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MED SCILO IN KARIBDO – SPOŠTOVANJE AVTORSKIH IN SORODNIH 
PRAVIC TER OSEBNIH PODATKOV NA PRIMERU SLIKOVNEGA 

ARHIVSKEGA GRADIVA  

Izvleček: 
Področna zakonodaja (arhivska, muzejska, knjižničarska) ureja delovanje zavodov in varovanje 
premične kulturne dediščine. Arhivi, muzeji in galerije ter knjižnice hranijo (tudi) arhivsko gradivo; 
med dokumenti nemalokrat naletimo na  avtorska dela, kot so  skice, krokiji, naslikane 
razglednice, miniature, analogni in digitalni fotografski posnetki ter filmski zapisi na vseh vrstah 
nosilcev, ... Arhivisti, kustosi in bibliotekarji smo dolžni varovati to gradivo, ga obdelovati in 
posredovati javnosti; ob zadnjem varuhi tovrstne kulturne dediščine naletimo na nemalo birokratskih 
težav in problemov (enako velja za raziskovalce in strokovnjake, ki kot uporabniki arhivskega 
slikovnega gradiva le-to raziskujejo in obdelujejo z željo, da bi svoje izsledke objavili v klasični ali 
e-obliki ali jih predstavili na drugačen način - na razstavi, predavanju ...). Zakon o avtorski in sorodnih 
pravicah zahteva spoštovanje avtorskih pravic, Zakon o varstvu kulturne dediščine zahteva spoštovanje 
lastninske pravice, aktualna zakonodaja varuje človekovo integriteto. Kako se prebiti skozi vse zahteve, 
ki jih postavlja zakonodaja: pridobiti vsa potrebna soglasja s strani avtorjev, njihovih zakonitih 
dedičev, nekdanjih lastnikov gradiva ter poravnati morebitne finančne zahtevke, ki jih (neobvezno) 
predvideva zakonodaja? Pravni akti narekujejo, da se je dolžan spopasti z vso predpisano papirologijo 
uporabnik. In kdo je to? Avtor znanstvenega ali strokovnega dela ali založnik oziroma upravljalec 
spletne strani?  

Ključne besede: 
arhivsko gradivo, arhivi, muzeji, knjižnice, zakonodaja, avtorske pravice, lastninske pravice, varstvo 

osebnih podatkov, pisna dediščina, slikovno gradivo, likovna dediščina 

Abstract:  
Between Scylla and Charybdis - Respecting Copyrights, Related Rights  

and Personal Data in the Case of Pictorial Archival Material 
Field legislation for archives, museums and libraries regulates the operation of institutions and of the 
movable cultural heritage protection. Archives, museums and galleries among other things also store 
archival material; besides documents original artwork such as sketches, hand-painted postcards, 
miniatures, analogue and digital photo shots, films on various supports can be found. Archivists, 
curators and librarians are obliged to protect, explore and put this material before the public. To the 
keeper of this type of cultural heritage, the letter task presents a host of bureaucratic difficulties and 
problems. The same is true for researchers and experts examining the pictorial archival material with 
the intention to publish their findings in the classic-, the e-form or in any other way (exhibitions, 
lectures). The law of copyright and similar rights enquires the honoring of authorship rights, the Law 
for the Protection of Cultrual Heritage enquires the honoring of the ownership rights, the current 
legislation protects man's integrity. How is one to come through all these demands of the different 
types of legislation: acquiring all permission needed from the authors, their legal heirs, one-time 
owners of the material as well as settle the potential financial demands (unobligatorily) demanded by 
law? Legal documents decree that the user is the one who is to wrestle with all this prescribed 
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paperwork. And who is he or she exactly? Is it the author of the scholarly or expert text or his 
publisher / the manager of the website? 

Key words: 
archival material, archives, museums, libraries, legislation, authorship rights, ownership rights, 

protection of personal data, written heritage, pictorial material, artistic heritage 

1 PREDGOVOR 

Z gradivom, ki ima naravo arhivskega in dokumentarnega gradiva, se srečujemo 
ne le v arhivih, temveč tudi v muzejih, galerijah1 ter knjižnicah, a tudi pri drugih 
osebah javnega in zasebnega prava. Na podlagi veljavne zakonodaje je dostop do 
tovrstnega gradiva in vpogled vanj relativno dobro reguliran v zgoraj navedenih tipih 
javnih in zasebnih inštitucij, medtem ko je drugod arhivsko in dokumentarno gradivo 
potencialnim zainteresiranim uporabnikom bistveno težje dosegljivo. V naslovu 
napovedana problematika spoštovanja avtorskih in sorodnih pravic ter varovanja 
osebnih podatkov sicer zadeva vse arhivsko in dokumentarno gradivo, ne glede na 
lokacijo hranjenja, četudi se bom v pričujočem prispevku omejila zgolj na arhive, 
muzeje in knjižnice. 

