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Izvleček: 

Na poti arhivskega in dokumentarnega gradiva od ustvarjalca do arhiva se pojavljajo določena etična in 
moralna vprašanja ter dileme, s katerimi se arhivisti dnevno srečujemo. Na tej poti od prevzema do 
skladiščenja, vzdrževanja, hrambe, popisovanja, prav tako pa tudi v ostalih arhivskih postopkih in 
funkcijah, se moramo arhivisti kot javni uslužbenci poleg strokovnosti ozirati še na arhivsko etiko in 
kodeks ravnanja. Tako pri vsakdanjem delu nastajajo številna vprašanja in dileme, kako ravnati in se 
obnašati, še posebej, ko imata v družbenem položaju etika in morala vedno manjšo vlogo in se etičnih 
in moralnih načel vedno manj spoštuje.    
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Abstract:  

Some Questions and Problems of Archivists in the Light of Legislation,  
Archival Code of Ethics and the Code of Good Administrative Behaviour 

On the documents' way from creator to the archives, many ethical questions and problems, which 
archivists face every day, arise. Archivists, who are civil servants, have to, besides professional 
treatment, fallow also their ethical code and, in Slovenia, also the code of good administrative 
behaviour. Therefore, in everyday work, archivists face numerous questions and dilemmas on how to 
behave and work, especially when the role of ethics and morals today is reducing.  
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UVOD 

Pri vsakdanjem delu z arhivskim in dokumentarnim gradivom in tudi sicer v 
arhivskih institucijah se arhivisti poleg strokovnega dela z varovanjem, 
popisovanjem, urejanjem in usklajevanjem različnih procesov pri arhivskem gradivu 
srečujemo tudi z etičnimi vprašanji, ki stvarno in dejansko spadajo v krog  delovanja 
vsakega arhivista. Po drugi strani pa arhivistika sloni ne le na znanstvenih in etičnih 
principih, ampak tudi na pravnih, saj zakonodaja ureja pot dokumentacije od 
ustvarjalca do skladišča neke arhivske institucije. Pri tem se pa dogajajo različni 
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procesi, ki so lahko v dobro varovanju in hrambi arhivskega gradiva ali pa v njuno 
škodo. 

V članku bom na kratko orisal razmerja delovanja arhivistov do arhivskega in 
dokumentarnega gradiva, do ustvarjalcev, do lastnega arhiva in v povezavi z ostalimi 
arhivi, oboje pa v luči kodeksa ravnanja javnih uslužbencev1 in etičnega kodeksa.2 

 

O ETIKI IN MORALI 

Vsako človeško delovanje in dejanje se meri z etiko. Le etika je najvišje 
merilo, po katerem se meri človekovo dejanje in delovanje ne glede na čas. 
Človekova dejanja se merijo le po etiki, čeprav tudi po zakonih. Pri ocenjevanju 
človekovega dela in delovanja ne gre za zakonodajo neke skupnosti, družbe, države 
ali naroda, kajti zakonodaja je vedno omejena na neki čas, na mentaliteto 
posameznikov v družbi, kar pa je lahko tudi slabo.3 Zakonodaja je lahko tudi slaba, 
etika pa ne, ker se ravna po splošno veljavnih, dognanih in dobrih merilih, ki jih 
postavljajo misleci in dobri ljudje skozi vso zgodovino človeštva. Končno pa se etika 
meri tudi z razodetji božanstev, ki nikoli niso delala slabo, ampak samo dobro. In 
mnogokrat se človekov duh sklicuje prav na božanstvo, da bi dobro delal. 

