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ARHIVSKI DOKUMENT KOT POPISNA ENOTA 
Na primerih različnih praks slovenskih in tujih arhivov ter 

poskus postavitve enotne in vzdržne opredelitve pojma 

Izvleček: 

V prispevku skuša avtor na kratek, a kolikor toliko jasen način opredeliti pojem arhivski dokument, 
in to predvsem v odnosu do pojma združeni dokumenti oz. v primerjavi z njim. Problem poskusa 
natančne in obstojne opredelitve ni nov, prenekateri slovenski in tuji arhivisti so poskušali »ta trdi 
oreh streti« že nekajkrat, a z mešanimi uspehi. Hiter pregled popisov arhivskega gradiva nekaterih 
slovenskih in evropskih arhivov jasno pokaže, da je pojmovanje arhivskega dokumenta različno, od 
arhiva do arhiva, od arhivista do arhivista. Istovrstne arhivske enote tako najdejo ponekod svoje 
mesto na popisnem nivoju dokumenta, drugod na nivoju združenih dokumentov.    
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Abstract: 

ARCHIVAL DOCUMENT AS A UNIT OF DESCRIPTION 
Examples of Different Practices in Slovene and Foreign Archives – an Attempt to Establish a 

Unified Concept 

In the article the author tries to formulate as shortly and unequivocally as possible the term archival 
item in relation or comparison to the term archival file. The attempt of the accurate or precise 
comprehension is not new. A lot of Slovene and foreign archivists have so far tried »to crack this hard 
nut«, but with mixed success. A quick overview of descriptions of archival holdings of some Slovene 
and European archives clearly shows that the notion of the archival item is different from archives 
to archives and from archivist to archivist. Therefore, archival units of the same kind sometimes find 
their place on the level of an archival item and other times on the level of an archival file.    
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1 UVOD     

 Slovenska arhivistika je leta 1998 dobila prvi, dve leti pozneje pa še drugi 
prevod tokrat dopolnjenega, izboljšanega dokumenta Splošni mednarodni standardi 
za arhivsko popisovanje, ki med drugim določa in natančneje razlaga tudi nivoje 
popisovanja arhivskega gradiva (fond/zbirka, podfond, serija, podserija, združeni 
dokumenti in dokument). Omenjeni nivoji so postali še posebej pomembni ob uvedbi 
računalniškega programa za popisovanje arhivskega gradiva scopeArchiv, ki ga 
uporabljajo vsi slovenski javni arhivi. Program med drugim omogoča tudi 
pregledovanje/iskanje arhivskega gradiva slovenskih arhivov preko medmrežja. Je 
torej neke vrste okno v svet slovenske pisne kulturne dediščine, zato se vsekakor 
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pričakuje, da bo prikazana vsebina, kolikor se pač da, vsebinsko neoporečna in 
enotna ter strokovno kvalitetna. Javnega obrekovanja in zgražanja si slovenska 
arhivistika ne zasluži in ne more privoščiti, še posebej v času njenega umeščanja 
med znanstvene vede.  

Omenjeni mednarodni dokument z zapisanimi standardi za popisovanje 
arhivskega gradiva obravnava ravni popisnih enot precej splošno. Zakaj je temu 
tako, je razloženo v uvodu druge izdaje splošnih mednarodnih standardov za 
arhivsko popisovanje iz leta 2000, kjer so njeni avtorji zapisali, da dajejo standardi 
le splošna navodila za pripravo arhivskih popisov in jih je potrebno uporabljati v 
povezavi z nacionalnimi standardi ali kot podlago za njihov razvoj (Pivk, 2000, str. 
118). Za nivoje, kot so fond, podfond, serija in podserija, to ni toliko problematično, 
saj imajo slovenski arhivisti relativno dobro predstavo o tem, katere skupine 
dokumentov spadajo na posamezni nivo. Problem se pojavi pri zadnjih dveh 
stopnjah: združeni dokumenti in dokument. Čeprav je bilo ob uvedbi arhivskega 
programa scopeArchiv v slovenskih arhivih organiziranih kar nekaj izobraževanj in 
predavanj na temo, kaj popisati na ravni dokumenta in višje, pa razgovori z arhivisti 
in pregled vnosov v omenjenem programu dokazujejo, da marsikateremu arhivistu 
ni povsem jasno, kdaj in za katero arhivsko gradivo je potrebno ustvariti popisno 
enoto združeni dokumenti ali dokument.  

