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Ustvarjalci s področja šolstva, kulture, zdravstva in 
socialnega varstva 

Izvleček 

Avtorica je s pomočjo raziskave želela ugotoviti, kako javnopravne osebe skrbijo za materialno 
varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, ali jim uspe zadostiti zahtevam Zakona o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, 
predvsem v členih, ki govorijo o materialnem varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. Pri svoji 
raziskavi se je oprla na anketne liste, ki so jih izpolnjevali arhivisti na terenu leta 2008, ponekod pa 
so bili anketni listi dopolnjeni z novimi obiski in zapisniki o ogledu. V svoji raziskavi je na primeru 
šestdesetih javnopravnih oseb ugotovila, da v večini primerov nimajo večjih težav z zagotavljanjem 
pogojev, ki jih narekujeta zakon in uredba ter da v večini primerov morebitne težave rešujejo sproti. 
Samo v enem primeru je za materialno varstvo gradiva zelo slabo poskrbljeno, a tudi v tem primeru 
je vodstvo prisluhnilo pripombam in priporočilom ter poskuša rešiti težavo. Avtorica je za model 
raziskave vzela javnopravne osebe s področja, ki ga sama pokriva.  
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Abstract: 

PRESERVATION OF ARCHIVES AT THE CREATORS OF THE HISTORICAL ARCHIVES IN PTUJ 
Creators from the Fields of Education, Culture, Health and Social Care 

Through a research, the author aims to determine the creators’ care about the preservation of 
documents and archives, if they manage to fulfill the requirements of the Law and the Regulation 
specially the Articles about the protection of documents and archives. The study is based on a survey, 
carried out by archivists  in 2008, which encompassed sixty creators.  In some cases, the surveys were 
supplemented by information provided with further visits of the creators. The author found that in 
most cases there are no major problems with the provision of conditions prescribed by the law and 
the regulation, and that in most cases problems are promptly resolved. Only in one case, conditions 
for storage were very poorly cared for and in this case the management listened to the comments 
and recommendations, and tried to solve the problem. As a model for the research, the author used 
creators from the field she  coveres herself. 
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1 PREDPISI ZA MATERIALNO VARNOST GRADIVA 

Varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva se prične pri ustvarjalcih 
tega gradiva in nadaljuje v pristojnih arhivih. Temeljna načela o materialni hrambi 
dokumentarnega in arhivskega gradiva določata Zakon o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva (2014, v nadaljevanju ZVDAGA), predvsem členi 23, 24, 36 in 39, 
ter Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (2006, v nadaljevanju 
Uredba), predvsem členi od 39 do 54.   

ZVDAGA določa v 23. členu (hramba dokumentarnega gradiva), da se 
dokumentarno gradivo hrani v ustreznih prostorih in opremi, v ustreznih klimatskih 
pogojih, zavarovano pred vlomom, požarom, vodo, biološkimi, kemičnimi, 
fizikalnimi in drugimi škodljivimi vplivi, ter da se zagotavljata dostopnost, kar 
pomeni varovanje pred izgubo in stalno zagotavljanje dostopa zgolj pooblaščenim 
uporabnikom ves čas trajanja hrambe, ter celovitost gradiva, kar obsega 
nespremenljivost in neokrnjenost ter urejenost tega gradiva.  

V 36. členu (hramba arhivskega gradiva) ZVDAGA določa,  da je potrebno tudi 
arhivsko gradivo v fizični obliki trajno in strokovno neoporečno hraniti v ustreznih 
prostorih in opremi, v ustreznih klimatskih pogojih, zavarovano pred vlomom, 
požarom, vodo, biološkimi, kemičnimi, fizikalnimi in drugimi škodljivimi vplivi. 
1. odstavek 39. člena (dolžnosti javnopravnih oseb1) nalagaustvarjalcem , da morajo 
skrbeti med drugim tudi za materialno varnost dokumentarnega gradiva, ki ga 
prejemajo ali nastaja pri njihovem delu, dokler ni iz tega gradiva odbrano arhivsko 
gradivo. Med drugim ta isti člen še določa, da morajo javnopravne osebe tudi potem, 
ko je arhivsko gradivo že odbrano, zagotoviti hrambo tistega dokumentarnega 
gradiva, ki mu še ni potekel rok hrambe (6. odstavek). Za izvajanje te obveznosti 
pa morajo ponovno zagotavljati ustrezne materialne in druge pogoje (7. odstavek).  

Varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva tako zajema varovanje 
gradiva pred izgubo, poškodbami ali uničenjem (velja za fizično in elektronsko 
varovanje), zagotavljanje dostopa pooblaščenim ali upravičenim osebam ter 
zagotavljanje celovitosti gradiva. Prav tako zajema varstvo gradiva zagotavljanje 
ustreznih prostorov (arhivska skladišča) in opreme, ustreznih klimatskih razmer, 
varovanja pred vlomom, požarom, izlitjem vode, pred biološkimi, kemičnimi, 
fizikalnimi in drugimi škodljivimi vplivi ter dostopnosti gradiva vsem 
zainteresiranim. Bolj podrobne pogoje hrambe arhivskega gradiva ureja Uredba v 
členih 39 do 54.  

41. člen Uredbe (hramba gradiva v skladiščih) govori o dovoljeni hrambi 
gradiva izven arhivskih skladišč, če količina gradiva ni večja od 30 tekočih metrov. 
V tem primeru se lahko gradivo hrani v kovinskih omarah na mestu, varnem pred 
požarom in izlivom vode, izven arhivskih skladišč.  

42. člen Uredbe (arhivska skladišča) še bolj natančno določa arhivska 
skladišča2. Arhivska skladišča se lahko uporabljajo samo za hrambo gradiva, morajo 
biti ločena od drugih prostorov, varna pred požarom in vdorom vode, grajena 
protipotresno, da zagotavljajo pravilne klimatske pogoje za hrambo gradiva, 
ustrezno izolirana, varna pred vlomom in strelo, možna mora biti izklopitev 
električne napeljave v skladišču, opremljena z neškodljivimi  svetili. Arhivska 
skladišča morajo imeti kovinsko opremo, gasilne aparate in druge sisteme, 

                                                 
1  »Javnopravne osebe« so za potrebe arhivskega zakona: državni organi, samoupravne lokalne skupnosti ter 

pravne osebe javnega prava in zasebnega prava ter fizične osebe, ki so nosilci javnih pooblastil ali izvajalci 
javnih služb (11. alineja 2. člena ZVDAGA). 

2  Uredba ne ločuje arhivskih skladišč pri javnopravnih osebah od skladišč v javnih arhivih. 
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hidrometre in termometre, naprave za javljanje požarov, vloma, izliva vode, 
zaščito na oknih pred vdorom UV-žarkov, imeti morajo ustrezno tehnično opremo 
za vse zvrsti gradiva. Nekatere zahteve v Uredbi ustvarjalci težje dosežejo (v mislih 
imamo protipotresno gradnjo, ustrezno izolacijo, izklopitev električne napeljave v 
skladišču, neškodljiva svetila ...). V teh prizadevanjih pa niso osamljeni, saj se s 
podobnimi (in istimi) težavami srečujejo tudi nekateri regionalni arhivi v državi. V 
večini primerov ustvarjalcem zagotavljanje »normalnih« pogojev za hrambo gradiva 
solidno (ne idealno) uspeva.  

Uredba pri zagotavljanju stalnih klimatskih in drugih pogojev ne navaja mejnih 
vrednosti, ampak uporabnika napoti na standard SIST ISO 11799:20053, ki ga je izdal 
Slovenski inštitut za standardizacijo (slov. naslov: Informatika in dokumentacija – 
Zahteve za shranjevanje dokumentov za arhivsko in knjižnično gradivo4), in na druge 
ustrezne mednarodno priznane standarde (npr. IFLA načela za hrambo knjižničnega 
gradiva in ravnanje z njim, 2005).  

44. člen Uredbe (ukrepi za zavarovanje v arhivskih skladiščih) govori o 
potrebnih ukrepih v arhivskih skladiščih: vzdrževanje arhivskih skladišč in arhivske 
opreme, izklapljanje električnega toka, kadar ni nikogar v skladiščih, razkuževanje 
gradiva pred njegovim uskladiščenjem, osušitev vlažnega gradiva pred prevzemom 
in preselitvijo, vzdrževanje gradiva in prostorov v snažnem stanju, razpraševanje 
vsega gradiva vsaj enkrat na leto, stalno pregledovanje skladišč in gradiva ter 
odpravljanje okoliščin, ki bi lahko povzročile poškodbe gradiva, redno 
prezračevanje arhivskih skladišč zato, da v njih ni škodljivih plinov, zagotavljanje 
ustrezne temperature in vlage v arhivskih skladiščih ter obvezno stalno merjenje 
temperature in vlage ter vodenje evidence o temperaturi in zračni vlagi v vsakem 
arhivskem skladišču posebej. Nekatere od teh zahtev so kar ambiciozne, vsaj s 
stališča ustvarjalcev (mogoče celo pretirane), kot je na primer razkuževanje gradiva 
pred uskladiščenjem. Spet druge so enostavno izvedljive (npr. merjenje vlage in 
temperature), pa jih vseeno nihče ne izvaja.  