Prvo (etično) načelo, na katerega trči vsaka zdrava človekova pamet, je: Delaj 
dobro, varuj se slabega (Janžekovič, 1966). Ne velja obratno: delaj slabo, varuj se 
dobrega. Takšne družbe, ki bi delovala po tem, da delaš slabo in se varuješ dobrega, 
nikjer ni; če pa je, je to slaba in nehumana družba. Seveda lahko nastanejo tudi 
različna mnenja o tem, kaj je dobro in kaj slabo, ker je treba videti ločnico med 
dobrim in zlim. Kdaj pa kdaj se komu zdi, da je lahko tudi slabo dejanje dobro, 
ločitev med dobrim in zlim je morda kdaj tudi meglena in se ne vidi jasno. Toda 
celotna miselnost in dejavnost dobrih in modrih ljudi in končno tudi zgodovina nam 
kažeta, kaj je dobro in kaj slabo. Ubiti človeka ne bo nikoli dobro dejanje, ne glede 
na to, da se komu zdi, da se zgodi "zakonito". Zato zakonodaja ne more biti nikoli nad 
etiko, je lahko le njena dekla. Gotovo je, da se vsa človeška in človekova dejanja 
nedvomno in dejansko merijo le z etiko in etičnimi načeli. 

Že stari Grki so raziskovali in postavljali etiko za človekova dejanja. Prišli so 
celo do sklepa, da bi bil svet, če bi ga vodili le dobri ljudje, drugačen, se pravi 
naravnan k dobremu in ne k slabemu kakor sedaj. V svetu dobrota ni dobrodošla, 
čeprav jo vsi iščemo, ko se moramo boriti s slabim.  

K etiki spada tudi morala, ki spada v etiko določenih panog, na primer moralna 
teologija, torej se nanaša na posamezne družbene veje, zato govorimo o moralnih 
vprašanjih posamezne družbene skupine. Vendar v bistvu govorimo le o človeški etiki, 
ki se je izkazovala skozi zgodovino po najodgovornejših osebah, kadar govorimo o 
dobrih človekovih dejanjih in zavračamo slaba. 

Ironija je, da imamo etične kodekse v veliko ustanovah, društvih, združenjih in 
družbenih formacijah.  Po teh zapisih in opredelitvah se zdi, kot da je vsa družba 
etična. Vsi pišejo etična načela, ravnanje je pa lahko slabo, kar opažamo v 
vsakdanjem življenju.  

                                                 
1  Uradni list Republike Slovenije, številka 63, 2007. 
2  Kodeks etike, XIII. mednarodni arhivski kongres v Pekingu, septembra 1996,  Arhivi XX/1997, prevod Marija Vera 

Erjavec. 
3  Nacistom niso sodili po nemških zakonih, ampak bo občečloveških etičnih zakonih. 
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Na internetnih spletnih straneh lahko najdemo veliko etičnih kodeksov: od 
učiteljev in študentov, knjižničarjev, bankirjev, združenj (na primer Manager), 
medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov do socialnega varstva, računovodij, 
gradbenikov (npr. Strabag), Luke Koper, lovcev, kreditnih bank, komisije za 
preprečevanje korupcije, društva za odnose z javnostjo, psihologov, odvetnikov, tu 
je še etični kodeks v turizmu, imajo ga babice, socialni pedagogi, celo lobisti, 
prevajalci, prostovoljci, policisti … Etični kodeks imajo torej vsi, pa je toliko 
nepravilnosti, ki smo jim vsak dan priče v družbi.   

Zato se lahko upravičeno vprašujemo, čemu etični kodeks(i)? Ali je kodeks za to 
in zato, da obstaja in je spisan le za to, da imamo o neki ustanovi ali podjetju lepo 
mnenje, in gre na ta način za zavajanje javnosti, da lepo in dobro ravnajo (?), ali pa 
zato, da se ga morajo in moramo držati vsi in ravnati in živeti etično? To bi pomenilo, 
da delamo dobro in si za dobro prizadevamo, zato bi pa moralo biti kriminala vedno 
manj in ne vedno več, kot se nam dozdeva. 

 

KODEKS ETIKE IN KODEKS RAVNANJA JAVNIH USLUŽBENCEV 

Arhivisti imamo dva etična kodeksa. 

