsi zgoraj omenjeni članki obravnavajo predvsem 
uporabnike arhivov, ne pa tudi delavcev, ki so zaposleni v arhivih. V slovenskem 
leposlovju se je vprašanja etike v arhivu dotaknil Drago Jančar v noveli »Zalezovanje 
posameznika« (Jančar, 1985). Množice literature, ki smo jo našli v iskalniku s 
kombinacijo ključnih besed »arhivi« in »druga svetovna vojna«, nismo preverjali, ker se 
ne dotika neposredno naše raziskave. 

Za potrebe raziskave smo sestavili vprašalnik, ga poslali na več kot dvesto 
naslovov in analizirali odgovore. Zbrali smo tudi informacije o odporniškem gibanju, 
arhivski zakonodaji in etiki ter pregledali prispevke o novinarskem poročanju v Arhivu TV 
Slovenija in med dnevnimi časopisi, tako tiskanimi kot dostopnimi na internetu. Poskušali 
smo vzpostaviti tudi test igre vlog, s katerim smo anketirance vzpodbudili, da so nam 
zaupali, kako se obnašajo v prometu, in njihove odgovore povezali z ravnanji v kritičnih 
okoliščinah. Vse zbrane informacije smo uredili in predstavili z grafi in tabelami ter jih 
analizirali. V zaključku raziskave smo podali predvidene možne rešitve problemov, na 
katere smo naleteli med raziskavo, in predlagali prenos raziskovalnih rezultatov v prakso. 
Ključne pojme, ki so bili predmet naše raziskave, smo predstavili v poglavjih pred samo 
analizo. Klobčič pa bomo začeli razpredati z novico, ki smo jo prestregli med vožnjo po 

grapi rečice Zale tik pred prvim novembrom lanskega leta.1 

 

2. Junaki Calvadosa 

Vrnimo se nekaj desetletij v preteklost in razpravo o pomenu in varnosti informacij 
nadaljujmo z dogodki, ki so se odvijali v okupirani Franciji med drugo svetovno vojno. 
Našo pozornost je pritegnil prispevek »Prebivalci Calvadosa«, ki je izšel leta 1985 v reviji 
Radar. Prispevek je povzetek odlomka iz knjige Janusza Piekalkiewicza »Vohuni, agenti, 
vojaki«, ki je leta 1972 izšla pri Cankarjevi založbi.  

Francija je poleti 1940 doživela uničujoč poraz in bila na videz popolnoma uničena. 
Toda kmalu po ponižujočem podpisu premirja so se zbrali možje in žene, ki se niso 
sprijaznili s porazom in so se odločili za odpor. Prve odporniške mreže so se razvile med 
čakanjem na drugo fronto in pripravami na izkrcanje zaveznikov na zahodu. Dejavnost 
odporniškega gibanja v sovražnikovem zaledju je predstavljala temelje golističnega 
odporniškega gibanja. 7. avgusta 1940 je bil sklenjen dogovor med predsednikom 
britanske vlade Winstonom Churchillom in generalom de Gaullom, s katerim se je Velika 
Britanija obvezala, da bo plačala finančne stroške de Gaullove organizacije. V zameno 
naj bi de Gaullovi ljudje oskrbovali Britance z vohunskimi poročili iz zasedene Francije. 
Francozi in Britanci so ustanovili tajno službo Deuxieme bureau in jo podredili šestemu 
oddelku britanske obveščevalne službe (Piekalkiewicz, 1972, str. 337). Britanci so torej 
za pripravo načrta za izkrcanje na celini nujno potrebovali informacije, ki so jih pridobili z 
zasedenega ozemlja. Ne bomo pretiravali, če bomo zapisali, da so bile v tem času 

                                                 
1  Konec oktobra 2017 je radio poslal v eter nenavadno novico. V Londonu so ob cesti našli računalniški 

USB-ključek z množico občutljivih varnostnih podatkov o letališču Heathrow. Na ključku so bili 
dokumenti, v katerih so bili označeni položaji varnostnih kamer, zemljevidi, ure nočnih obhodov policije 
ter celo načrt varne poti kraljice Elizabete II. in ukrepi za njeno varovanje. Policija je uvedla varnostne 
ukrepe, spremenila protokole varovanja in začela iskati krivca. Pričakovali smo, da bo vest zelo 
odmevna, vendar smo se zmotili. V tiskanih medijih smo zasledili samo obrobno vestičko v Slovenskih 
novicah, v elektronskih pa samo kratko poročilo tiskovne agencije (STA, 2017). Novica je hitro potonila 
v pozabo. Nekoliko več razburjenja je nekaj dni kasneje povzročilo razkritje Mednarodnega konzorcija 
preiskovalnih novinarjev iz 67 držav, ki so razkrili načine skrivanja premoženja in izogibanja davkom v 
tako imenovanih davčnih oazah. Tudi ta novica je hitro izginila z osrednjih strani medijev, prav tako kot 
se je to v letu 2016 zgodilo s poročanjem o panamskih dokumentih. 
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informacije vredne suhega zlata, še težje bomo izračunali, koliko življenj so te informacije 
rešile, lahko pa prikažemo na kakšen način so bile informacije zbrane in kakšen je bil, 
če lahko uporabimo ta izraz, življenjski cikel informacij med člani odporniškega gibanja 
v departmaju Calvados med drugo svetovno vojno. Departma leži v severnem delu 
Spodnje Normandije, pokrajine, ki so jo Nemci med vojno pozidali z utrdbami, ki so 
sestavljale po njihovem mnenju neuničljivi Atlantski zid. Čeprav posameznih dejanj ne 
moremo izvzeti iz konteksta, in brez izkrcanja junija leta 1944 zid ne bi padel, lahko 
rečemo da so pogumna dejanja, v katerih so člani odporniškega gibanja tvegali svoja 
življenja in življenja sorodnikov za osvoboditev okupirane domovine, prispevali velik 
delež k zmagi zaveznikov. »Gutta lapidem cavat non vi, sed saepe cadendo« – »Še 
kaplja kamen izdolbe«, bi lahko zapisali. Ko je bila odporniška mreža že dobro 
organizirana, je kurirska služba dobila na voljo tudi nekaj letal tipa lysander. Letala so ob 
polni luni vzletala z juga Anglije, v nizkem letu preletela preliv ter pristala na 
improviziranih pristajališčih, označenih s svetlobnimi signali. Pozneje so za 
vzpostavljanje zveze uporabili tudi britansko ribiško ladjo, opremljeno s težkimi 
strojnicami, ki se je pod krinko bretonske ribiške ladje sestajala z ribiško barko s 
francoske obale ter v Bretanji prevzemala agente in obvestila. Člani odporniške mreže 
so ob ogledih obale takoj zaslutili, da Nemci pripravljajo nekaj velikega, toda 
obveščevalci so se morali še bolj približati obali. Ugotovili so, da Nemci gradijo na obali 
utrdbe, toda še vedno niso našli načina, kako bi se prebili na drugo stran ovir in 
zastraženih mest. Nihče ni natančno vedel, kaj počnejo onkraj pregrad in bodeče žice. 
Toda tudi za to na videz nepremagljivo oviro so našli idealno rešitev. Novi gospodarji 
Francije so potrebovali delovno silo in člani odporniške sile so na gradbišče pretihotapili 
svoje ljudi, preoblečene v delavce. »Vedeli so, da že deset gramov sladkorja, torej tri 
kocke, če jih vržemo v vodo v mešalcu, zadostuje, da sto kilogramov betona izgubi 
trdnost. Slab beton so nato najraje vlivali v stene s strelskimi linami na topovskih 
zakloniščih ali v osrednje dele na stropih bunkerjev. Ob napadu je zadostovala že 
srednje velika bomba ali zadetek granate, da se je s strani nacistične propagande toliko 
opevani nepremagljivi beton zdrobil kot peščenec« (Piekalkiewicz, 1972, str. 340). V 
Caenu so v kleti kavarne Cafe des Touristes v središču mesta v kotlu centralne kurjave 
uredili nabiralnik, v katerega so agenti metali sporočila. Lastnik kavarne je bil zaveden 
član odporniškega gibanja. Drugi nabiralnik je bil postavljen v hotelu Rouen nasproti 
železniške postaje. Pleskar Rene Duchez je bil kurir, ki je dvakrat tedensko prinašal 
sporočila v pisarno Eugena Meslina, vodje mreže. Meslin je hranil sporočila v skritem 
predalu v omare. Odporniki na terenu so zbirali vse informacije: o sestavinah peska, 
položajih žičnih ograj, debelini betona, pristopov do bunkerjev, kalibrih topov in dometu, 
razdaljami med posameznimi baterijami in številu posadk, velikosti minskih polj, tipu min 
in prehodih za patrulje. »Takoj ko je kakšen agent odkril nov bunker, je njegov položaj 
narisal na listek papirja, se podpisal z ilegalnim imenom in se potrudil, da je listek čim 

prej spravil v kotel kleti Cafe des Touristes« (Piekalkiewicz, 1972, str. 342).2 Vsak drugi 

torek je kurir prenašal Meslinova sporočila v Pariz, od tam pa jih je polkovnik Remy poslal 
v London. Vreče z obveščevalnim gradivom so v London prenesli na letalu tipa lysander 
ali pa so jih na odprtem morju prevzeli na ladji. Odporniško gibanje pa se je kmalu 
prikopalo tudi do pravega zemljevida, kopije tajnega načrta za Atlantski zid na 
normandijskem odseku. Agent Rene Duchez je že kar dobro okajen predal debelo 
ovojnico Marcelu Girardu in dejal, da je to zemljevid Atlantskega zidu, ki ga vzel pri 
organizaciji Todt. Marcela je od razburjenja oblil mrzel pot, saj se je za točilno mizo trlo 
nemških vojakov. Hitro jo je pobrisal iz kavarne in štiri ure pozneje prispel z vlakom v 
Pariz. Doma je najprej zapahnil vsa okna in vrata in šele potem raztrgal ovojnico ter si 