 

2 RAZISKAVA 

V raziskavi uporabljeni podatki so bili v večini primerov pridobljeni s pomočjo 
anket, ki smo jih arhivisti izpolnjevali (ob sodelovanju ustvarjalcev) pretežno v letu 
2008. Pri določenih javnopravnih osebah je bilo potrebno stanje preveriti na novo 
(zaradi selitve na novo lokacijo skupaj z gradivom). V raziskavi je bilo zajetih 60 
ustvarjalcev arhivskega gradiva s področja šolstva, zdravstva in socialnega varstva.  

V raziskavi so bile zajete le nekatere zahteve glede materialnega varstva 
dokumentarnega in arhivskega gradiva, in sicer nas je zanimalo: 

 ali imajo javnopravne osebe arhivsko skladišče (ter ali obstaja potreba po 
njem glede na količino gradiva), 

 ali arhivsko skladišče uporabljajo še za odlaganje drugih predmetov, 

 ali je arhivsko gradivo, ki je izven arhivskih skladišč, v zaklenjenih omarah, 

                                                 
3  Standard si je možno izposoditi (samo čitalniška izposoja) na treh mestih v Sloveniji (podatke sem našla preko 

sistema Cobiss): NUK, Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za notranje zadeve. Standard je možno tudi kupiti 
na spletni strani Slovenskega inštituta za standardizacijo (http://www.sist.si/ ecommerce/catalog/project. 
aspx?id=7a32de06-8b43-4375-8e28-278ad3c6e4ad) po ceni 48 €. Standard je le v angleškem jeziku. 

4  Ang. naslov: Information and documentation - Document storage requirements for archive and library 
materials. 
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 ali imajo v arhivskih skladiščih ustrezne klimatske pogoje (ni 
temperaturnih nihanj, uporabljajo higrometre in termometre),  

 ali so arhivska skladišča zavarovana pred požarom, vlomom ali izlivom 
vode (imajo javljalnike) ter ali imajo gasilne aparata na primernih mestih, 

 ali imajo v arhivskih skladiščih zaščito na oknih pred UV-žarki. 

 

2.1 Arhivska skladišča 

Doseči vse ali večino zahtev glede materialnega varstva dokumentarnega in 
arhivskega gradiva iz Uredbe je javnopravnim osebam težko. V prvi vrsti (tudi če je 
gradiva manj kot 30 tm) je potreben arhivski prostor, v katerem ne prihaja do 
klimatskih nihanj (temperatura naj ne bi presegala 20 C, vlaga pa ne 55 % (Hödl, 
2005, str. 46)), nameščeni bi naj bili javljalniki, zaščita na oknih ter občasno 
čiščenje skladišča.  

Raziskava je pokazala, da imajo ustvarjalci običajno vsaj en prostor namenjen 
arhivskemu skladišču (nekateri jih imajo celo več), je pa vseeno še kar precej takih 
(petnajst), ki nimajo nobenega prostora v stavbi prirejenega5 za potrebe arhivskega 
skladišča, zato gradivo hranijo v prostorih, ki se uporabljajo še za druge dejavnosti 
(pisarna, kabinet, skladišče, hodnik …). Se pa trudijo in zavedajo, da potrebuje tudi 
»papir« prostor, kjer se ga lahko varno hrani. Arhivska skladišča so običajno 
zaklenjena tako, da je vstop nepooblaščenim osebam onemogočen. Trenutno imata 
dva od obravnavanih ustvarjalcev najet zunanji prostor za hrambo gradiva (do pred 
kratkim so bili taki trije). 

Seveda ta arhivska skladišča (petinštirideset) niso idealna. Le redka, če sploh 
katera, bi zadostila vsem zahtevam iz Uredbe. So povprečno urejena, običajno so 
opremljena s policami ali omarami (za trajno in arhivsko gradivo imajo velikokrat 
tudi ognjevarne omare). Navadno so skladišča brez oken ali pa so le-ta majhna, 
klimatski pogoji so stabilni (skladišča niso ne prevlažna ne pretopla - z nekaj 
izjemami).  