Prvi je kodeks etike, ki so ga arhivisti sprejeli na XIII. mednarodnem arhivskem 
kongresu v septembru 1996 v Pekingu. To je etični kodeks za arhiviste. Z izrazom 
arhivisti pa so zajeti vsi, ki se ukvarjajo z nadzorom, vzdrževanjem, hranjenjem (to 
ni hranjenje s hrano, ampak hramba, ki je že nekako zastarel izraz), varovanjem in 
upravljanjem arhivskega gradiva.4   

V točki 4 je zapisano, da naj ta kodeks "nudi zaposlenim v arhivskem poklicu 
etični okvir, ki naj jih vodi pri delu, ne daje pa konkretnih rešitev za določene 
probleme". Pri tem je najbrž mišljena strokovnost in znanje, saj se problemi rešujejo 
na podlagi stroke, torej na podlagi arhivske znanosti, po drugi strani pa morajo biti 
rešitve narejene v skladu z etiko. 

Načela, ki jih daje etični kodeks, so naslednja:  

Arhivisti morajo:  

 varovati celovitost arhivskega gradiva, da ostane zanesljiva priča preteklosti; 
upoštevati je potrebno legitimne pravice in koristi sedanjih, preteklih in 
prihodnjih delodajalcev, lastnikov, oseb in stvari, ki so predmet podatkov; 
upreti se morajo kakršnimkoli pritiskom, ki bi vplivali na dokaze z namenom 
prikrivanja ali izkrivljanja dejstev; tu pridejo pod etični vprašaj postopki, ki 
nam jih nudijo množična občila o uničevanju arhivskega gradiva nekaterih 
preteklih institucij …; 

 vrednotiti, odbirati in ohranjati arhivsko gradivo v njegovem zgodovinskem, 
pravnem in upravnem  kontekstu in tako ohranjati načelo provenience, ki 
varuje in izkazuje prvotno ureditev dokumentov; gradivo morajo arhivisti 
vrednotiti nepristransko, v skladu z veljavnimi standardi; 

                                                 
4  Slovenska arhivistika loči in opredeljuje dve vrsti gradiva: arhivsko in dokumentarno gradivo. Arhivsko gradivo je 

tisto, ki se hrani trajno ali na daljšo dobo, dokumentarno pa je vse gradivo nekega ustvarjalca, od katerega se 
odbere arhivsko gradivo in je več ali manj podlaga kategorijam arhivskega gradiva, ki se lahko po določenem 
času škartira ali uniči in ga opredeljujejo posamezni zakoni, ki določajo roke hrambe (na primer računi). 
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 zavarovati avtentičnost gradiva med obdelavo, varovanjem in uporabo; arhivsko 
gradivo se med obdelavo ne sme poslabšati; 

 zagotoviti neprekinjeno dostopnost in razumljivost arhivskega gradiva; 

 beležiti postopke z arhivskim gradivom in biti sposobni te tudi zagovarjati; 

 si prizadevati za čim večjo dostopnost arhivskega gradiva in omogočiti 
nepristranske usluge vsem uporabnikom; 

 spoštovati dostopnost in zaupnost informacij ter delovati v mejah 
odgovarjajoče zakonodaje; 

 upravičiti zaupanje, ki jim je bilo dano v splošno korist, in se izogibati, da bi 
izrabili svoj položaj za nepošteno okoriščanje sebe in drugih; arhivisti se morajo 
vzdržati dejanj, ki bi škodila njihovi poklicni poštenosti, objektivnosti in 
nepristranosti …; ne smejo se osebno okoriščati niti finančno niti drugače v 
škodo inštitucij, uporabnikov in sodelavcev …; arhivisti ne smejo dopustiti 
nearhivistom, da se vmešavajo v njihovo delo in obveznosti; zato je neetično, 
če kdo zasede vodilno delovno mesto, pa ni arhivist (podčrtal M. G.), ko ni 
napisal niti enega dela iz arhivistike in ima arhiviste za rokodelce, še bolj 
neetično in povsem nerazumljivo pa je, če to dela državno vodstvo, ki nima z 
etiko za arhiviste nobene strokovne zveze, še manj etične, moralo bi pa skrbeti 
prav za to …; čudno je to, da se tak človek ne zaveda neetičnega ravnanja, saj 
je to – če navedemo primerjavo – podobno, kot bi hotel dimnikar popravljati z 
omelom za dimnike elektroniko avtomobila ...; 

 si prizadevati za poklicno popolnost s sistematičnim in stalnim 
izpopolnjevanjem arhivskega znanja ter za razširjanje izsledkov svojih raziskav 
in izkušenj; 

 si prizadevati za varovanje in uporabo svetovne dokumentarne dediščine tako, 
da sodelujejo s svojimi stanovskimi sodelavci in drugimi; izogibati se je 
potrebno vsem sporom; sodelovati je treba s pripadniki drugih sorodnih 
poklicev na osnovi medsebojnega spoštovanja in razumevanja. 