                                                 
2  Pri branju se nam nikakor ni uspelo znebiti vtisa, da so ustvarjalci znamenite britanske humoristične 

serije črpali iz istega vira. Prizorišče je zelo podobno, ponavljajo se enake osebe in imena, podobnosti 
je preveč, da bi vse bilo samo naključje. 
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ogledal zemljevid. Na zemljevidu je bil izrisan potek Atlantskega zidu na odseku med Le 
Havrom in Cherbourgom, z vrisanim razporedom enot in utrdb na obali v dolžini dvesto 
kilometrov. Zemljevid je bil dolg skoraj dva metra in pol, na njem so bili označeni bunkerji, 
metalci plamena, domet in kotno območje vsake baterije, skladišča za oskrbovanje in 
strelišča s strelivom, telefonske zveze in opazovalnice (Piekalkiewicz, 1972, str. 344). 
Zemljevid je Marcel Girard odnesel v urad polkovnika Tounyja nasproti postaje 
podzemne železnice, zamaskiran kot podružnica Rdečega križa. Zemljevid so 
prekopirali in predali polkovniku Remyju, on pa ga je s pomočjo ribiške barke iz Pont-
Avena in z ladjo N 51 odnesel v London. Zemljevid je bil v bistvu načrt, po katerem so 
gradili obrambne linije, saj so angleška izvidniška letala kmalu ugotovila, da večina tega, 
kar je bilo na zemljevidu vrisano, sploh še ni obstajalo. »Šele čez eno leto so ugotovili, 
da gradijo Nemci točno po načrtu, kot da ta ne bi nikoli izginil« (Piekalkiewicz, 1972, str. 
344). Kmalu pa so se člani gibanja znašli v hudi nevarnosti. Nemci so skrbno zavarovali 
letališče pri Carpiquetu nedaleč od Caena in zato uredili tudi lažno letališče z maketami. 
Britanski bombniki pa so bombardirali pravo letališče in ga temeljito uničili, na lažno 
bombe sploh niso padale. Nemci so posumili na obveščevalne dejavnosti in poslali iz 
obveščevalnega centra v Parizu posebnega agenta. Ugotovil je, da so bili vsi načrti 
razmnoženi v francoski kopirnici Henrija Bruneta, ki je slovela po natančnem delu, zato 
so mnoga nemška poveljstva naročala razmnoževanje načrtov pri njem. Delo so vedno 
strogo nadzorovali nemški oficirji, a kljub vsem preiskavam niso nikoli odkrili ničesar 
sumljivega. Uganko je rešil šele protiobveščevalec, ki ukazal razstaviti kopirni stroj, v 
njem pa so odkrili vdelan fotografski aparat, ki je med kopirnim postopkom preslikal načrt 
v obdelavi. Henri Brunet je svoj pogum plačal z življenjem.  

Z razvojem odporniškega gibanja se je povečala tudi nemška prisila. Toda eden 
od ukrepov je še povečal možnosti agentov odporniškega gibanja za pridobivanje 
podatkov v nedostopnih območjih in vohuni so se prebili še na zadnje nedostopno 
območje. Po napadih minerjev na nemške vojaške vlake leta 1942 so Nemci izvedli 
stroge ukrepe in postrelili nekaj talcev, obenem pa razglasili, da bo na vsakem vlaku 
odslej tudi nekaj civilistov. Na vsak vlak so postavili nekaj ljudi, ki so se po naključju 
znašli v bližini železniških postaj, ali pa potnike, ki so na postajah čakali na vlak. Nekateri 
francoski agenti so se na ta način lahko prostovoljno javili za talce na vlakih in hkrati 
izvajali naloge opazovalcev. Tako so se lahko s posebnim dovoljenjem peljali čez 
prepovedano območje, in to v vagonu prvega razreda, takoj za lokomotivo. »Člani 
gibanja, ki so nato čakali v bližini pristanišča Cherbourge, so imeli ob čakanju na 
povratek z vlakom približno pol dneva časa, da so se nemoteno razgledali po pristanišču 
in si zapomnili podatke« (Piekalkiewicz, 1972, str. 347). Še bolj nenavadna je osnovna 
dejavnost Roberta Duina, ki je bil pred vojno direktor umetnostne akademije in si je služil 
kruh kot kipar in restavrator cerkva. Pod to pretvezo je pogosto potoval na prepovedano 
območje. Ko je stopil v odporniško gibanje, se je specializiral za obnovo kipov na 
cerkvenih stolpih. Ob lepem vremenu se je odpravil s kolesom na polja severno od 
Caena in imel s cerkvenih zvonikov lep razgled na pokrajino do ustja reke Orne, kjer je 
mrgolelo delavcev. Nemci so tam postavljali utrdbe za baterije havbic. Do neposredne 
bližine vojaških objektov se je lahko prikradel tudi nekdanji kapitan ribiške ladje Leon 
Cardron, ki je dobil dovoljenje za ribolov, vendar le z majhnim čolnom na vesla. Vseeno 
je oprezoval po območju v bližini strme obale, kjer je gradila vojna mornarica obalno 
baterijo štirih topov. Cardron je ribaril nekaj sto metrov od obale in izračunal razdaljo po 
prevoženem času v čolnu. Na ta način je do nekaj metrov natančno določil položaj 
baterije, ki so jo obdajale ovire iz bodeče žice in minska polja. Nekaj bolj proti vzhodu je 
več fotografij s starim fotografskim aparatom znamke Kodak posnel Leon Cardron. 
Posnete fotografije so odigrale pomembno vlogo pri odločitvi, da bodo prav tu med 
invazijo postavili pristanišče (Piekalkiewicz, 1972, str. 348–349). Zadnje informacije na 
obali, kjer so se kasneje izkrcali britanski vojaki, je zbral podeželski zdravnik dr. Jacques 