Med tistimi ustvarjalci, ki nimajo arhivskega skladišča, nekateri v ta namen 
»preuredijo« prostore, ki prvotno niso bili namenjeni arhivskemu skladišču 
(kabineti, pisarne, ki se redko uporabljajo, pregrajeni hodniki, zaklonišča, 
pregradijo večje pisarne  ali pa celo del tribune v telovadnici, kot so naredili na eni 
šoli), ker pač zaradi prostorske stiske niso našli boljše rešitve. Spet drugi pa v svoji 
stavbi ne morejo uporabiti za arhivsko skladišče niti enega razpoložljivega prostora, 
zato na koncu gradivo hranijo po pisarnah zaposlenih ali hodnikih ustanove. Od teh 
ustvarjalcev, ki nimajo arhivskega skladišča, bi jih vsaj sedem glede na količino 
gradiva (imajo ga več kot 30 tm) potrebovalo skladišče. Osnovna težava je ta, da 
obstajajo le redke stavbe, ki imajo prostor, namenjen arhivskemu skladišču (nobena 
izjema niso žal niti nove stavbe, zgrajene ali dograjene v zadnjih letih, npr. osnovne 
šole v Žetalah, Podlehniku, Svetem Tomažu, Majšperku, Gimnazija Ormož …), saj v 
projektih običajno ni namenjenega nobenega prostora za arhiv. Tudi glede 
zaklepanja omar izven arhivskih skladišč sem naletela na razveseljive rezultate, saj 
se običajno odgovorne osebe zavedajo, da morajo dokumentacijo zaklepati pred 
nepooblaščenimi osebami. Pri svojem delu in nadzoru na terenu sem naletela samo 
na enega ustvarjalca arhivskega gradiva, ki hrani dokumentarno in arhivsko gradivo 

                                                 
5  Na žalost morajo naši ustvarjalci prirediti kak prostor za arhivsko skladišče saj arhitekti na arhivska skladišča 

pozabljajo skupaj s svojimi naročniki. 
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v zares neustreznih pogojih (na podstrešju, nezavarovano pod strešniki). Vsi ostali 
imajo vzorno urejena skladišča in druge prostore za hrambo gradiva.  

Grafikon 1 - arhivska skladišča pri ustvarjalcih  

 

Grafikon 2 - nadomestni prostori za hrambo gradiva 

 

Grafikon 3 - zaklenjene omare izven skladišč 

 

2.2 Merjenje temperature in vlage v arhivskih skladiščih 

Razen ene svetle izjeme (Mestno Gledališče Ptuj) nihče ne meri temperature 
v skladiščih. Ponekod termometre imajo (včasih je na isti napravi še higrometer), 
vendar ne beležijo temperaturnih nihanj. So pa običajno arhivska skladišča brez 
ogrevanj, tudi brez oken, tako da lahko brez večjih težav vzdržujejo priporočljivo 
temperaturo in relativno vlago (nekaj težav s povišano temperaturo se pojavlja ob 
vročih dnevih). Nikjer na terenu nisem naletela na vlažno gradivo (kaj šele 
plesnivo), prav tako ne na poškodovano gradivo zaradi izlitja vode.  
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Grafikon 4 - merjenje vlage in temperature v arhivskih skladiščih 

 

2.3 Zaščita na oknih v arhivskih skladiščih  

V raziskavi se je pokazalo, da bi bilo potrebno ustvarjalce glede zaščite na 
oknih bolj dosledno opozarjati, saj zatemnitev občutno pripomore k zmanjšanju 
vpliva UV-žarkov na gradivo, ukrep pa ne predstavlja velikega finančnega vložka. 
Pri zatemnitvi si lahko pomagajo z enostavnimi materiali, kot so folije za zatemnitev 
(Högl, 2005, str. 63) ali celo nekaj plasti navadnega papirja. 

 

Grafikon 5 - zaščita na oknih v arhivskih skladiščih 

 