Preden se spustimo med slovenske primere rešitev tega problema in v iskanje 
težko določljivega univerzalnega pravila določanja ustreznega nivoja, si poglejmo, 
kako tovrstnega »nebodigatreba« rešujejo naši stanovski kolegi v nekaterih tujih 
arhivih ter zavodih, ki ravno tako hranijo (lastno) arhivsko gradivo. Seznam arhivskih 
ustanov s programom scopeArchiv sem našel na spletni strani podjetja 
Scopesolutions ag pod referencami.1 Seznam ustanov je dolg; kar 772 jih je bilo 
mogoče našteti januarja 2016. Z izjemo bližnjevzhodnega Omana so vse v Evropi. 
Že vnaprej sem izločil arhive iz držav, katerih jezika ne razumem (Oman, 
Nizozemska, Madžarska, Belgija in Albanija), nato so odpadle še ustanove, katerih 
zaposleni še niso uspeli popisati gradiva do najnižjih dveh popisnih nivojev. Izmed 
preostalih sem jih naključno izbral 11, kar je verjetno dovolj za kolikor toliko 
natančno in povedno analizo. Globinskega pregleda fondov in zbirk so bili deležni: 
Luksemburški nacionalni arhiv (Archives Nationales de Luxenbourg),3 Švicarski 
zvezni arhiv (Schweizerisches Bundesarchiv),4 Avstrijski državni arhiv 
(Österreichisches Staatsarchiv),5 Državni arhiv mesta Basel (Staatsarchiv Basel-
Stadt),6 Državni arhiv kantona Bern (Staatsarchiv des Kantons Bern),7 Deželni arhiv 
Brandenburg (Brandenburgisches Landeshauptarchiv),8 Mestni arhiv Mannheim 
(Stadtarchiv Mannheim),9 Mestni arhiv Zürich (Stadtarchiv Zürich),10 Mestni arhiv 

                                                 
1  Podatki pridobljeni s spletne strani: http://www.scope.ch/de/referenzen.html. 
2  Vsi našteti arhivi sicer ne omogočajo poizvedovanja preko spleta, ker nimajo ustrezne programske opreme za 

to storitev. 
3  Spletna stran arhiva: http://www.anlux.lu/multi/fr/. 
4  Spletna stran arhiva: https://www.bar.admin.ch/bar/de/home.html. 
5  Spletna stran arhiva: http://www.oesta.gv.at/. 
6  Spletna stran arhiva: http://www.staatsarchiv.bs.ch/. 
7  Spletna stran arhiva: http://www.sta.be.ch/sta/de/index/staatskanzlei/organisation/stab.html. 
8  Spletna stran arhiva: http://www.blha.de/. 
9  Spletna stran arhiva: https://www.stadtarchiv.mannheim.de/. 
10  Spletna stran arhiva: https://www.stadt-zuerich.ch/content/prd/de/index/stadtarchiv.html. 



Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2016 

  197 
 

Saarbrücken (Stadtarchiv Saarbrücken),11 Arhiv Univerze na Dunaju (Archiv der 
Universität Wien)12 in Samostanski arhiv St. Gallen (Stiftsarchiv St. Gallen).13 

Pregled fondov in zbirk je potrdil nekaj predvidevanj in razkril nekaj novosti.14 
Neizpodbitno je potrjeno dejstvo, da tudi izven meja naše države ni enotnosti, kar 
se tiče popisovanja gradiva na dveh najnižjih nivojih. Znotraj posameznih arhivskih 
ustanov sicer vlada homogenost, česar za slovenske arhive ni mogoče trditi, medtem 
ko so med posameznimi ustanovami tako znotraj posamezne države kot meddržavno 
razlike. Ravno tako kot slovenski arhivisti imajo naši tuji stanovski kolegi 
najpogosteje različna mišljenja pri popisih arhivskega gradiva, ki ima obliko knjige. 
Za nekatere so matične knjige, urbarji, delovodniki, kronike, dnevniki in preostale 
knjige združeni dokumenti, za druge pa dokument. Res pa je, da je več takšnih, ki 
menijo, da so omenjene knjige dokument. Ta arhivski popisovalni »Gordijski vozel« 
so (sicer najbrž ne s tem namenom) mojstrsko presekali v Avstrijskem državnem 
arhivu, Arhivu Univerze na Dunaju in še nekaterih drugih arhivih, kjer imajo za 
knjige posebno popisni »nivo« Buch oz. knjiga. 

 

 

Slika 1: Primer vpisa knjige na istoimenski ravni, kot jo poznajo v Avstrijskem državnem 
arhivu15 

Če se najprej ustavim pri vsebinski razlagi pojmov dokument in združeni 
dokumenti. Pojem dokument, ki je slovenski prevod angleškega arhivskega pojma  
»item«, je v slovarju gesel publikacije Splošni mednarodni standardi za arhivsko 
popisovanje pojasnjen zelo osnovno in pomanjkljivo. Opredeljuje ga kot najmanjšo, 
nedeljivo arhivsko enoto, npr. pismo, memorandum, poročilo, fotografijo, tonski 
zapis (Splošni mednarodni standardi za arhivsko popisovanje, 1998, str. 18). Druga 
izdaja omenjenih mednarodnih standardov ponuja malenkost natančnejši opis, saj 
je prejšnjemu dodala še, da gre za zapisano informacijo ne glede na medij ali 
značilnost (Pivk, 2000, str. 120). Oboje je sicer nekoliko površen prevod izvirnega 
opisa, ki v prevodu označuje dokument kot najmanjšo intelektualno nedeljivo 