A. Lavrenčič: Podvigi junakov iz Calvadosa – dokumentarno gradivo, ki je porušilo atlantski zid 

336 

Sustendal. Nemci so bili v obalnem pasu še posebno previdni in uvedli policijsko uro že 
ob sedmih zvečer. Ker so skoraj vsi bolniki dr. Sustendala prebivali v prepovedanem 
pasu, jih je lahko obiskal tudi pozno zvečer in z vsakega obiska prinesel pomembna 
obvestila. Zato da bi se nemške utrdbe prikazale Britancem kot na dlani, je nazadnje 
poskrbel komaj 23-letni Robert Thomas, ki je opravil kartografski pregled vsega 
obveščevalnega gradiva. V osemnajstih mesecih je narisal več kot 4000 zemljevidov, ki 
so sestavljali sliko Normandije, na kateri so bili natančno vrisani podatki, vse do zadnjega 
topa in strojničnega gnezda oziroma najmanjšega bunkerja v Atlantskem zidu. Za vnos 
obsežnih informacij na zemljevid je primanjkovalo agentov, zato so se odločili za 
povečanje njihovega števila, čeprav je povečano število zmanjševalo varnost. Thomas 
je izdelal zemljevide in jih razdelil na območja, kjer so delovali agenti. Za vsakega je 
izdelal zemljevid v obsegu 20 x 25 cm, ki ga ni bilo težko skriti, izdelava v merilu 1: 20.000 
pa je pomenila, da so bili zelo pregledni. Vsak agent je nadzoroval okoli 20 kvadratnih 
kilometrov svoje okolice, to pa je ustrezalo prostoru, v katerem se je lahko svobodno 
gibal. Thomas je kot uslužbenec urada za razdeljevanje krompirja lahko krožil po 
območju s kolesom in praznil nabiralnike. Nemške patrulje so ga večkrat aretirale in 
ponovno izpustile na prostost, ker se je izkazal z dokumenti, ki pa jih je sam ponaredil 
(Piekalkiewicz, 1972, str. 350). Toda Britanci so zahtevali vedno več podatkov in leta 
1943 so v London poslali vsakih štirinajst dni po nekaj zavojev sporočil, zemljevidov in 
fotografij. V Londonu so pričakovali nove informacije o tovarnah, telegrafskih zvezah, 
dokih in pomolih ter tirnih napravah. Iskali so tudi načrte mest z vojašnicami in podatke 
o posameznih stavbah, kjer so stanovali Nemci, o položajih in premikih nemških enot ter 
podatke o rodovih vojske (Piekalkiewicz, 1972, str. 351). Slednje je bilo zelo težko 
ugotoviti. Najprej so posamezne enote prepoznavali po številkah regimentov na 
naramnicah, toda Nemci so te številke odstranili. V odporniškem gibanju so morali najti 
nove načine za poizvedbe, prve informacije niso bile tako zelo oddaljene. Vse umrle 
vojake so namreč pokopali kar na vaških pokopališčih in s križev na grobovih so lahko 
razbrali, katerim enotam so pripadali. Nekatere podatke pa so okupatorjevi vojaki kar 
sami prinesli na francoske domove. Vojaki so svoje umazano perilo in uniforme radi dajali 
v pranje civilistom. V suknjičih po navadi ni bilo ničesar, perilo pa je bilo običajno 
označeno s številko enote (Piekalkiewicz, 1972, str. 352). Nemška natančnost se je 
izkazala za izdajalsko tudi pri preizkusnem streljanju, ki so ga izvajale posadke nanovo 
postavljenih topovskih baterij. Pred vsakim streljanjem je krajevno poveljstvo postavilo 
napise in table, s katerimi so ribičem prepovedali vstop na določeno območje. Meje teh 
območij so natančno ustrezale rajonu ognja baterije. Čeprav so bili Nemci pri polaganju 
min zelo previdni in so minska polja celo namenoma pomanjkljivo označevali, da jih 
civilisti ne bi odkrili, jih je na koncu izdala njihova birokratska pikolovska natančnost. 
Agenti odpora so samo pogledali pred sedeže bližnjih davkarij, kjer so se vile dolge vrste 
kmetov, ki so prišli, da bi jim odpisali davek na zemljišča, ki so bila zaradi postavljenih 
min neuporabna (Piekalkiewicz, 1972, str. 352). Položaj zemljišč so nato preprosto vrisali 
na že pripravljene zemljevide. Do konca leta 1943 so pripadniki odporniškega gibanja 
opravili večino dela. Tedaj pa je udaril gestapo, nekaterim članom gibanja je uspelo 
pobegniti in se priključiti partizanom v Centralnem masivu, dr. Sustendala, kiparja Duina 
in še veliko drugih pa so zaprli, mučili ali ubili. Toda delo so prevzeli drugi možje in 
ženske ter ga nadaljevali vse do dneva, ko so se zavezniške izkrcevalne ladje prikazale 
pred normandijsko obalo (Piekalkiewicz, 1972, str. 352). Spomin na vrle može 
odporniškega gibanja smo poskušali obuditi tudi z anketo, s katero smo preverili, kako 
bi v današnjem času ravnali ljudje v podobnih okoliščinah. Sodelujoči v anketi so bili 
najprej zelo na kratko seznanjeni z odporom v pokrajini Calvados. Z vprašalniki smo 
skušali ugotoviti, kako bi ravnali v nevarnih razmerah. Ker so člani odporniškega gibanja 
tvegali svoja življenja, smo odločitve primerjali tudi z odločitvami v prometu, kjer se 
udeleženci velikokrat soočajo s smrtno nevarnimi tveganji.  
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3. Zakonodaja, dostop do dokumentov in kodeks etike 

Preden bralce seznanimo z rezultati ankete, jih moramo seznaniti z zakonodajo, ki 
ureja dostop do dokumentov. Povzeli bomo posamezne člene Zakona o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (odslej ZVDAGA), Zakona o 
arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta (odslej ZAGOPP), 
Uredbe o varovanju dokumentarnega in arhivskega gradiva ter Uredbe o pisarniškem 
poslovanju. Posamezne člene bomo nato v analizi rezultatov ankete lažje primerjali z 
odgovori anketirancev. Kaj so osebni in občutljivi podatki, podrobneje določa Zakon o 

varstvu osebnih podatkov (ZVOP).3  

Javno arhivsko gradivo v javnih arhivih je javno dostopno, kar pomeni, da ima vsak 
uporabnik pravico do uporabe dokumentov, razen v posameznih izjemah. Izjeme določa 
ZVDAGA v 65. členu. ki govori o rokih nedostopnosti arhivskega gradiva. Ta določa v 
prvem odstavku, da »javno arhivsko gradivo v javnih arhivih, ki vsebuje tajne podatke po 
zakonu, ki ureja tajne podatke, ali davčne skrivnosti in katerih razkritje nepoklicani osebi 
bi lahko povzročilo škodljive posledice za varnost države in drugih oseb ali za njihove 

pravne interese, postane dostopno za uporabo praviloma4 40 let po nastanku, če je s 

strani izročitelja označeno kot nedostopno v skladu s 40. členom ZVDAGA« (ZVDAGA, 

2006, 65. člen). 5 Šele 75 let po nastanku gradiva ali deset let po smrti posameznika, na 

katerega se podatki nanašajo, če datum smrti ni znan, pa postane javno dostopno 
gradivo v javnih arhivih, ki vsebuje osebne podatke, ki se nanašajo na »zdravstveno 
stanje, spolno življenje, žrtve kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, zakonsko 
zvezo, družino in otroke, storilca kaznivih dejanj in prekrškov, razen kaznivih dejanj in 
prekrškov oseb, zoper katere je bil voden postopek zaradi nasprotovanja nekdanjemu 
enopartijskemu režimu, versko prepričanje in etnično pripadnost« (ZVDAGA 2006, 65. 

člen).6 66. člen ZVDAGA določa izjeme rokov nedostopnosti.7 Podrobneje ureja vse 

                                                 
3  ZVOP opredeljuje osebne podatke kot »katerikole podatke, ki se nanašajo na posameznike, ne glede na 

obliko, v kateri so izraženi« in opredeljuje občutljive osebne podatke kot »podatke o rasnem, narodnem 
ali narodnostnem poreklu, političnem, verskem ali filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu, 
zdravstvenem stanju, spolnem življenju, vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence ali evidenc, ki se 
vodijo na podlagi zakona, ki ureja prekrške; občutljivi osebni podatki so tudi biometrične značilnost, če 
je z njihovo uporabo mogoče določiti posameznika v zvezi s kakšno od prej navedenih okoliščin« (ZVOP 
2007, 6. člen). 

4  Termin »praviloma« nam ne prikaže točne časovne vrednosti. Lahko bi ga označili vsaj kot preveč 
ohlapnega, če že ne neprimernega. 

5  40. člen ZVDAGA določa dolžnosti javnopravnih oseb pri izročanju arhivskega gradiva arhivu. Te so 
dolžne predati najkasneje 30 let po nastanku tudi gradivo, ki vsebuje osebne podatke v skladu s predpisi, 
ki urejajo področje osebnih podatkov, gradivo, ki vsebuje tajne podatke, v skladu s predpisi, ki urejajo 
področje tajnih podatkov in gradivo, ki je posebej varovano kot zaupno, če tako določa zakon ali 
poslovnik državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti. Arhivsko gradivo se določa iz 
dokumentarnega na podlagi vrednotenja po merilih za vrednotenje. Pisno strokovno navodilo za 
odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega sprejme komisija pristojnega arhiva, ki jo imenuje 
predstojnik arhiva. 

6  V četrtem odstavku je določeno, kako se omogoči dostopnost do posameznih dokumentov, ki vsebujejo 
podatke, ki jih varujejo roki nedostopnosti, in podatke, do katerih ni mogoče dostopati. V teh primerih 
pripravi arhiv anonimizirano kopijo, na kateri so podatki, do katerih ni mogoče dostopati, prekriti. 
Uporabnik, ki zaprosi za gradivo, se glede dostopa in uporabe lahko tudi pritoži, o pritožbi odloči vladna 
komisija. Ne veljajo pa vse določbe 65. člena za gradivo, ki ga hranijo ustvarjalci v lastnih arhivih do 
izročitve javnega arhivskega gradiva pristojnemu arhivu. Šesti odstavek 65. člena pravi, da se »do 
izročitve javnega arhivskega gradiva pristojnemu arhivu /…/ glede dostopa in uporabe arhivskega 
gradiva, ne glede na čas nastanka gradiva, uporabljajo predpisi, ki urejajo dostop do informacij javnega 
značaja, varstvo tajnih podatkov, varstvo osebnih podatkov, poslovnih in davčnih skrivnosti in drugi 
predpisi.«   