To je samo nekaj izmed zapovedi iz etičnega kodeksa. Pri tem se moramo 
vprašati: Ali se ga držimo? Ali se ga držijo naši predpostavljeni, vključno z 
ministrstvom? Kako naj ravnamo z gradivom, da bo zanesljiva priča preteklosti, saj je 
lahko vsak politični poseg vanj neetičen. Kako se morejo arhivisti upreti "kakršnimkoli 
pritiskom, ki bi vplivali na dokaze z namenom prikrivanja ali izkrivljanja dejstev"? To 
bi bilo možno, če bi bili nad vlado. Če pa je vlada nad njimi, ali je to mogoče? 

V točki 6 je rečeno, da je "kodeks etike odvisen od pripravljenosti arhivskih 
institucij in strokovnih združenj, da ga uresničujejo. Zato bo potrebno določeno 
prizadevanje za izobraževanje in ustanovitev telesa, ki bo dajalo smernice v 
dvomljivih primerih, raziskovalo neetično ravnanje in kaznovalo, če bi bilo 
potrebno."  

Vprašujem: Ali imamo arhivisti takšno telo, ki bi moralo biti strokovno 
usposobljeno in bi moralo imeti moralne vrline ter bi bilo nad vlado Republike 
Slovenije? Morda kdaj. Kdo bo tisti, ki bo tudi ministru rekel, da ne dela etično? 
Danes pa obstajajo celo inštitucije in cerkve, ki bi morale biti najbolj moralne, pa se 
zdijo njihova dejanja in delo večkrat nemoralno. Kako bomo potem govorili o etiki 
med arhivisti? 
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Drugi kodeks je kodeks ravnanja javnih uslužbencev.5 

Tega je sprejela vlada Republike Slovenije potem, ko ga je sprejel Svet Evrope. 
Kodeks se uporablja za vse javne uslužbence. Po njem je javni uslužbenec oseba, ki 
je zaposlena pri državnih organih. Med javne uslužbence gotovo spadamo tudi 
arhivisti. 

Namen kodeksa je v načelih opravljanja javnih nalog. Načela ravnanja, ki jih 
določa kodeks, so naslednja: 

Javni uslužbenec: 

 mora opravljati javne naloge na podlagi in v mejah ustave, ratificiranih in 
objavljenih mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih predpisov, častno in 
v mejah tega kodeksa ter spoštovanja človekovega dostojanstva (moja opomba: 
menim, da tukaj manjka prvo načelo, da mora javni uslužbenec delati v skladu 
s poklicno etiko in strokovnim znanjem; to je izhodišče za delo vsakega javnega 
uslužbenca, šele na to pride zakonodaja, sporazumi, itd., ker so ti lahko kdaj 
neetični, kot je bilo v času nacizma itd.); 

 mora delovati politično nevtralno in nepristransko (moja opomba: menim, da je 
v Sloveniji praksa drugačna, ker gre večkrat za politično in pristransko 
delovanje); 

 mora biti lojalen do delodajalca, pri katerem opravlja javne naloge (moja 
opomba: tudi to je vprašljivo in zgrešeno, saj je lojalnost stvar, predmet in 
zahteva poklicne etike in strokovne usposobljenosti; nacisti so bili najbolj 
"lojalni do delodajalca"); 

 mora biti spoštljiv tako v odnosih z državljani, ki jim služi, kot v odnosih s 
svojimi predstojniki, z drugimi javnimi uslužbenci in s podrejenim osebjem; 

 od javnega uslužbenca se pričakuje, da opravlja naloge strokovno, vestno, 
nepristransko in kakovostno, pri tem pa upošteva le javni interes in konkretne 
okoliščine primera. 