                                                 
11  Spletna stran arhiva: http://www.saarbruecken.de/de/kultur/stadtarchiv. 
12  Spletna stran arhiva: http://bibliothek.univie.ac.at/archiv/. 
13  Spletna stran arhiva: http://www.sg.ch/home/kultur/stiftsarchiv.html.  
14  Podobno, a precej natančnejšo (mikro)raziskavo je leta 2012 izvedel dr. Miroslav Novak in jo naslednje leto 

predstavil na zborovanju Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja v Radencih, 
objavil pa v istoimenskem zborniku referatov (glej Novak, 2013, str. 105–123). 

15  Pridobljeno s spletne strani: http://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?id=318583. 
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arhivsko enoto.16 Tudi ta opis sicer ni nič kaj natančen, večina arhivistov si na osnovi 
zapisanega ne more ustvariti dejanskega in enotnega mnenja o tem, kako bi naj 
dokument izgledal oz. kaj vseboval. Ampak kot so avtorji standarda že v uvodu 
zapisali, njihov namen ni bil določiti natančnih pravil, pač pa kvečjemu podlage za 
razvoj nacionalnih standardov. Čeprav iz opisa izhaja, da gre za najmanjšo nedeljivo 
vsebinsko arhivsko enoto, pa pet zraven navedenih primerov in njihove lastnosti 
nekako namigujejo na sklep, da gre bolj za nedeljivo fizično arhivsko enoto kot 
vsebinsko (oz. intelektualno). Arhivski dokument je torej dokument, ki ima lastno 
in zaokroženo fizično obliko, ki se je ne da fizično ločiti, ne da bi pri tem prišlo do 
poškodb. Kar je zelo pomembno. Takšno razumevanje namreč uvršča med arhivske 
dokumente tudi vse tiste kose arhivskega gradiva, ki so nastali z združitvijo vsaj 
dveh ali več nedeljivih fizičnih arhivskih enot.  

Dober primer za ponazoritev je odposlana razglednica. Odposlano razglednico 
navadno sestavljajo grafična upodobitev kraja, osebe …, pošiljateljev tekst, poštna 
štampiljka in znamka. V osnovi torej štirje različni arhivski dokumenti, ki pa so z 
združitvijo postali en samcat fizično nedeljiv dokument, ki se ga fizično torej ne da 
več ločiti, ne da bi se ga pri tem trajno poškodovalo oz. spremenilo njegovo obliko 
in s tem originalnost. Odposlano razglednico je tako potrebno popisati na nivoju 
dokumenta, prav tako kot neodposlano, pa čeprav sestavlja slednjo le en dokument, 
tj. grafična upodobitev.  

Kar se vsebine tiče, pa mora dokument vsebovati najmanj eno zaključeno 
vsebino, lahko pa tudi več podvsebin. Večje število različnih vsebin pridobi 
dokument s fizično združitvijo z najmanj enim dokumentom (odposlana razglednica, 
album s fotografijami itd.), več podvsebin nekateri dokumenti že v osnovi tako ali 
tako vsebujejo (urbar, katerega vsebina je popis prihodkov od podložne posesti, 
podvsebina pa vsak posamezni podložnik z dajatvami itd.), pri nekaterih drugih pa 
jih pridobijo z vnašanjem le-teh v daljšem časovnem obdobju (rojstne matične 
knjige, ki so po vsebini vpisi rojstev otrok v določenem obdobju, podvsebino pa 
predstavlja vsak posamezni vpis rojstva itd). 

Pojem združeni dokumenti, ki je slovenski prevod angleškega arhivskega 
pojma »file«, je ena izmed šestih osnovnih in najpogostejših arhivskih popisnih enot. 
Pomeni pa po določenem principu oz. vsebini povezane različne dokumente, ki so 
bili združeni že ob nastanku pri ustvarjalcu v okviru pisarniškega poslovanja ali pa 
naknadno ob urejanju gradiva v arhivu. Za tovrstno popisno enoto se v tukajšnjem 
pisarniškem poslovanju uporabljajo še izrazi zadeva, dosje, konvolut, specialni 
fascikel, spis, akt in še kaj (Splošni mednarodni standardi za arhivsko popisovanje, 
1998, str. 8). Ena izmed najpogostejših tovrstnih popisnih enot je zapuščinski spis, 
ki nastane ob smrti določene osebe in lahko služi kot dober vzorčni primer popisa 
na ravni združenih dokumentov. Na spodnji sliki je mogoče videti zapuščinski spis 
po pokojnem stotniku Karlu Lintzu pl. Lintzenheimu, ki je umrl 15. novembra 1808 
v prostorih ptujskega vojaškega invalidskega doma.  