7  »Vlada lahko znanstveno raziskovalni organizaciji, raziskovalcu ali novinarju, na podlagi mnenja arhivske 

komisije odobri izjemni dostop, če je uporaba javnega arhivskega gradiva, ki vsebuje nedostopne 
podatke v skladu s prvim odstavkom 65. člena tega zakona ali davčne tajnosti neizogibno potrebna za 
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postopke v zvezi z varstvom in uporabo arhivskega gradiva Uredba o varstvu 
dokumentarnega gradiva, med drugim tudi glede upravnih postopkov organov. V 70. 
členu določa uporabo javnega arhivskega gradiva za znanstvenoraziskovalne, kulturne 
in publicistične namene, predstavitve arhivskega gradiva, izobraževanje, potrebe sodnih, 

upravnih in drugih uradnih postopkov ter za druge namene (Uredba, 2017, 70. člen).8  

Veliko daljše roke nedostopnosti predpisuje Zakon o arhivskem gradivu, ki vsebuje 
osebne podatke o zdravljenju pacienta (odslej ZAGOPP). V 5. členu ZAGOPP-a 
preberemo, da izvajalci zdravstvene dejavnosti v okviru mreže javne zdravstvene službe 
in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) izročajo arhivsko gradivo pristojnemu 
arhivu najkasneje 150 let po nastanku. V tem času gradivo ni dostopno javnosti, ampak 
samo pacientu, na katerega se nanaša, in kot pravi drugi odstavek 6. člena, tudi 
»osebam, ki imajo pravico do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo pacienta po 
njegovi smrti v skladu z določbami zakona, ki ureja pacientove pravice, in zakona, ki 
ureja zdravstveno dejavnost«. Tretji odstavek 6. člena določa, pod katerimi pogoji je 
gradivo dostopno raziskovalcem: »Arhivsko gradivo, ki se nahaja v javnih arhivih, je za 
namene znanstvenega raziskovanja raziskovalcem, registriranim v evidenci izvajalcev 
raziskovalne in razvojne dejavnosti pri agenciji, pristojni za raziskovalno dejavnost, 
dostopno: 

 na podlagi pisnega soglasja pacienta, na katerega se gradivo nanaša; 

 po smrti pacienta in če pisnega soglasja pacienta iz prejšnje alineje ni, na podlagi 
pisnega soglasja zakonitih dedičev pacienta do drugega dednega reda, razen če 
je pacient to izrecno prepovedal; 

                                                 
dosego predvidenega cilja ter javni interes za razkritja prevladuje nad javnim interesom za nedostopnost 
teh podatkov. V teh primerih lahko arhivska komisija odobri izjemni dostop do javnega arhivskega gradiva 
znanstveno-raziskovalni organizaciji, raziskovalcu ali novinarju z upravno odločbo. Uporabnik mora 
arhivski komisiji predložiti predstavitveni elaborat raziskave.« 66. a člen ZVDAGA dovoljuje tudi izjemno 
podaljšanje roka nedostopnosti, toda ne več kot za deset let. 68. člen odloča o dostopnosti zaradi potreb 
uradnih postopkov. Člen določa, da imajo »osebe, ki nastopajo kot stranke v postopkih ali izkažejo svoj 
pravni interes za uvedbo ali udeležbo v postopkih, /…/ pravico do vpogleda v arhivsko gradivo« 
(ZVDAGA, 2006, 68. člen, 1. odstavek). Omejitve dostopnosti iz 65. člena tako ne veljajo za uporabo 
posamičnih dokumentov in zadev, »če gre za postopke, ki jih vodijo državni organi,  samoupravnih 
lokalnih skupnosti, nosilci javnih pooblastil in druge osebe javnega prava. Vpogled obsega pregled, izpis, 
prepis ali kopiranje gradiva ter uporabo podatkov v uradnih postopkih oziroma za drugo uveljavljanje 
pravic oseb. Pri tem so osebe, ki se jim omogoči vpogled, dolžne varovati podatke iz naslova omejitve 
dostopnosti, kot je določeno v prvem in drugem odstavku 65. člena ZVDAGA. Če arhiv ugotovi, da ti 
pogoji niso izpolnjeni, lahko dostop z odločbo zavrne. V primerih, ko stranke v postopkih izpolnjujejo vse 
pogoje, jih izroči arhiv v obliki overjene kopije, ki se šteje za izvirnik, izdelava pa je za državne organe in 
nosilce javnih pooblastil brezplačna« (ZVDAGA, 2006, 68. člen). V izjemnih primerih, kadar je nujno 
potrebna uporaba izvirnika, posodi arhiv za določen čas organu tudi izvirnik, pred tem pa na stroške 
organa izdela varnostno kopijo. 

8  Podrobneje sta postopek dostopnosti do varovanih podatkov in uporaba podatkov razložena v 86. členu 
uredbe: »Zaradi uvedbe ali udeležbe v uradnih postopkih mora oseba, ki želi vpogledati v arhivsko 
gradivo, ki vsebuje varovane podatke, izkazati pravni interes z ustrezno listino. Pravni interes se mora 
nanašati neposredno na vlagatelja, pri čemer se mu omogoči le vpogled v tiste dele gradiva z varovanimi 
podatki, ki so potrebni za uveljavljanje njegovega pravnega interesa. Oseba mora v vlogi konkretno 
navesti, v katere dele arhivskega gradiva, ki vsebuje varovane podatke, želi vpogledati in obrazložiti 
razloge, zaradi katerih sta vpogled in uporaba takšnega gradiva pomembna za odločitev v konkretnem 
uradnem postopku.V okviru že uvedenih upravnih in pravnih postopkov je za državne organe, organe 
samoupravnih lokalnih skupnosti, nosilce javnih pooblastil ali druge osebe javnega prava, ki vodijo 
postopek, arhivsko gradivo, ki vsebuje varovane podatke, na podlagi zahtevka dostopno brez omejitev. 
Zakoniti zastopnik ali pooblaščenec uporabnika, ki prosi za uporabo gradiva iz tega člena, se mora o 
tem izkazati oziroma predložiti pooblastilo o zastopanju. Odvetnik uporabnika dostopa do varovanih 
osebnih podatkov iz drugega odstavka 65. člena zakona v skladu s predpisi, ki urejajo odvetništvo« 
(Uredba, 2017, 86. člen). 
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 če gre za zbirke podatkov, iz katerih ni mogoče razbrati identitete posameznega 
pacienta niti ob nesorazmerno velikih naporih, stroških ali porabi časa.«9 

 

Glede varstva osebnih podatkov moramo upoštevati tudi predpise v Zakonu o 
varovanju osebnih podatkov in Uredbe o upravnem poslovanju glede informacij javnega 
značaja in dajanju obvestil medijem: »Pri dajanju obvestil medijem je potrebno spoštovati 
predpise o tajnosti podatkov ali njihovih posameznih delov in predpise o dostopu do 
informacij javnega značaja. Obvestilo mora biti sestavljeno tako, da varuje ugled, 
zasebnost in poslovne interese strank in drugih udeležencev v postopku.« (29. člen 
Uredbe o upravnem poslovanju).  

Kodeks etike, ki so ga arhivisti sprejeli na mednarodnem arhivskem kongresu v 
Pekingu leta 1996, postavlja visoke standarde za ravnanje v arhivskem poklicu, vendar 
zaposlenim ponuja samo etični okvir, ki jih vodi pri delu, in ne posreduje konkretnih 

rešitev.10  

 

4. Junaki Calvadosa – rezultati ankete 

Anketo smo izvedli s pomočjo spletnega orodja EnKlikAnketa in elektronskih 
naslovov, ki so dostopni na spletnih straneh slovenske javne arhivske mreže. S pomočjo 
elektronskih naslovov referentov na vsakoletnem arhivskem posvetovanju v Radencev, 
ki so bili objavljeni v zadnjih dveh zbornikih, smo v raziskavo vključili tudi naslovnike iz 
držav, ki so nastale na ozemlju nekdanje Jugoslavije. Vprašalnike smo poslali na 222 
naslovov, anketo je odprlo 158 anketirancev, ustreznih odgovorov na dovolj veliko število 
vprašanj je bilo 57, anketo pa je končalo 39 anketirancev. Polovica anketirancev, ki so 
odgovorili na vsa vprašanja, je zaposlenih v arhivih, četrtina v medijih, malo manj kot 
petina v javni upravi. Največji delež po starosti predstavljajo anketiranci v skupini od 41 
do 48 let, 56 odstotkov anketirancev je bilo moškega in 44 odstotkov ženskega spola, 
večina anketirancev ima dokončano visoko šolo ali fakulteto. 38 anket z odgovori na vsa 
obvezna vprašanja so poslali anketiranci iz Slovenije, en odgovor smo prejeli iz Hrvaške. 