 

2 NAMESTO UVODA  

Arhivsko gradivo glede na aktualne pravne predpise, ki urejajo varovanje 
premične kulturne dediščine v Republiki Sloveniji, formalnopravno ne sodi več med 
zvrsti kulturne dediščine, saj Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih 
usmeritvah (2010), ki ga predpisuje veljavni Zakon o varstvu kulturne dediščine 
(ZVKD-1, 2001) v 1. členu (zvrsti dediščine in njihove varstvene usmeritve) pravi:  

»(1) Ta pravilnik določa seznam zvrsti kulturne dediščine (v nadaljnjem 
besedilu: dediščina) in njihove varstvene usmeritve za potrebe 
klasifikacije nepremične, premične in žive dediščine pri njenem 
identificiranju, dokumentiranju, registraciji, inventarizaciji, razglašanju 
za spomenik in v drugih postopkih varstva dediščine, razen pri določanju 
varstvenih območij.  

(2) V zvrsti iz prvega odstavka tega člena ne sodi arhivsko in knjižnično 
gradivo, ki se po strokovnih merilih in mednarodnih priporočilih šteje za 
pisno dediščino. Določanje zvrsti arhivskega in knjižničnega gradiva se 
izvaja v skladu z zakonom, ki ureja arhivsko in knjižnično gradivo, in na 
njegovi podlagi izdanimi predpisi.« 

Iz navedenega jasno izhaja, da »pisna dediščina« ni del kulturne dediščine. Res, 
neverjetni absurd! Zdrav razum nam pravi, da je pisna dediščina del kulturne 
dediščine, mar ne? Sicer navedeni Pravilnik v nadaljevanju ne pozabi na arhivsko 
gradivo oziroma na »arhive«, saj v 9. členu, ki obravnava »zvrsti predmetov premične 
dediščine, ki so predmet nadzora nad trgovanjem in drugimi posli«, navaja v 12. 
točki »arhive in dele arhivov, ki so starejši od 50 let, katerekoli vrste in na 
kateremkoli nosilcu«. Pa tudi ZVKD-1 v 10. členu, kjer obravnava »nacionalno 
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bogastvo«, v 1. odstavku navaja, da je nacionalno bogastvo premičnina, »ki sodi v 
eno od zvrsti dediščine, ki jih določa Priloga Uredbe 3911/92/EGS«, in da poleg tega 
izpolnjuje eno ali več od v nadaljevanju taksativno navedenih zahtev; v 4. alineji je 
nato naveden pogoj, da je »… del zbirke javnega arhiva ali javne knjižnice ali kot 
pritiklina ali del zbirke cerkve ali druge verske skupnosti«. Menim, da se smemo 
upravičeno vprašati, ali je Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih 
usmeritvah, ki je izločil arhivsko gradivo kot kulturno dediščino, sploh skladen s 
slovensko Ustavo?2 Senca dvoma s tem pade tudi na sam ZVKD-1. Ta mimobežni 
primer nazorno kaže in opozarja na nedoslednosti naše nacionalne zakonodaje in 
podzakonskih aktov, ki urejajo delovanje arhivov, muzejev in knjižnic! 