 

                                                 
16  Pridobljeno s spletne strani: http://www.ica.org/10207/standards/isadg-general-international-standard-

archival-description-second-edition.html.  
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Slika 2: 27 dokumentov zapuščinskega spisa po pokojnem stotniku Karlu Lintzu pl. 
Lintzenheimu 

Zapuščinski spis sestavlja 27 vsebinsko različnih in fizično samostojnih kosov 
gradiva oz. dokumentov, kot npr. stotnikova oporoka, popis pokojnikovega 
premičnega premoženja, licitacijski protokol prodanega premičnega premoženja 
pokojnega, korespondenca ptujske vojaške invalidske uprave z različnimi vojaškimi 
in civilnimi organi v zvezi s stotnikovo smrtjo itd.17 Skupni imenovalec vseh 
dokumentov v spisu je povezava s stotnikovo zapuščino, oz. gre za dokumentacijo, 
ki je nastala za potrebe urejanja Lintzenheimove zapuščine pri Vojaškem 
invalidskem domu Ptuj. Kar se naslova tovrstne popisne enote tiče, mora ta 
vsebovati vsaj ime in priimek pokojnega in podatek, za kaj gre oz. zapuščinski spis. 
Zgoraj omenjeni primer ima v naslovu zapisan še pokojnikov čin ter datum smrti in 
se glasi: Stotnik Karel Lintz pl. Lintzenheim, †15. 11. 1808; zapuščinski spis. Pri 
tvorbi popisne enote združeni dokumenti je potrebno namreč posebej paziti na 
oblikovanje naslova, pa če gre za umetno ustvarjeno popisno raven, ki je posledica 
strukturiranja fonda s strani arhivista, ali pa za dejansko oz. pravilno popisno enoto 
združeni dokumenti, ki torej ustreza pomenu in je nastala bodisi pri javnopravni 
osebi v sklopu pisarniškega poslovanja ali pa jo je ustvaril arhivist v arhivu. Ker bi 
naj omenjeni popisni nivo po definiciji vseboval različne dokumente, torej več kot 
enega, lahko vsebuje njen naslov le tiste arhivske pojme v ednini, katerih pomen v 
osnovi označuje več kot en dokument, torej spis, akt, dosje itd., nikakor pa ne 
edninskih imen zvrsti arhivskega gradiva, torej načrt, urbar, pismo, inventar itd. Če 
slednje natančneje razložim na osnovi primera manj ustreznega zapisa naslova 
(spodnja slika), ki se glasi Načrt za zidavo župnišča v Limbušu pri Mariboru – z 
uporabo starih temeljev.18 

 

                                                 
17  Primer je vzet iz fonda Vojaški invalidski dom (Stotnik Karel Lintz pl. Lintzenheim, †15. 11. 1808), šk. 3, ov. 

98, Zgodovinski arhiv na Ptuju. 
18  Pridobljeno s spletne strani: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=585547. 
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Slika 3: Primer vpisa arhivske enote na popisnem nivoju združeni dokumenti, ki bi tako po 
svojih karakteristikah kot po naslovu in vsebini bolj spadala na najnižjo raven 

Zgornji naslov je primeren za popisni nivo dokument, ne pa za nivo združeni 
dokumenti. Glede na to, da je ta gradbeni načrt popisan v sklopu serije z naslovom 
Starejši posamični gradbeni načrti različnih objektov v Mariboru in okolici, bi bilo 
še najbolj ustrezno, če bi bil vsak gradbeni načrt v tej seriji popisan na nivoju 
dokumenta, in ne združenih dokumentov. Res je, da glede na shemo nivojev v 
standardu ISAD dokument ne more biti neposredno podrejen nivoju serije ali 
podserije, pač pa le združenih dokumentov, ampak le v primeru gradiva, ki je bilo 
zbrano po provenienčnem principu. Če pa gre za gradivo, ki je bilo zbrano po 
pertinenčnem principu oz. tudi, ko popisne enote niso bile neposredni predmet 
postopka pri ustvarjalcu ali v arhivu, potem so lahko neposredno podrejene serijam 
ali podserijam (Novak 2013, str. 114). Zgoraj omenjeni primer je sestavni del zbirke, 
kar pomeni, da je bilo gradivo zbrano po pertinenčnem principu. Če pa se je avtor 
zapisa že odločil, da bo sestavil zapis na višjem nivoju, bi se moral naslov popisne 
enote glasiti približno takole: Zidava župnišča v Limbušu pri Mariboru oz. Župnišče 
Limbuš pri Mariboru; zidava. A to še ni vse. V slednjem primeru bi seveda moral 
ustvariti še nižjo popisno enoto dokument, kjer bi zapisal takšen naslov in vsebino, 
kot jo je na višjem nivoju. Če poenostavim, trenutno obstoječi zapis ustreza popisu 
na najnižjem nivoju, ne pa na nivoju združeni dokumenti. Podoben primer so albumi 
s fotografijami, ki jih arhivisti popisujejo zelo različno, na nivojih serija/podserija, 
združeni dokumenti ali dokument. Kar se naslova tiče, so lahko na nivoju 
serija/podserija in tudi združeni dokumenti objekti popisa zapisani samo v dvojini 
in množini, torej Albuma/i s fotografijami. Naslov popisne enote se namreč nanaša 
na album, in ne na fotografije, ki so znotraj njega. Naslov Album s fotografijami kot 
podserija v spodnjem primeru ni ustrezen, saj bi ta nivo moral vsebovati več 
popisanih albumov.  
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Slika 4: Primer popisa albuma s fotografijami mariborske veje rodbine Pfrimer z neustreznim 
naslovom za popisno raven podserija19 