                                                 
9  Dostopnost gradiva po smrti pacienta podrobno ureja četrti odstavek 6. člena ZAGOPP: »Arhivsko 

gradivo, ki se nahaja v javnih arhivih, je za namene znanstvenega raziskovanja raziskovalcev, 
registriranim v evidenci izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri agenciji, pristojni za 
raziskovalno dejavnost, dostopno po smrti pacienta, če ni pisnega soglasja pacienta iz prve alineje 
prejšnjega odstavka ali če pacient tega ni prepovedal in njegovi zakoniti dediči temu ne nasprotujejo, na 
podlagi obrazložene odločitve arhivske komisije v skladu z zakonom, ki ureja varstvo arhivskega gradiva, 
h kateri je izdano obrazloženo soglasje komisije, pristojne za medicinsko-etična vprašanja v skladu z 
zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, ki ga izda v roku 60 dni od prejema zahteve arhivske komisije. 
Komisiji lahko dostop omogočita le, če je utemeljen z vidika javnega interesa na področju napredka 
znanosti, ki prevladuje nad interesom za nedostopnost in če bi se lahko z dostopom dosegel predviden 
znanstveni cilj, ki ga ni mogoče doseči na drug način.« Seveda se mora način dostopa ujemati z 
namenom in obsegom izvedene raziskave, kot določa 5. odstavek  6. člena zakona, kar potrjuje tudi 
navedba v 7. členu: »Posameznik, ki je dostopal do arhivskega gradiva po tretjem in četrtem odstavku 
6. člena, sme uporabiti gradivo samo za namen, za katerega mu je bil dostop omogočen.«  

10  Že v prvem odstavku, ki govori o varovanju celovitosti gradiva je omenjeno, da lahko arhivisti naletijo na 
»nasprotujoče si pravice in koristi sedanjih, preteklih in prihodnjih delodajalcev, lastnikov, oseb ter stvari, 
ki so predmet podatkov in uporabnikov« (Kodeks 1997). Zato naj bosta merilo strokovnosti vedno 
objektivnost in nepristranskost, vsi arhivisti pa naj bi se uprli vsakršnim pritiskom. Kodeks priporoča tudi 
zagotavljanje dostopa do gradiva (4. odstavek) in  poudarja, da si morajo arhivisti prizadevati za čim 
večjo dostopnost gradiva ter hkrati biti nepristranski do uporabnikov. Pri tem pa morajo gradivo oddajati 
v uporabo »v skladu s politiko institucije, varovanjem gradiva, z upoštevanjem zakonskih določil, pravic 
posameznika itd.«. Glede nespametnih omejitev pa priporoča, naj jih skušajo preprečiti. Etični kodeks 
nalaga arhivistom, da morajo upravičiti zaupanje in se morajo vzdržati dejanj, ki bi škodila poklicni 
poštenosti, objektivnosti in nepristranosti. Prepoveduje jim okoriščanje z dokumenti na takšen ali 
drugačen način, zbiranje in trgovanje v lastno korist. 
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Anketa je trajala od 7. 1. 2018 do 17. 1. 2018, večina odgovorov je bila poslanih z 
računalnikov (52), manj s telefonov (3) in tablic (2). Predvideno trajanje ankete je bilo 
izračunano na 13 minut in 16 sekund, dejanski povprečni čas izpolnjevanja pa je trajal 9 
minut in 52 sekund. 

Pri prvem vprašanju smo preverjali, koliko se zavedamo moči informacij. Vprašanje 
je bilo vezano na dogovor med Britanci in francoskim odporniškim gibanjem leta 1940, 
ko so se Britanci obvezali, da bodo v zameno za vohunska poročila (informacije) 
plačevali stroške de Gaullove organizacije. Vprašanje je bilo povezano tudi z uvodom o 
najdenem ključku in podatki, ki so jih novinarji pridobili iz afer o panamskih in rajskih 
dokumentih. Zavedamo se torej, da so informacije zelo pomembne. Na to vprašanje je 
pritrdilno odgovorilo kar  92 odstotkov anketirancev. Veliko anketirancev je pomislilo tudi 
na nafto iz kolonij in vino. 40 odstotkov anketirancev je preračunalo, da bi v težkih dneh 
obleganja in bombardiranja nemškega letalstva Britancem prišla bolj prav pšenica kot 
zlato, za katerega se je odločila približna tretjina. Najmanj vprašanih se je med več 
odgovori odločilo tudi za sol (slika 1).  

 

Slika 1: Anketa – informacije                               Slika 2: Anketa – trdnost betona 
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Drugo vprašanje ni bilo namenjeno iskanju pravilnih odgovorov, pri postavljanju 
vprašanja smo se zavedali tudi, da bodo mnogi anketiranci lahko odgovor poiskali na 
internetu. Vprašanje je bilo namenjeno predvsem temu, da ne bi bilo prvo vprašanje 
preveč razvidno iz konteksta in na ta način prelahko. Vseeno smo prejeli kar zanimive 
odgovore, ki jih lahko tudi navedemo v celoti. Ker so se nekateri odgovori, ki bi jih lahko 
šteli za pravilne, razlikovali v črkovanju, smo preverili, kako je ime države Džibuti 
zapisano v deskriptorjih podatkovnih zbirk ARS in SIRAnet. Države Džibuti nismo našli 
med deskriptorji v nobeni od omenjenih podatkovnih zbirk. Kot Džibuti je zapisana v 
šifrantu in geslovniku ključnih besed Arhiva TV Slovenije. Kot smo že omenili, ne bomo 
razpravljali o pravilnih in nepravilnih odgovorih, vseeno pa se ne moremo znebiti vtisa, 
da je znanje geografije med anketiranci zelo slabo in da so nekateri celo zgrešili celino 
(Normandija, EU).  

 

Slika 3: Anketa – podatki z obale 

Naslednja vprašanja so bila namenjena predvsem vživetju v čas druge svetovne 
vojne in odločanju med poklicno etiko in življenjskimi odločitvami ter odločanju o vozniški 
etiki v prometu. Pri nekaterih vprašanjih smo predvsem hoteli preveriti, ali bi bili tudi 
današnji posamezniki tako iznajdljivi pri svojih odločitvah.  

Vsakomur, ki bi delal kot zidarski pomočnik in mešal malto staremu zidarskemu 
mojstru pri nizkih temperaturah, priporočam, da najprej odstrani led iz mešalca in šele 
potem začne mešati beton. Lahko se mu namreč pripeti, da bo slišal hude besede na 
račun verjetnosti o zamrznitvi malte, kot npr.: »Že tako ali tako je 190 procentov 
možnosti, da malta zmrzne!« Priporočamo pa to metodo vsem, ki raziskujejo bogastvo 
kletvic in drugih stavčnih mašil v slovenskem jeziku in v dialektih, vendar le s pogojem, 
da nosijo pri delu zaščitno čelado. Vsi nepotrebni dodatki tudi znižujejo kakovost betona 
in največ anketirancev se je odločilo za pol litra kurilnega olja. Toda ta mešanica ima 
zelo neprijetno lastnost, ko gre za ilegalno dejavnost. Nadzornik lahko hitro odkrije 
nebodigatreba po videzu ali pa tudi po vonju. Prav tako bi vonj izdal naftalin in kis, alkohol 
pa naj bi bil pri zidarskih delih v domeni mojstra in tudi priročno krepčilo za pomožne 
delavce. Zanimivo je, da je najmanj glasov prejela ravno najbolj preprosta in varna 
rešitev. Tri kocke sladkorja so dovolj, da sto kilogramov betona izgubi svojo trdnost (slika 
2). 

Informacije tudi danes lahko zbiramo na različne načine. Večina anketirancev je 
ugotovila, da so člani odporniškega gibanja zbirali informacije s pomočjo ribičev, ki so se 
gibali v obalnem pasu, težko pa je bilo ugotoviti, da so informacije zbirali kot talci (slika 
3).  
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Med različnimi poklici se vedno najdejo ljudje, ki lahko posežejo v največje 
skrivnosti strogo varovanih območij. Omenili smo pogumnega zdravnika, ki se je lahko 
gibal po prepovedanih conah tudi v času policijske ure. Malo ljudi pa je pomislilo, da je 
takšno delo lahko opravljal tudi mož, ki je po svoji izučenosti in specializaciji zelo blizu 
arhivom, le da se ne ukvarja s konserviranjem in restavriranjem arhivskega gradiva, 
ampak z restavriranjem kipov na cerkvenih strehah. Za kiparja restavratorja se je vseeno 
odločila četrtina anketirancev, najmanj glasov pa so (eno petino) prejeli kopališki delavci. 
Največ glasov je prejelo zdravstvo skupaj z zaključnimi deli v zdravstvu: več kot 90 
odstotkov zdravniki in več kot 80 odstotkov prevozniki pogrebnih podjetij (slika 4).  