 

V nadaljevanju kodeksa ravnanja javnih uslužbencev so še naslednje določbe, 
da javni uslužbenec "ne sme ravnati samovoljno ali v škodo katere koli osebe, 
skupine, osebnega ali javnega prava", da "ohranja in krepi zaupanje javnosti v 
poštenost, nepristranskost in učinkovitost opravljanja javnih nalog", v 16. členu pa 
poudarja, da "svoje dolžnosti opravlja nepristransko in lojalno" ter da "pri opravljanju 
javnih nalog javni uslužbenec ne sme dopustiti, da bi ga uporabili za strankarske 
politične namene". Pri pregledu vsebine kodeksa ravnanja javnih uslužbencev se zdi, 
da so pravila napisana bolj za arhiviste, veliko manj pa se dotikajo ljudi navzgor, vse 
tja do državnih ljudi in uradov. Če ni poudarka na zahtevi po etičnem ravnanju tudi 
direktorjev, ministrov in drugih vodilnih, potem je tak kodeks pomanjkljiv, saj 
izpušča najbolj odgovorne.  

Seveda se ob tem sprašujemo, kako je z omenjenimi določili pri nas v Sloveniji, 
kjer se zdi, da se nič od tega ne upošteva. Saj ne gre zgolj za arhiviste, katerim od 
zgoraj navzdol na žalost krojijo vse drugačne rešitve, kot jih ponujata omenjena 
etična kodeksa, ampak imam v mislih širšo družbo, ki ima kup etičnih kodeksov, a se 

                                                 
5  Uradni list Republike Slovenije, številka 63, leto 2007. 
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zdi, da ti ne dosegajo pomembnosti in namena, za katerega so bili napisani, kajti 
anomalije, ki se v družbi pojavljajo, kažejo, žal, veliko bolj na slabe in neetične 
rešitve kot pa na dobre. Vprašujem se, čemu in komu so etični kodeksi napisani? 
Menim tudi, da so etični kodeksi, vsaj kar zadeva delovanje arhivistov, napisani za 
etično ravnanje arhivistov, a se zdi, da so vsaj nekateri postopki, ki sem jih navedel, 
kar se vodenja katerega od arhivov tiče, neetični. Seveda vem, da je vsaj etični 
kodeks bil napisan za arhiviste zunaj Slovenije, a tudi znotraj Slovenije bi morala 
imeti oba vsaj veljavo in posledično ravnanje tudi na vrhovih arhivskih institucij, pa 
se zdi, da sta pač napisana za ne vem koga in da se jih ne držijo tisti, ki bi se jih 
morali dosledno in častno držati. 

Ob pregledu obeh kodeksov in ob navajanju pomanjkljivosti vsaj pri kodeksu  
ravnanja javnih delavcev moremo skleniti, da se poraja vprašanje, komu ali čemu so 
pri nas v Sloveniji namenjeni, saj se zdi, da je praksa na žalost povsem drugačna, a 
ne pri delu in ravnanju arhivistov, ki si nedvomno prizadevajo za strokovnost in 
etičnost svojega ravnanja, ampak pri vrhovih arhivistike in države, ki bi morala biti 
vzor in vzgled etičnega in strokovnega ravnanja. Če pravil ni zaslutiti v vrhovih 
državnih institucij, se vprašujemo, čemu so sploh napisana in dana arhivistom, ki 
imajo itak ljubezen do arhivskega gradiva. 

 

ARHIVSKO IN DOKUMENTARNO GRADIVO NA POTI OD USTVARJALCA NAPREJ IN 
VPRAŠANJA TER PROBLEMI OB TEM 

Na poti arhivskega in dokumentarnega gradiva od ustvarjalca do skladišča 
nekega arhiva ni toliko etičnih problemov, so pa mnogi drugi, predvsem takšni, ki se 
nanašajo na arhivsko zakonodajo.6  

Večina ljudi v podjetjih, ustanovah in drugih institucijah zelo malo pozna 
arhivsko zakonodajo. To se je videlo pri obiskih, ki jih organizira Pokrajinski arhiv 
Maribor pri ustvarjalcih arhivskega in dokumentarnega gradiva. Ustvarjalci niti 
nimajo arhivarjev, ki bi poklicno skrbeli za gradivo, saj komaj srečaš kašno podjetje, 
ki ima arhivarja, v večini podjetij pa so to delavci, ki delajo nekaj drugega, obenem 
pa skrbijo še za arhiv, ne glede na to, da je arhiv eden od pomembnih delov kroga 
informacij v vsakem podjetju. 