Če se arhivist že odloči, da bo takšen album popisal na omenjenem nivoju 
zato, ker vsebuje večje število fotografij, potemtakem je pravilnejši naslov: 
Fotografije (z opisom tematike (družine Attems, Pfrimer, pustnih mask …)) v 
fotografskem albumu. Sam sicer menim, da je album s fotografijami dokument, ki 
ga je potrebno popisati na istoimenskem nivoju, opise fotografij pa v elementu 
popisa Vsebina. Če bi v programu scopeArchiv, ki ga uporabljajo slovenski regionalni 
arhivi, obstajal še nižji popisni nivo od dokumenta, bi bilo mogoče vsako posamezno 
fotografijo uvrstiti tjakaj, kar bi bilo še nekako najbolj pravilno. Kot kaže, pa – sicer 
nestandardni – popis na nižjem nivoju od dokumenta v Sloveniji omogoča program 
scopeArchiv Arhiva Republike Slovenije, kjer so v Zbirki listin le-te popisane na 
nivoju dokumenta, njihovi deli (sprednja in zadnja stran, pečat …) pa še raven nižje, 
kot kaže slika 5.20 

 

 

Slika 5: Primer vpisa listine na ravni dokumenta, ki pa vsebuje še dodatno členitev 

     Kako se s problematiko popisovanja na obeh najnižjih ravneh 
»bojujejo« arhivisti v slovenskih javnih arhivih? Hiter prelet programa 
scopeArchiv slovenskih regionalnih arhivov in Arhiva Republike Slovenije pokaže, da 
istovrstne dokumente arhivisti popisujejo ali na nivoju dokumenta ali združenih 
                                                 
19  Pridobljeno s spletne strani: http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=590001. 
20  Pridobljeno s spletne strani: http://arsq.gov.si/Query/archivplansuche.aspx. 
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dokumentov, v določenih primerih tudi en sam samcat arhivist. Popisovanje torej ni 
homogeno niti znotraj posameznega arhiva, kaj šele med arhivi. Zakaj je temu tako, 
sem poskušal razvozlati na osnovi občasnih pogovorov s kolegi arhivisti ter s 
proučevanjem njihovih popisov in iskanjem razlik med njimi. Večina arhivistov bolj 
ali manj razume, kaj pride v poštev pri popisu na enem ali drugem popisnem nivoju, 
težave jim občasno povzročajo le »mejni« primeri ali izjeme. Med slednje gre 
najpogosteje šteti dokumente, ki so nastali z združitvijo iz najmanj dveh 
dokumentov ob njihovem nastanku (odposlana razglednica) ali pozneje (vezava več 
istovrstnih ali različnih dokumentov skupaj). Prav tako so kamen spotike in predmet 
občasnih burnih razprav tudi dokumenti, ki so nastajali daljše časovno obdobje ter 
so (z gledišča materialnega varstva) sicer fizično nedeljivi, a vsebujejo več 
istovrstnih a zaokroženih vsebin (matične knjige, določeni urbarji, delovodniki oz. 
opravilni vpisniki itd.). Obstajajo pa tudi arhivisti, ki si nikoli niso vzeli kvalitetnega 
časa za razmislek o tej problematiki, si niso ustvarili lastnega mnenja in ga nato 
dosledno in enotno izvajali pri popisovanju, pač pa se zanašajo na mnenja drugih in 
popisni nivo po predhodnem povpraševanju ali intuiciji določajo od primera do 
primera. 