 

Slika 4: Anketa – strogo varovana območja          Slika 5: Anketa – premiki nemške vojske 

Dodatne zahteve iz Londona so spravile člane odporniškega gibanja v zadrego, 
saj so morali izvedeti vedno bolj podrobne podatke, mdr. o gibanju enot nemške vojske. 
Včasih so bili ti podatki razpoznavni kar z naramnic, toda te oznake so Nemci ukinili. 
Niso pa ostali neopaženi križi na  vaških pokopališčih, kjer so pokopavali padle vojake. 
Krajani so lahko na križih prebrali, katerim enotam so pripadali padli vojaki. Očitno je le 
malo anketirancev detajlno poznalo to navado pokopavanja, saj se jih je za to možnost 
odločilo najmanj. Več se jih je odločilo za poizvedovanje po umazanem perilu – in imeli 
so prav (slika 5).  
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Kje bi iskali mine? Prav nihče izmed anketirancev ni bil tako iznajdljivih kot Francozi 
med drugo svetovno vojno. Vsi so bili mnenja, da bi prej našli gradivo v drugih fondih, 
samo med gradivom davčne uprave ne (slika 6). Mogoče smo v današnji Sloveniji izgubili 
stik z okoljem in neposrednimi proizvajalci hrane ali pa nihče ne zaupa v podatke davčne 
uprave. Toda tu nas zanima, kje so mine bile, ne pa, kje jih ni bilo, tako da morebitne 

napake ne bi bile tako usodne.11  

 

Slika 6: Anketa – minska polja                                  

                                                 
11  Minska polja smo poskusili poiskati tudi prek iskalnika v SIRAnetu. Najprej smo poskušali z deskriptorjem 

»minska polja«, vendar geslovnik ne vsebuje tega deskriptorja, zato smo poskušali še z iskanjem po 
polnem tekstu in našli samo štiri dokumente. Prvi je okrožnica Odseka za izgradnjo in obnovo Okrajnega 
narodnoosvobodilnega odbora (ONOO) Murska Sobota krajevnim narodnoosvobodilnim odborom 
(KNOO) o minskih poljih na območju KNOO z dne 15. 9. 1945 (SI_PAM/0130/001/00131). V tektoniki 
Pokrajinskega arhiva Maribor ga poiščemo med gradivom ONOO Murska Sobota, ki je v tektoniki arhiva 
uvrščeno med gradivo državnih in avtonomnih lokalnih oblasti od leta 1945 dalje. 

Drugi dokument je obvestilo in dopis Okrajnega ljudskega odbora Ptuj iz leta 1946. Zgodovinski arhiv 
Ptuj pozna v tektoniki arhiva gradivo državnih in avtonomnih oblasti od srede 20. stoletja 
(SI_ZAP/0339/002/002/00009). Gre za majhno razliko med dvema arhivoma, toda zelo pomembno pri 
poenotenju terminologije (od srede 20. stoletja ni enako kot od leta 1945).  

Tretji dokument, v katerem najdemo podatke o minskih poljih, je zapisnik prvega sestanka gradbene 
komisije Okrajnega ljudskega odbora Maribor mesto z dne 11. 7. 1946. Tudi to gradivo najdemo v 
tektoniki arhiva med gradivom Državnih in avtonomnih lokalnih oblasti od leta 1945 
(SI_PAM/0442/001/00106). 

Podatke smo našli tudi v združenih dokumentih Vojaške zadeve iz leta 1946 iz podružnice 
Zgodovinskega arhiva Ljubljana v Kranju. Šele ko preverimo rezultat v tektoniki arhiva, izvemo, da 
gradivo pripada fondu Krajevni ljudski odbor Žabnica (1943–1955), v tektoniki pa je uvrščen med 
Državne in avtonomne lokalne oblasti od srede 20. stol. (1928–2010). Naletimo torej na še tretjo razliko 
v zapisu (SI_ZAL_KRA/0030/00067).  

Preiskusili smo še iskalnik po arhivskem gradivu Arhiva RS in našli med stvarnimi gesli oznako minska 
polja. V zbirki filmov smo našli kratkometražni dokumentarni film nemške vojske (kopijo v srbohrvaškem 
jeziku) Vojni žurnal (brez datuma). Filmski obzornik z vojnega področja v dolžini 12 minut prikazuje 
parado prostovoljcev za nemško vojsko, boje nemškega topništva, sestreljena zavezniška letala, 
očiščeno minsko polje, odlikovanja tankistom in življenje vojakov v blatnih rovih. Poskusili smo še s 
klikom na ikono »prikaži vse popisne enote povezane s tem deskriptorjem«, vendar nismo našli 
nobenega rezultata. Tudi prašiček, s katerim se v prostem času igrajo vojaki, je med deskriptorji osamljen 
(SI AS 1086/3416, Vojni žurnal (brez datuma)). 

Preostane nam torej samo še iskanje na slepo po različnih fondih po arhivih. Med deskriptorji 
gospodarstva in bančništva – dejavnosti finančnih storitev smo našli 522 gesel, ki bi jih morali pregledati 
in 23 zadetkov za davčne urade in davčno upravo. 
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Z vprašanji smo rahlo potipali proti terenu usodnih odločitev. Kaj bi bilo, če bi se 
kdo znašel med odločitvijo kako ravnati? V skladu s pravili, ki jih zahteva služba, ali 
oceniti položaj in ravnati po moralnih načelih? Več kot tretjina se je odločila za poklicno 
etiko, večina jih je položaj tehtala, zelo malo jih je bilo, ki bi verjetno razmislili in zavrnili 
toga pravila. Lahko bi rekli, da brezpogojno nihče ni bil pripravljen na kršenje pravil.  

Pri tem in naslednjem vprašanju smo opravili posebno analizo odgovorov tudi za 
skupino zaposlenih v arhivih, saj smo za njih posebej preverjali poklicno etiko in ravnanje 
po zakonodaji. Nihče se ni odločil za izročitev z veliko verjetnostjo, največ pa bi jih 
odločitev pretehtalo glede na situacijo. Tretjina ne bi nikoli izročila zaupnega gradiva in 
tretjina verjetno ne. Če seštejemo odgovore v zadnjih omenjenih skupinah, dobimo 
skupaj dve tretjini nikalnih odgovorov. 

Etiko in poklicno etiko smo preverjali še naprej. Ugotovili smo, da bi natančno 
polovica anketirancev sodelovala s pridobivanjem informacij na strani odporniškega 
gibanja, druga polovica pa ne. Še bolj zanimiva pa je bila ugotovitev, da velika večina 
sploh ne pozna zakona o upravnem postopku, po katerem morajo predati vse gradivo, 
ki ga uradne osebe zahtevajo v preiskavi. V teh primerih bi največ vprašanih predalo 
zaupne podatke policiji (skoraj 80 odstotkov), nekaj manj sodnikom (70 odstotkov) in 
tožilcem (nekaj več od polovice). Neverjetno nizko zaupanje uživajo med Slovenci 
odvetniki, saj bi jim zaupala komaj tretjina (slika 7). Zanimiva bi bila primerjava odnosa 
prebivalstva do tožilcev in odvetnikov pred tridesetimi in več leti, če bi kje dobili podatke. 

 

Slika 1: Anketa – izročanje podatkov                    

Tudi to vprašanje smo dodatno preverili med odgovori skupine zaposlenih v 
arhivih. Spoznali smo, da ne bi nihče zaupal podatkov župniku pri spovedi, malo bolje bi 
jo odnesli novinarji, zelo malo pa bi jih pomagalo tudi odporniškemu gibanju. Vsi bi izročili 
podatke sodniku, nekoliko manj policiji za preiskavo kaznivega dejanja in zdravniku za 
reševanje življenja. Vdova je prejela enako število glasov kot odvetniki. 

Pri obeh zgornjih vprašanjih smo poskušali najti odgovor o etiki in odgovornosti v 
zakonih, uredbah in kodeksu poklicne etike. Kodeks poklicne etike prepoveduje osebno 
okoriščanje s podatki in priporoča izogibanje dejavnostim, ki bi v javnosti porvzročale 
videz nasprotujočih si interesov. Postavlja se torej vprašanje, ali je odporniško gibanje v 
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interesu javnosti ali ne. Katere javnosti? Odgovori so bili razdeljeni na dve polovici. 
Postavimo si lahko tudi vprašanje, ali je delo parlamentarne preiskovalne komisije v 
interesu celotne javnosti ali pa samo politične stranke, ki vodi komisijo. Reševanje 
vsakega življenja je nedvomno v interesu javnosti, lahko pa s posredovanjem zaupnih 
ali občutljivih podatkov povzročimo še večjo škodo.   

Po odgovorih na naslednja vprašanja v anketi lahko sklepamo, da so zaposleni v 
arhivih zelo dobri vozniki. 40 odstotkov jih pravi, da skoraj nikoli ne napravijo prometnih 
prekrškov, približno polovica jih je priznala, da jih napravi redko, manj kot 10 odstotkov 
pa pogosto. Vprašanje o prometnih prekrških smo postavili, ker smo poskušali primerjati 
odločanje ob visokem tveganju in nevarnostih, kot so se pojavljala v vojnem času.  