2.4 Zaščita pred vlomom, požarom in izlivom vode 

Glede na to, da sem v raziskavi zajela predvsem šole, zdravstvene ter kulturne 
ustanove, sem pričakovala, da bodo rezultati glede varstva pred požarom boljši, 
vendar se je moja domneva izkazala za napačno. Glede osnovne zaščite stavbe in 
posledično gradiva z alarmom pred vlomom ali detektorji dima, ki zaznavajo pojav 
požara v stavbi, je slika podobna kot pri ostalih parametrih raziskave. Mogoče bi 
glede na resnost zadeve lahko ocenili stanje kot porazno. Domnevala sem, da imajo 
v vseh šolah detektorje požara, vendar pa sem bila ob pregledu dejanskega stanja 
neprijetno presenečena6. Detektor za dim (požar) ima le enajst ustvarjalcev od 
šestdesetih, zajetih v raziskavi, protivlomni sistem ima štirinajst ustvarjalcev, obe 
vrsti varovala imajo le štirje, dva ustvarjalca imata javljalnik pred izlivom vode, kar 
trideset ustvarjalcev pa nobenega varnostnega sistema. Kaj narediti? Izgradnja 
varnostnega sistema (ali celo dveh) je seveda povezana s stroški. Ali dati prednost 
varstvu pred požarom ali pred vlomom? Domnevamo lahko, da bi bil ogenj bolj 

                                                 
6  O varstvu pred požarom se odloča vodstvo šole skupaj z ustanoviteljem (običajno je to občina). 
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uničujoč kot vlomilci, ki verjetno sploh ne bi posvečali pozornost arhivskemu 
gradivu. Kako doseči te »osnovne« zahteve varstva arhivskega gradiva?  

 

Grafikon 6 - zaščita pred vlomom, požarom, izlivom vode 

 
 
3 POVZETEK 

Javnopravne osebe s področja šolstva, kulture, zdravstva in socialnega varstva 
v pristojnosti Zgodovinskega arhiva na Ptuju vzorno skrbijo za materialno varnost 
dokumentarnega in arhivskega gradiva. Kritičnih primerov je precej manj, kot bi 
mogoče pričakovali, ali pa je to sreča z izborom področja. V raziskavi sem 
izpostavila samo nekatere zahteve Uredbe in ZVDAGA, predvsem take, ki največ 
pripomorejo k ohranjanju dokumentarnega in posledično tudi arhivskega gradiva. 
Raziskava je pokazala, da ima večina ustvarjalcev vsaj eno arhivsko skladišče ali 
prostor, namenjen hrambi gradiva, ter da je takih, ki ne bi imeli nobenega prostora, 
manj. Večina tistih, ki imajo prostorsko stisko, pa bolje skrbijo za sprotno odbiranje 
in posledično predajo arhivskega gradiva v pristojni arhiv. Seveda k možni predaji 
arhivskega gradiva bistveno pripomorejo novi depoji Zgodovinskega arhiva na Ptuju. 
Pri varovanju gradiva (predvsem arhivskega in trajnega) si ustvarjalci pomagajo z 
ognjevarnimi omarami, ki jih je možno zakleniti. Glede na slabo zaščito pred 
požarom bi bilo potrebno spodbujati ustvarjalce, da bi razmislili vsaj o ognjevarnih 
omarah (zasilen ukrep), prav gotovo pa bi bilo najboljše vgraditi detektorje dima. 
Tudi glede izpostavljenosti klimatskim razmeram so rezultati solidni, saj v redkih 
primerih prihaja do velikih odstopanj (prevlažno, pretoplo …), nikjer pa nisem 
naletela na poškodovana gradiva zaradi izlitja vode.  
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SUMMARY 

Nataša MAJERIČ KEKEC* 

PRESERVATION OF ARCHIVES AT THE CREATORS OF THE HISTORICAL ARCHIVES 
IN PTUJ 

Creators from the area of education, culture, health and social care within 
the competence of the Historical Archives in Ptuj care for the preservation of 
documents and archives in an exemplary way. There are less critical cases  as would 
be expected. The research highlights only some of the requirements of the 
Regulation and Law, especially those that contribute the most to the preservation 
of records and consequently archives. The survey showed that most creators have 
at least one archival storage fort he purpose of  archives' preservation, and those 
who do not have any space are rare.  

Most of those whose repositories are crammed are more concerned about the 
ongoing selection and subsequent transfer of archives to the competent Archives. 
Of course, the possibillity of acquiring archives lies in the new depots of the 
Historical Archives in  Ptuj. In the protection of documents (mainly archives and 
permanent records) the creators help themselfs with fireproof cabinets that can be 
locked. The creators with poor fireprotection should be encouraged to consider 
using at least fireproof cabinets (intensified action), and that it would be best to 
install smoke detectors. Regarding the exposure to climatic conditions, results are 
solid, only in rare cases there are large deviations (too wet or too hot ...). However, 
the author did not encounter damaged materials due to water leakage. 

                                                 
*  Nataša Majerič Kekec, senior archivist, Historical Archives Ptuj, Vičava 5, 2250 Ptuj, Slovenia, contact: 

natasa.majeric-kekec@guest.arnes.si.  