Če se za trenutek ustavim in pokomentiram nekaj najspornejših komentarjev 
in mnenj kolegov arhivistov ali rezultatov njihovega popisovalnega dela, vidnega 
v programu scopeArchiv slovenskih javnih arhivov. Zagotovo bo kdo opazil, da v 
prispevku prevladujejo primeri popisov iz enega arhiva, kar pa ne pomeni, da (po 
mojem mnenju) tamkajšnji arhivisti delajo največ napak. Še zdaleč ne. 
Prevladujejo zato, ker imajo največ vpisov v omenjenem programu, in to na vseh 
nivojih, medtem ko izjemno redki vpisi na obeh najnižjih nivojih polovice 
regionalnih arhivov žal niso bili zadostni za vključitev v to razpravo. 

 Daleč najbolj nepravilen se mi zdi izrečeni komentar, da je lahko čisto 
vsaka arhivska enota popisana na ravni združenih dokumentov. Če bi to 
držalo, potem seveda popisnega nivoja dokumenta ne bi bilo, saj bi se ti 
končali že pri združenih dokumentih. 

 Povsem napačna je tudi trditev, da je glavni kriterij za določitev popisnega 
nivoja število listov, ki jih arhivska enota ima. Če ima le en list, se popiše 
na nivoju dokumenta, če jih ima več pa na tistem združenih dokumentov. 
Trditev ne drži iz najmanj dveh razlogov. Tudi najmanjša, nedeljiva fizična 
arhivska enota z zaokroženo vsebino, kot je npr. pismo, ima mnogokrat 
več kot en list, a ga malodane vsi arhivisti doma in po svetu obravnavajo 
kot dokument. Drugi razlog sloni v definiciji združenih dokumentov, ki na 
ta nivo uvršča praviloma različne dokumente, ki zadevajo določeno 
zadevo. Če bi že bil kriterij števila listov vsesplošno sprejet in uveljavljen, 
ne bi npr. več kot list obsegajoče pismo popisali na nivoju združenih 
dokumentov, pač pa na tistem serije ali podserije, saj bi imele enote/listi 
isto obliko in enako vsebinsko povezavo. 
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Slika 6: Primera dveh vsebinsko enakovrednih (gre za odloka) in nedeljivih arhivskih enot, 
popisanih na različnih nivojih zaradi kriterija števila listov. Leva arhivska enota je v programu 
scopeArchiv popisana na nivoju dokumenta, desna pa na nivoju združenih dokumentov. Morda 
je arhivista v tem primeru celo nekoliko zavedlo dejstvo, da sta lista (desne) arhivske enote 
fizično ločena, in ju je zato štel kot dva različna dokumenta, kar pa pomeni, da ni upošteval 
kriterija celovitosti vsebine. Mnogo tovrstnih dokumentov izgubi fizično nedeljivo obliko v 
sklopu tehničnega urejanja gradiva, ko so jim odvzete kovinske sponke in sorodni kovinski 

predmeti 

 Trditev, da so lahko nivoji posamezne arhivske popisne enote ali skupine 
le-teh različne glede na starost arhivska gradiva, je najmanj komična. 
Dokument je dokument, pa najsi je star pet ali 500 let.  

 Nepravilna je tudi trditev, da je potrebno dokument in ovoj, v katerem je 
ta shranjen, upoštevati kot celoto oz. arhivsko enoto in ga kot takšnega 
tudi popisati. Če bi to držalo, potem bi bila zgoraj omenjena trditev, da 
se lahko na nivoju združenih dokumentov popiše vsako arhivsko enoto, 
pravilna. Ampak, ovoj je tehnična enota, ki v prvi vrsti ščiti vsebino pred 
svetlobo, prahom in še čim ter zaradi svoje osnovne vloge ne more imeti 
statusa arhivskega gradiva. Merila, ki določajo, kakšne lastnosti mora imeti 
dokumentarno gradivo, da pridobi status arhivskega gradiva, so jasna in 
zapisana v osmem odstavku 40. člena Zakona o varstvu dokumentarnega 
in arhivskega gradiva ter arhivih (2014). Ovoj nima nobene izmed 
omenjenih lastnosti. Če ni arhivsko gradivo, ne more biti predmet popisa. 
Kot kaže, pa je ravno arhivist ali morda pripravnik, ki je popisal osebni 
fond Josipa Mravljaka, dosledno upošteval (sicer nepravilni) kriterij, saj so 
čisto vse arhivske enote, ki bi morale biti po svoji definiciji dokumenti, 
popisani na nivoju višje. 
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Slika 7: Gradivo iz osebnega fond Josipa Mravljaka je vsebinsko sicer izredno kvalitetno 
popisano, medtem ko tehnično ne. Čeprav je bil predmet popisa čisto vsak dokument v fondu, 
so najnižji popisni nivo združeni dokumenti. Zadolžnice, potrdila, dopisi (pisanje gospoščine), 
kupoprodajne pogodbe itd. so po definiciji fizično in vsebinsko nedeljive arhivske enote in bi 