Preverili smo tudi, kakšne prekrške so anketiranci napravili doslej. Skoraj vsi so se 
prekršili s prehitro vožnjo, več kot dve tretjini tudi z napačnim parkiranjem. Skoraj 
polovica jih je prevozila rdečo luč, 40 odstotkov jih je vozilo pod vplivom alkohola oziroma 
psihoaktivnih substanc, nekoliko manj pa jih je podnevi vozilo brez prižganih luči. Razen 
napačnega parkiranja, ki največkrat sodi v kategorijo finančnega tveganja, so to vse 
prekrški, ki sodijo v kategorijo velikih nevarnosti za življenje voznikov oziroma drugih 
udeležencev v prometu. Prav tako sodi v to kategorijo tudi vožnja brez varnostnega pasu. 
Ta prekršek je napravila več kot tretjina udeležencev. Malo več kot petina je doslej 
prehitevala čez polno črto, to se pravi, da so se odločili za izrazit prekršek visokega 
tveganja. Približno petina se je odločila tudi za odgovor »drugo«, vendar je samo eden 
navedel tudi prekršek – premajhna varnostna razdalja. Zanimivo je, da se nihče ni 
odločil, da bi med drugimi prekrški navedel telefoniranje v avtomobilu. Glede na to, da je 
ta prekršek v prometu precej opazen, lahko odgovore razlagamo samo z visoko 
toleranco do telefoniranja.  

Reakcije anketirancev v prometu smo dodatno preizkusili z vprašanjem o 
obnašanju v primeru reševanja življenja ali premoženja. Skoraj četrtina vprašanih bi 
brezpogojno napravila prekršek, če bi ocenili, da je nekdo v veliki nevarnosti, nekoliko 
manj kot polovica pa bi prekršek storili, vendar bi vseeno pazili, da ne bi ogrožali drugih 
udeležencev v prometu. Verjetno bi se za prekršek ob upoštevanju varnosti odločilo tudi 
več kot četrtina anketiranih. Zelo malo anketirancev, dva odstotka, se je odločilo, da 
prekrška ne bi storili, ker je prenevarno.  Dva odstotka vprašanih sta odgovorila, da 
zavestno ne bi nikoli storili prekrška.  

Postavili smo še dodatno vprašnje vsem, ki so odgovorili pritrdilno na prejšnje 
vprašanje, ali bi v primeru, ko bi morali rešiti življenje ali premoženje, prekršili prometna 
pravila. Velika večina se je odločila za najbolj nevaren prekršek, to je prehitro vožnjo. 
Nekateri tudi za zelo tvegano prehitevanje čez polno črto in vožnjo v rdečo luč. En 
anketiranec je bil mnenja, da je to neumno vprašanje. Mogoče to drži, toda spet nismo 
prejeli nobenega odgovora o telefoniranju med vožnjo. Tudi ko smo preverjali, katerih 
prometnih prekrškov ne bi storili nikoli, smo prejeli nekaj zelo zanimivih odgovorov. Tudi 
tu se je velika večina odločila, da ne bi prekoračila hitrosti, vozila v rdečo luč in 
prehitevala na nepreglednih delih vozišča ter vozila pod vplivom alkohola. Zelo visoko 
etično lahko postavimo odgovor osebe, ki je omenila, da ne bi nikoli parkirala na mestu, 
ki je rezervirano za invalide. Iz odgovorov izhaja tudi ugotovitev, da se veliko voznikov 
boji, da bi zapeljali na avtocesti v napačno smer, vedno pa je pri voznikih prisoten tudi 
strah, da ne bi povozili človeka in tudi ne živali. Izbor odgovorov nas je mogoče prepričal, 
da to le ni bilo neumno vprašanje. Ponovno pa ni nihče odgovoril, da ne bi nikoli 
telefoniral v avtomobilu oziroma pošiljal SMS-sporočil med vožnjo. 

Preverjali smo tudi zavedanje o varnosti pri fotokopiranju in ugotovili, da se velika 
večina, torej več kot 80 odstotkov vprašanih, popolnoma zanese na fotokopirne aparate, 
čeprav večina fotokopirnih aparatov stoji na hodnikih v skupnih prostorih, ali pa morajo 
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oddati gradivo osebi, ki je pooblaščena za fotokopiranje (slika 8). Zgodba iz Francije pa 
nas je naučila, da moramo biti pri vsakem kopiranju previdni. Vprašanje bi lahko razširili 
tudi na tiskanje posameznih dokumentov, predvsem v primerih, ko lahko tiskamo na 
daljavo in puščamo liste v fotokopirnem stroju in postane njihova vsebina dostopna tudi 
drugim.  

 

 

Slika 8: Anketa – varnost fotokopirnih strojev     

Naslednje vprašanje se je nanašalo na prvo zgodbo o ključku, ki so ga našli na 
letališču in je povzročil kar precej panike. Danes skoraj vsi prenašamo v žepih, torbah 
ali aktovkah računalniške ključke z datotekami, toda skoraj tretjina vprašanih pravi, da 
zaupnih oziroma osebnih podatkov ne prenaša na ključkih. V vprašanju niso bile izrecno 
izpostavljene fotografije, ki sodijo v kategorijo osebnih podatkov in bi jih lahko naključni 
najditelj zlorabil. Približno četrtina vprašanih skoraj nikoli ne prenaša zaupnih oziroma 
osebnih podatkov na ključkih. Nekaj več kot deset odstotkov jih prenaša skoraj vedno in 
tri odstotke vprašanih vedno.  

Lahko nas pomirijo podatki, da kar okrog 90 odstotkov vprašanih nima slabih 
izkušenj z izgubljenimi ključki. Zelo malo jih je izgubilo ključke, vendar so imeli podatke 
shranjene na trdem disku, samo dva izmed vprašanih sta imela zelo slabo izkušnjo. 
Izgubila sta ključek in s tem datoteke, v katere sta vložila več ur dela. Škoda, da nismo 
v raziskavo vključili tudi vprašanja o pozabljenih papirjih. 
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5. Zaključek 

S pomočjo raziskave smo preverili tudi štiri načela kodeksa arhivistov:  

 načelo splošnega in enakopravnega dostopa do informacij, 

 načelo objektivnosti oziroma nepristranskosti,  

 načelo zasebnosti in zaupnosti informacij 

 in načelo varovanja intelektualne lastnine. 

 

Pregled in analiza rezultatov ankete sta nam prinesla nekaj zanimivih odgovorov 
na vprašanja in potrdila naša predvidevanja, v nekaterih primerih pa so jih tudi zavrgla. 
Danes se ljudje zavedamo pomena, moči in vrednosti informacij. Prvo hipotezo torej 
lahko potrdimo z veliko gotovostjo. Glede vživljanja v preteklost in iskanja informacij smo 
bili pri nekaterih odgovorih zelo presenečeni nad pravilnimi odgovori (ugotavljanje 
položaja vojaških enot po umazanem perilu), pri nekaterih drugih vprašanjih pa smo 
prejeli zelo malo odgovorov, ki so se skladali z ravnanji francoskega odporniškega 
gibanja med drugo svetovno vojno (iskanje minskih polj). Nekoliko nas je presenetilo tudi 
premajhno zaupanje v sorodne poklice – kiparja restavratorja. Anketiranci bi se slabo 
obnesli tudi kot saboterji (beton in sladkor), kar lahko štejemo kot veliko prednost pri 
zaupanju v zaposlene. Varnosti pri ravnanju z dokumenti se zavedajo vsi anketiranci, 
vseeno pa jih je le malo pomislilo, da bi jim kdo s pomočjo fotokopirnega stroja ukradel 
podatke. Tudi s podatki na USB-ključkih ravnamo kar precej neodgovorno, čeprav se je 
le malo vprašanim doslej zgodilo, da so izgubili ključek in z njim podatke, ki so bili za 
njihovo delo zelo dragoceni. Drugo hipotezo, o zavedanju o varni hrambi podatkov, lahko 
tudi potrdimo, čeprav bi na tem področju priporočili izpopolnjevanje in izobraževanje za 
odpravo nekaterih navad, ki lahko nezavedno povzročijo veliko škodo. Pri odločanju med 
poklicno etiko in izročanjem podatkov smo ugotovili, da bi se večina držala poklicne etike 
in zakonskih predpisov, čeprav je dodatno vprašanje o ravnanju v izjemnih okoliščinah 
marsikoga presenetilo in so pozabili na predpise o upravnem postopku, po katerem bi 
morali posameznim pravnim osebam in posameznikom, ki so bili navedeni v vprašanju, 
izročiti dokumente po poklicni dolžnosti. Za potrjevanje četrte hipoteze, da posamezne 
osebnostne lastnosti vplivajo na odločanje, predvsem v izrednih okoliščinah, bi morali 
poiskati pomoč strokovnjakov s področja psihologije in statistike, toda s primerjavo 
odgovorov o prometu in ravnanju z zaupnimi dokumenti smo dobili zanimive rezultate.  