Zakon o arhivskem gradivu7 naznanja naloge in postopke o ustvarjanju 
arhivskega in dokumentarnega gradiva, o izročanju tega gradiva in tudi o 
elektronskem gradivu, ki ga sicer ne priznava zgolj in samo v elektronski obliki, 
ampak navaja člene o tem, da bi bilo potrebno dokumentacijo, ki je samo na 
elektronskih medijih, obenem tudi zapisati na papir. To pa je po moje sporno, saj se 
mi zdi, da bi na enak način morali zahtevati, da se vsebine, ki se originalno nahajajo 
na papirusu ali v zapisih na kamnih, prepišejo na papir, ker da je le papir veljaven 
nosilec informacij. Vsako sporočilo, ki je na katerem koli nosilcu sporočila, naj ohrani 
svoj izvorni način, kakor je bilo originalno sporočeno. Menim, da bodo prihodnji 
rodovi znali brati naša sporočila, ki so zapisna računalniško, saj so sedanje generacije 
ustvarile te zapise; in če bo arhivsko gradivo pomembno, se bodo že potrudili, da ga 
bodo "videli". Pa ne gre samo za to, da je hramba gradiva na elektronskih medijih 

                                                 
6  Da podjetja ne poznajo zakona o arhivskem gradivu, je po moje razlog v tem, da je zakon preobširen, podroben 

in da kratko ne odgovarja na naloge, ki bi jih ustvarjalec moral poznati, po drugi strani pa v tem, da ustvarjalci 
nimajo arhivarjev in je to delo pač dodatek k drugemu delu.  

7  V Sloveniji se imenuje ZVDAGA. 
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vprašanje šele nekaj zadnjih let, prej pa so bila v ospredju povsem druga vprašanja, 
med katera je spadalo tudi uničevanje arhivskega in dokumentarnega gradiva pri 
ustvarjalcih, ki je bilo večinoma na papirju. To se je dogajalo še posebej v času po 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja, torej v času osamosvojitve Slovenije,  ko je 
prišlo do stečajev podjetij in vedno manjšega moralnega vidika družbe, kjer so 
mnogo arhivskega in dokumentarnega gradiva uničili, kljub arhivski zakonodaji.   

V mnogih izkušnjah, ki sem jih v skoraj štiridesetletni praksi v arhivih podjetij 
in tudi v pokrajinskem arhivu doživel, sem videl mnogo uničevanj arhivskega in 
dokumentarnega gradiva. A pri vsej arhivski zakonodaji, ki smo jo v nekdanji 
Jugoslaviji in nato v samostojni Sloveniji imeli, ni bilo možnosti, da bi uničevanje 
arhivskega in dokumentarnega gradiva kaznovali. Še več, že v samostojni Sloveniji so 
uničevali gradivo teritorialne obrambe. Še prej pa mnogih drugih podjetij (delovnih 
organizacij), kjer so uničili dokumentacijo, kot so načrti hiš in tudi knjige, za katere 
so takrat izdajali velika sredstva, tudi devizna, ki jih je bilo treba krvavo zaslužiti. 
Vse to je letelo na primer skozi okno na blatno dvorišče, čemur sem bil priča. 
Uničeno je bilo starejše gradivo v nekaterih podjetjih (takrat imenovanih delovne 
organizacije), pa tudi gradivo mnogih pomembnih osebnosti. A nihče iz arhivov se na 
to ni odzval. 