jih bilo potrebno popisati na najnižji ravni21 

 Nepravilna je tudi trditev, da arhivska enota, ki je sicer fizično nedeljive 
oblike, a nastaja daljše časovno obdobje, nima svojega mesta na 
najnižjem nivoju, pač pa se mora popisati na nivoju združenih 
dokumentov. V tem primeru sklepam, da so mišljeni predvsem enostavni 
ali kombinirani delovodniki, matične knjige, dnevniki, kronike, posamezni 
priročni urbarji in podobno. Torej knjige, ki so bile nastavljene v 
določenem trenutku, podatki vanje pa so se vpisovali dlje časa. Časovni 
kriterij ni in ne more biti eden izmed kriterijev pri izbiri med obema 
nivojema, saj ne ustvarja nedeljive fizične oblike arhivske enote niti njene 
zaokrožene vsebine, pač pa kvečjemu samo podvsebine ali dodatne 
vsebine. 

 

 

Slika 8: Primer zapisa istovrstne arhivske enote na dveh nivojih, med katerima je edina razlika 
čas nastanka oz. obdobje nastajanja. Urbarialne prihodke trga Dravograd so zapisali leta 

1523, urbarialne prihodke šentpavelskih posesti na Štajerskem pa daljše obdobje, in sicer od 
leta 1621 do 163022 

                                                 
21  Pridobljeno s spletne strani: http://www.siranet.si/detail.aspx?id=842341.  
22  Pridobljeno s spletne strani: http://www.siranet.si/detail.aspx?id=965472 in http://www.siranet.si/detail. 

aspx?id=965767.  
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 Prav tako je potrebno zavreči trditev o takšni fizično nedeljivi arhivski 

enoti, ki vsebuje več različnih vsebin ali pa istovrstnih (pod)vsebin in mora 
zato biti popisana na nivoju združenih dokumentov. Fizično nedeljiva 
arhivska enota, ki je kot takšna nastala pri ustvarjalcu, ne sme biti 
popisana na omenjenem nivoju, kljub več različnim vsebinam. Kriterij 
vsebinskosti je pomemben, a obenem v podrejeni vlogi v odnosu do 
kriterija fizične nedeljivosti. V obratnem primeru umestitev klasičnega 
spisa, akta ali dosjeja na njegov običajni nivo ni možna, saj lahko 
slednjega zapolni že eden izmed njihovih delov. 

 

 

Slika 9: Urbar graščine Boštanj iz leta 1683 vsebuje tako kot vsi drugi urbarji več samostojnih 
podvsebin. Slednje je najverjetneje prepričalo popisovalca, da je tega in vse druge urbarje v 

Zbirki urbarjev uvrstil na nivo združenih dokumentov23 

Različni komentarji in vpisi v scopeArchiv nakazujejo, da enotno pravilo o 
tem, katere arhivske enote popisati na najnižjem popisnem nivoju, še ne obstaja 
oz. je vse skupaj bolj izjema. V znanosti se sicer teži k temu, da so pravila natančno 
določena in da je čim manj izjem, v tem primeru pa je očitno ravno obratno. 

V prispevku je predstavljenih nekaj primerov spornih popisovalnih praks, ki so 
njegovega avtorja prisilile k poskusu oblikovanja enostavnega, kratkega in 
razumljivega ter vzdržnega opisa pojma dokument. Opis je zastavljen tako, da 
zajema, kolikor je pač mogoče, veliko količino različnega arhivskega gradiva, ob 
strani pa pušča tako malo izjem, da si jih je mogoče zapomniti. Verjeli ali ne, ampak 
osnovo za izpeljavo formulacije opisa ali pravila predstavljajo združeni dokumenti. 
Zakaj? Preprosto zato, ker slovenski arhivi hranijo in še vedno pridobivajo največje 
količine arhivskega gradiva od tistih javnopravnih oseb, katerih večina pisarniškega 
poslovanja temelji na dosjejih, aktih, spisih, torej združenih dokumentih. Opis 
pojma dokument, ki obenem predstavlja tudi pravilo za popisovanje na najnižjem 
nivoju, mora namreč zaobjemati, kot je že bilo omenjeno, kar največjo možno 
količino posameznih kosov arhivskega gradiva. Namreč, če se znajde v spisu, dosjeju 
ali aktu tudi takšen kos gradiva, ki je nastal z združitvijo več dokumentov ali je 
nastajal daljše časovno obdobje ali ima več kot en list ali vsebuje več različnih 

                                                 
23  Pridobljeno s spletne strani: http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=322186. 
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(pod)vsebin itd., tj. takšen, ki ga danes prenekateri arhivist popisuje na nivoju 
združenih dokumentov, potemtakem zmanjka na slednjem nivoju prostor za spis, 
dosje ipd. Zelo nazoren je primer že omenjenega zapuščinskega spisa pokojnega 
stotnika Lintza pl. Lintzenheima. Nobenega dvoma ni, da je za tovrstno popisno 
enoto rezerviran nivo združeni dokumenti. Kar pomeni, da za vsakega od 27 kosov 
gradiva znotraj spisa preostane le popisni nivo dokument, tudi npr. za pokojnikovo 
oporoko iz leta 1808 (spodnja slika), pa čeprav gre za sestavljeni dokument 
(tekstovni del, pečati), ki obsega dva lista, vsebuje najmanj tri (pod)vsebine in je 
ne nazadnje nastajal tudi daljše časovno obdobje, saj je na drugi strani še poznejši 
pripis druge roke.  