Kombinacije odgovorov smo pregledovali ročno, zato nam je obdelava najprej 
povzročala velike težave. Nato pa smo rešitev našli v razdelitvi odgovorov v 
pravokotnike: zaradi lažjega pregleda smo odgovore najprej postavili v pravokotnik in ga 
razdelili na štiri glavne dele, te pa smo razdelili še na polovico. V moder pravokotnik smo 
razvrstili odgovore skupine, ki skoraj nikoli ne napravi prekrškov, v sivi anketirance, ki 
redko napravijo prekrške, in v vijoličasto skupino tiste, ki napravijo prekrške pogosto. 
Nihče ni priznal, da napravi prekrške zelo pogosto, zato je rumeni pravokotnik ostal 
prazen. V pravokotnike smo vnesli odgovore na vprašanja o kršenju poklicne etike 
(rumeni krogci) in jih postavili v zgornji del pravokotnika: 1 – ne nikoli, 2 – verjetno ne, 3 
– ne vem, odvisno od okoliščin, 4 – verjetno da, 5 – da. V spodnji del pravokotnika, 
razdeljenega z vodoravno črto, smo vnesli podatke o obnašanju v prometu, ko je v 
nevarnosti življenje oziroma premoženje (oranžni kvadratki): 1 – ne, 2 – verjetno ne, 3 – 
najbrž da, vendar bi pazil na varnost, 4 – najbrž da, 5 – da, vendar bi pazil na varnost 
drugih udeležencev, in 6 – da.  

Iz vzorca »diatonične harmonike« smo nato lahko razbrali, katere kombinacije 
odgovorov so se največkrat pojavile v posamezni skupini. V modri skupini (»skoraj 
nikoli«) smo dobili največ odgovorov »ne vem, odvisno od okoliščin/da, vendar bi pazil 
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na varnost«. Večina odgovorov nam tako pokaže, da anketiranci, ki so bili uvrščeni v to 
skupino, ravnajo pri svojih odločitvah previdno in preudarno. Previdni so tudi pri ravnanju 
z gradivom, saj smo veliko odgovorov prejeli iz kategorij ena in dva (ne nikoli, verjetno 
ne) in nobenega odgovora iz četrte in pete kategorije (verjetno da in da). Odgovori 1/6 
in 1/5 kažejo tudi na odločnost in veliko spoštovanje dogovorjenih pravil. 

V »sivi skupini«, kamor smo uvrstili največje število anketirancev (tisti, ki prometne 
prekrške napravijo redko), smo dobili tudi najbolj razpršene kombinacije odgovorov. 
Največ odgovorov je bilo v skupini 1/5 (»ne nikoli/da, vendar bi pazil na varnost drugih 
udeležencev«, sledili sta kombinaciji 2/5 (»verjetno ne/da, vendar bi pazil, da ne bom 
ogrožal«) in 3/3 (»ne vem, odvisno od okoliščin/najbrž da, vendar bi pazil na varnost«), 
pri katerih prepoznamo večjo previdnost. V tej skupini smo prejeli tudi odgovor  »verjetno 
bi predal zaupno gradivo«.  

V »vijoličasti skupini« najdemo osebnosti, ki več tvegajo (bolj pogosti prometni 
prekrški), so pa hkrati tudi bolj odločne, kar nam pokaže izrazita pripravljenost pri 
odločanju v kriznih okoliščinah. Imamo pa v tej skupini največji odstotek odgovorov 
odločanja za izročanje zaupnih podatkov glede na okoliščine.    

Tako smo lahko potrdili tudi našo četrto hipotezo. Potrdila so se tudi pričakovanja, 
da se bodo anketiranci odlično znašli pri reševanju določenih nalog, pri drugih pa bo 
njihovo znanje skupaj s pridobljenimi izkušnjami zatajilo, čeprav smo že v uvodu v anketo 
poudarili, da napačnih odgovorov ni.  

Odgovore o ravnanju ob dvomih o odločitvi o izročanju gradiva smo primerjali tudi 
po spolu. Pri etiki in zakonodaji bi vztrajal enak odstotek moških in žensk, veliko višji pa 
je bil odgovor “verjetno ne” pri moških anketirancih. Pri odločanju glede na okoliščine se 
je razmerje spet izravnalo, za odgovor “verjetno da” pa so se odločile samo ženske. 
Nihče se ni odločil za brezpogojni pritrdilni odgovor.  

Vprašamo se torej lahko, ali nam spoznanja iz zgodovine in iz sodobnih medijev 
pomagajo pri delu z dokumentarnim in arhivskim gradivom. Da, spoznali smo kar nekaj 
novosti, ki so nam bile prej skrite. Z vprašanji, s katerimi smo posegli nekoliko izven 
osnovne naloge, smo pridobili tudi stransko korist (zavedanje o pomenu deskriptorjev v 
popisih – Džibuti – Djibuti). Pri raziskavi značajskih lastnosti smo ugotovili, da bi bila 
potrebna širša in bolj poglobljena raziskava, kjer bi nam pomagali tudi drugi strokovnjaki. 
Tako smo pridobili drugo stransko korist raziskave: ugotovili smo, da je za uspeh 
raziskave nujno potrebno interdisciplinarno sodelovanje. Razmišljanje o problemu 
moramo tudi preusmeriti v spremembe v prihodnosti, saj predvidevamo, da se bodo 
posamezne znanstvene discipline veliko bolj povezale in skupno reševale probleme. 
Razmisliti moramo tudi o spremembah v predpisih, predvsem zaradi neujemanja 
zakonov in križanja interesov, zaradi katerih prihaja do nesmiselnih okoliščin. Etični 
kodeks nas uči, da moramo odpraviti vse nesmisle. Predlagamo tudi interdisciplinarno 
skupno organizacijo izobraževanj in izvedbo raziskav. Ena izmed takšnih možnosti je 
tudi preoblikovanje konference AMEU, ki je preveč razdeljena po posameznih oddelkih. 
Prav bi bilo, da bi se posamezne stroke povezale in skupaj razpravljale o problemih. 
Tako bi prišli do novih rešitev, ki bi ponovno razširile obzorja, kjer bi se sicer nato pojavili 
novi problemi, toda nova spoznanja bi te probleme odpravila in znanost bi se širila brez 
omejitev v neskončnost. Pri tem moramo kot vzor omeniti uspešne simpozije, ki jih je 
priredilo slovensko društvo T. G. Masaryk za filozofsko antropologijo, etiko ter za 
sodelovanje humanističnih in družboslovnih znanosti. Spoznali smo tudi, da lahko 
potrdimo resničnost starega latinskega reka: »Historia magistra vitae est«, seveda pod 
pogojem, da ji najprej prisluhnemo in sami izrazimo pripravljenost za učenje. 
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SUMMARY 

 

HEROES FROM CALVADOS AND THE RECORDS WHICH DEMOLISHED 
THE ATLANTIC WALL 

Aleksander Lavrenčič  
aleksander.lavrencic@rtvslo.si  

At the end of October the radio shot out news about the USB flash drive with 
classified information, which was found at London’s airport. The case did not turn into an 
affair, although the police had to change security measures. A few days later, the 
publication of “Paradise papers” about the money deposited in banks in tax-free heavens 
upset the world. This news was much more pronounced than the previous one, but the 
"Paradise files" soon disappeared from the headlines as the "Luxembourg" and 
"Panama’s files". The author then returned to the past, to the time of World War II – the 
time of the occupation of France, when the German occupiers built fortresses known as 
the Atlantic Wall. At first, the Atlantic Wall seemed unbeatable, but the occupiers 
miscalculated the spy feats of the French resistance group “Centuria”, which discovered 
important details about fortifications in Normandy and transmitted them to Great Britain. 
Spy information paid for the British financial support to the Gaullist liberation movement.  
The author looked at the "lifecycle" of the illegal transfer of information and checked out 
how this transfer took place between the hiding places of the resistance movement, Paris 
and London. Sabotages, carried out by the members of the movement, were researched, 
the strength of the buildings examined and an explanation about how the copies of 
documents were stolen from the occupiers without anyone suspecting them is given. The 
author tried to answer the question of where we can find minefield locations and some 
other question connected to the actions of the resistance movement.  

The author also attempted to rebuild the memory of the whirlwind of the resistance 
movement with a survey to check how people in similar circumstances would behave in 
the present day. Participants in the survey were initially briefly acquainted with the 
resistance in the province of Calvados. Since members of the resistance movement 
risked their lives to obtain information, we also compared decisions with traffic decisions, 
where participants often face life-threatening risks. With a survey among archival 
workers about the relationship between professional ethics and general ethics, or the 
need to provide information, the author tried to find out how to act in individual 
circumstances. The main problem discussed in the survey was the question of how 
people today look at the way information is collected at a particular moment in history 
and how information is transmitted.  

In addition, the author has also verified the potential behavior of a modern man in 
extraordinary circumstances. Reviewing and analyzing the results of the survey brought 
some interesting answers to the questions and confirmed predictions. On the other hand, 
in some cases they also rejected predictions.  

Today, people are aware of the importance, the power and the value of information, 
while at the same time we handle documents quite irresponsibly, and we are not aware 
of the danger of unauthorized access and loss or disposal of documents. Therefore, the 
aim of the research was to consolidate the awareness of the importance of information 
and the security of confidential data, and to obtain information on the behavior of the 
employees in the archives, which will help to prepare a better legislation, and at the same 
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time, help to understand the reactions of individuals in individual circumstances. In this 
way, we will be able to avoid misconduct in providing information to users. 
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