Po drugi strani pa se je le tu in tam kakšen ustvarjalec zavedal, da bi moral 
oddati svoje gradivo določeni arhivski instituciji. Še vedno imam v spominu 
arhivskega kolega, ki se je vpraševal, po katerem zakonu bi moral ustvarjalec 
obvezno oddati gradivo pristojnemu arhivu. Za odgovor ne vem, saj ga ni dobil. Sam 
menim, da tudi vsa arhivska zakonodaja ne more prisiliti ustvarjalca, da odda 
arhivsko in dokumentarno gradivo nekemu arhivu, saj tega tudi v tujih deželah ni. 
Arhivsko gradivo vsakega podjetja, družbe, ustanove in posameznika je pomembno 
zanj in za njegovo poslovanje, zato je vsak zainteresiran, da ga ohranja. Da se 
gradivo ohranja, ni stvar države, ampak stvar ustanove, podjetja in posameznika. In 
gradivo naj bi se oddalo pristojnemu arhivu takrat, ko ustanova, podjetje ali 
posameznik propadejo, da se zagotovi obstoj tega v nekem prostoru in času. 

Po drugi strani pa so kljub zakonodaji, ki je bila, posamezniki uničevali arhivsko 
in dokumentarno gradivo.8  Poleg tega so tudi druge institucije (študijske knjižnice, 
muzeji in posamezniki) hranile in še vedno hranijo arhivsko gradivo, ki ni nikjer 
evidentirano in javnost zanj ne ve, saj se v večini primerov ne ve, kakšno je to 
gradivo in komu pripada. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja smo v Arhivskem 
društvu Slovenije imeli "pobožno" željo, da bi se tudi to gradivo, ki je v nearhivskih 
institucijah, popisalo in objavilo ali evidentiralo, pa je žal ostalo samo pri tem.9  

Po drugi strani pa niti arhivi ne sprejemajo vsega arhivskega in dokumentarnega 
gradiva, saj zanj ni prostora za hrambo. Menim, da bo treba tudi na tem področju kaj 
narediti, namreč, da se pridobijo prostori za hrambo, obenem pa bodo morali 
arhivisti gradivo škartirati v večji meri, kar seveda zahteva več arhivistov. Tako ni 
čudno, da govorijo, da je pri takem stanju bolje vreči gradivo vstran.  

                                                 
8  O tem sem pisal v Sodobnih arhivih v nekaj številkah.  
9  Moje mnenje pa je, da zbiranje gradiva različnih, tudi nearhivskih organizacij, ni nič slabega. Hvala bogu, da se 

gradivo zbira in ohranja, ne glede, ali ga zbirajo tudi drugi. Poudarjam pa, da bi ga morali evidentirati, torej ga 
narediti dostopnega javnosti, da bodo uporabniki vedeli, kje se nahaja gradivo in katero se lahko dobi. Tu bi 
morali arhivi, muzeji, knjižnice in tudi zasebniki nepristransko sodelovati; in dostop arhivskih vsebin javnosti je 
vsekakor tudi predmet arhivske etike. 

 165



M. Gerdej: Nekatera vprašanja in dileme arhivista v luči zaknodaje, etičnih načel in ... 

Tako nastajajo problemi, s katerimi se arhivisti srečujemo in jih skušamo 
reševati ne le s strokovnostjo, ampak tudi s pomočjo etičnih načel, saj mnogo 
vprašanj in problemov prihaja ravno zaradi krivih poti, ki jih gotovo vsi delamo. Res 
pa je, da imamo poleg etičnih načel izkušnje in navodila iz preteklosti, kako postajati 
boljši in da se napakam moremo in moramo izogibati. Tu ni prav, če kdo misli: če 
drugi tako delajo, zakaj bi bil jaz drugačen. Etika tega ne zahteva. Še enkrat 
poudarjam: zdrava pamet pravi, delaj dobro, varuj se slabega. 