 

Slika 10: Oporoka stotnika Karla Lintza pl. Lintzenheima, 1808 (Stotnik Karel Lintz) 

 
Arhivske enote s tovrstnimi in podobnimi lastnostmi torej ne morejo biti 

združeni dokumenti, saj s tem odvzemajo spisom, dosjejem, aktom itd. njihov 
»naravni« popisni nivo. Prav tako popisovanje določene arhivske enote ne more in 
ne sme temeljiti na domnevi, da se lahko posamezen kos arhivskega gradiva, če ni 
sestavni del spisa, akta ali dosjeja, popiše na nivoju združenih dokumentov, kot 
npr. delovodniki, matične knjige, urbarji ipd. Kriterij za določitev ene izmed obeh 
popisnih ravni mora biti v vseh primerih enak. Potemtakem je najpomembnejša 
lastnost arhivskega dokumenta lastna in zaokrožena fizična oblika, ki se je ne da 
fizično ločiti, ne da bi pri tem prišlo do poškodb ali izgube dela vsebine, vsebuje pa 
najmanj eno, lahko pa tudi več zaključenih (pod)vsebin. Pri doslednem upoštevanju 
tega opisa tako ostane bolj ali manj le ena izjema, in to so arhivske enote, ki so 
nastale z naknadno združitvijo (najpogosteje vezavo) več istovrstnih ali pa različnih 
dokumentov. V tem primeru gre za umetno združitev (npr. vezava zapisnika s 
prilogami v eno knjigo, ali vezava dnevnega časopisa po letnikih itd.) in ne za 
združitev, katere cilj je nastanek povsem novega dokumenta (kot npr. pri odposlani 
razglednici ali listini s pečati itd.). Arhivske popisne enote, ki so posledica tovrstne 
združitve, se lahko popiše na nivoju serije/podserije ali združenih dokumentov, pač 
odvisno od vsebinske raznolikosti vezanih dokumentov. 
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SUMMARY 

Dejan ZADRAVEC* 

ARCHIVAL DOCUMENT AS A UNIT OF DESCRIPTION 

Several years ago, Slovene archival science was enriched by the translation of 
the document entitled the General International Standard Archival Description, 
which among other things, denotes the levels of description of archival holdings 
(fonds/collection, sub-fond, series, sub-series, file, item). Because descriptions of 
the two lowest levels of archival description are not sufficient and accurate enough, 
some Slovene archivists sometimes speculate which archival units should be 
described on the level of either file or item. In-depth review of archival descriptions 
of eleven selected European archival institutions, which use the archival 
information software scopeArchiv, has proved that a lot of foreign archivists have 
the same problem. Some of them or their archival institutions managed to solve the 
problem by the introduction of a new level of archival description called book. 
Namely, the majority of inconsistencies that occur in connection with putting the 
archival unit on the appropriate level (file or item), happens in the case of books or 
manuscripts.  

Discussions with fellow archivists or reviews of their archival descriptions in 
the above mentioned information software have revealed, that majority of them 
have a clear picture and understanding of what file or item is, but despite that one 
can hear a lot of comments and see a lot of written examples that are based on 
completely wrong understandings. The most disputable assertions and practices, at 
least according to the author's opinion, are the following: every archival unit can 
be described as a file; the main criteria for the differentiation of archival 
description at the two basic levels is the number of sheets of paper; archival item 
and cover, which holds the former, should be treated as an archival file; archival 
unit, which comes into existence during a longer period of time, should also be 
treated as an archival file; archival unit, which is physically complete and cannot 
be divided without losing its originality but has more than one content or sub-
contents, is also an archival file, etc.  

The above mentioned examples have prompted the author to try to come up 
with a plausible, short and comprehensible description of the term archival item. 
Therefore, the best possible description is: archival item is an item, that has its 
own concluded or rounded physical shape, which cannot be divided without 
destroying its originality, and contains at least one concluded principal content or 
more (sub)contents. 

                                                 
*  Dejan Zadravec, Ph. D., archivist, Historical Archives Ptuj, Vičava 5, 2250 Ptuj, Slovenia, contact: 

dejan.zadravec@guest.arnes.si.  