 

SKLEP 

V prispevku sem nanizal nekaj dilem in vprašanj, s katerimi sem se kot arhivist 
srečeval pri skoraj štiridesetletnem delu, ki se je nanašalo na nadzor, vzdrževanje, 
hrambo, varovanje, ohranjanje in upravljanje arhivskega in dokumentarnega gradiva. 
Zavedal sem se, da pisna kulturna dediščina, ki je svojevrstna pričevalka zgodovine, 
le z vestnim, študijskim, prizadevnim in ljubečim delom takšna tudi ostaja in da 
moramo arhivisti to dediščino ohranjati tudi za prihodnje. Videl pa sem tudi 
stranpoti, ne toliko pri arhivistih, kajti ti ljudje se ljubeznivo oklepajo vseh etičnih 
načel, ko sprejemajo, popisujejo in upravljajo z dokumentacijo, včasih tudi v 
nemogočih pogojih, ampak pri funkcionarjih, ki so bili žalibog manj povezani z vsemi 
etičnimi in strokovnimi nalogami in so na žalost to meglili in spravljali na svoje 
(strankarske) interese.  

Arhivist pa ne sme biti strankarski človek, ampak nevtralen ter arhivski znanosti 
strokovno in etično zavezan. To mu zagotavljata tudi oba etična kodeksa, tako 
kodeks etike kot kodeks ravnanja javnih uslužbencev, na katerih naj bi temeljila 
arhivska zakonodaja in drugi postopki arhivskih institucij. Arhivist se mora držati 
etike tudi takrat, ko sledi zakonodaji, ki je večkrat, žal, zakomplicirana, saj se 
dejanja presojajo po etiki, ne po zakonodaji, ki je običajno usmerjena v rešitve, ki 
imajo ozke in interesne cilje. 

Vemo, da k strokovnosti in etiki težijo vsi poklici ali dejavnosti in da imajo 
slednje ta načela zapisana v svojih pravilih, a praksa kaže, da se tega težko držimo.  

Želim in menim, da se moramo arhivisti držati etike in da moramo sine ira et 
studio10 zahtevati od vsakogar, vse tja do vladnih ljudi, strankarskih organizacij in 
ministrstev, da ne smejo zapovedovati neetičnih določil in delati slabega, ampak le 
dobro, kar je zahteva načela, na katerega trči zdrava človekova pamet.  

Arhivisti nismo v službi države in strank, ampak v službi človeštva in dobrega! 
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10  "Brez jeze in razmišljanja", v pomenu: kako bi te zašil. 
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SUMMARY 

SOME QUESTIONS AND PROBLEMS OF ARCHIVISTS IN THE LIGHT OF 
LEGISLATION, ARCHIVAL CODE OF ETHICS AND THE CODE OF GOOD 

ADMINISTRATIVE BEHAVIOUR 

At their work at controlling, supporting, preserving, protecting and managing 
archival documents from the creator to the archives, making inventories, appraising 
and through all process of document preservation, archival workers meet legislation 
rules of the archival law. Moreover, at their work archivists deal with ethics, that is 
above legislation. The author thinks that ethic rules are above legislation, while 
legislation could be determinate in lower national degrees, which are always closer 
to ethic obligation. 

Slovenian archival law is complicated and demands very specific definitions, 
which are mostly impossible to implement. However, some definitions do not really 
suggest a right solution. Some archivists think that it is not important to determine 
all possible and impossible solutions, while those definitions could lead to good 
solutions. On the other hand, the archival work suffers because of too many 
definitions that could lead to fulfil law definitions, while professional archival work 
suffers at activity, increasing and significance. 

According to knowledge about past time, the record creators did not follow law 
orders or commands, while many of them know nothing about archiving. However, 
many of them destroyed records, as well as they destroyed records which they had 
made (like house plans), as well also older. We were witnesses of that destruction, 
but nobody was responsible for it. This is the reason why archival law has no 
meaning, while ethic consciousness and profession is first and above all legal 
procedures.  

Therefore, an archivist can not be a person, who will follow this or another 
political party request; he must remain neutral and bind himself to archival science, 
professional and ethic principles. That assured him both ethical code, as well the 
code of administrative behaviour on which we based archival legislation, as well also 
other handling of archival institutions. The archivist must fallow the ethic principles 
and rules also at the time when legislation is complicated, while human actions 
estimate and judge according to ethic rules and conciseness, and not according to 
legislation, which generally has solutions according to narrow purposes.  

Archivists are not in the service of the state and its political parties, we are in 
function of mankind and good! 