Uradno razlago termina »pisna (kulturna) dediščina« sem zasledila v 
podzakonskem aktu z datumom 20. 12. 2012, ki ga narekuje Zakon o knjižničarstvu 
(ZKnj-1, 2001), in je naslovljen Navodila za ugotavljanje kulturnega spomenika3; 1. 
člen opredeljuje knjižnično gradivo kot pisno kulturno dediščino s temi besedami: 
»Knjižnično gradivo, zbirke knjižničnega gradiva ter evidence in katalogi, ki jih trajno 
hranijo knjižnice, ki izvajajo knjižnično dejavnost kot javno službo, predstavljajo 
slovensko pisno kulturno dediščino.« 2. odstavek istega člena pojasnjuje: »Pisno 
kulturno dediščino sestavljajo predmeti, podedovani iz preteklosti, z zapisanimi 
informacijami, ki jih dojemamo kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, verskih 
in drugih prepričanj, znanj in tradicij. To so arhivske listine in dokumenti, rokopisi, 
zapisi na kateremkoli nosilcu (npr. pergament, papir, vinilne plošče, magnetni 
trakovi, filmski trakovi, cederomi itn.), razmnoženi v kakršnih koli razmnoževalnih 
tehnikah (npr. tisk, tipkopis, magnetni zapis, digitalni zapis itn.), zbirke tega 
gradiva, ki so jih oblikovali posamezniki ali organizacije, ter evidence in katalogi 
knjižničnega gradiva, zbirk in knjižnic.« V nadaljevanju nam 10. člen v šestih alineah 
navede, katere knjižnične zbirke in knjižnice imajo lastnosti kulturnega spomenika: 
med njimi so specialne zbirke in zapuščine ali knjižnice izjemnih ljudi (4. alinea) ter 
zbirke domoznanskega gradiva (6. alinea).  

Arhivisti, kustosi in bibliotekarji vemo, da v arhivskih fondih v arhivih, arhivskih 
ali specialnih zbirkah v muzejih in prav tako v specialnih in domoznanskih zbirkah v 
knjižnicah ob pisnih dokumentih pogosto najdemo še drobne tiske, grafične tiske, 
publikacije, fotografsko ter avdiovizualno gradivo (dokumentarne in umetniške 
narave), kartografsko gradivo in načrte, v zapuščinah likovno nadarjenih 
posameznikov pa tudi skice, skicirke, študijske in pripravljalne risbe, krokije, 
osnutke, grafične odtise manjših dimenzij, miniature, ročno naslikane razglednice in 
še bi lahko naštevali.  

Ob tem dejstvu bi zopet lahko načeli nikoli zaključene razprave, ki jih izzivajo 
razhajanja pogledov na arhivsko gradivo, ki ga hranimo v naših inštitucijah. Pa 
vendar to pot ne bomo načeli problematike, zakaj katera ustanova hrani ta ali oni tip 
arhivskega gradiva, kako ga v tisti ustanovi zaposleni strokovnjaki obdelujemo in kako 
z njim rokujemo ter skrbimo za njegovo varnost in popularizacijo; prepričana sem, da 
arhivisti, kustosi in bibliotekarji ob svojem vsakdanjem delu z arhivskim gradivom, ki 
nam je zaupano, upravljamo po svojih najboljših močeh ter s polno mero 
odgovornosti v smislu približevanja najvišjim profesionalnim standardom s končnim 
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http://www.nuk.uni-lj.si/dokumenti/2012/Navodila%20za%20ugotavljanje%20lastnosti%20kulturnega%20spomenika.pdf


M. Jenko: Med Scilo in Karibdo – spoštovanje avtorskih in sorodnih pravic ter osebnih podatkov … 

 50 

ciljem ohraniti ga našim zanamcem v najboljši možni kondiciji. Namen prispevka je 
predstaviti problematiko, s katero se srečujemo ob delu z dokumentarnim in 
arhivskim gradivom tako v arhivih kakor tudi v muzejih in knjižnicah. Pokažimo torej 
na naše skupne probleme in težave, poskusimo standardizirati postopke in s skupnimi 
močmi prepričajmo zakonodajalca, da je potrebno pri pripravi regulativ več 
doslednosti in več posluha za upoštevanje pripomb in predlogov strokovnjakov 
oziroma dejanskih izvajalcev (ne le direktorjev) naših dejavnosti. 

 

3 TEORIJA 

Naslov tematskega področja, v katerega sodi moj prispevek, nosi naslov 
Avtorske pravice in varovanje osebnih podatkov v zvezi z arhivskim gradivom v 
arhivih. Zagotovo se v tem vsebinskem sklopu najdemo vsi – arhivisti, kustosi in 
bibliotekarji, pa tudi vsi uporabniki dokumentarnega in arhivskega gradiva v arhivih, 
muzejih in knjižnicah. Minili so časi, s čimer so se starejše generacije strokovnjakov 
in uporabnikov sprijaznile nekoliko težje in tudi počasneje (ali pa tudi še ne!), ko je 
bilo še posebej v nekdanjih socialističnih državah vse gradivo, ki so ga hranile 
državne ustanove, državno in prepogosto prosto vseh obvez do ustvarjalcev in 
nekdanjih lastnikov; v SFR Jugoslaviji je bilo prisotno in priljubljeno reklo, da »je vse 
naše«, kar je v praksi pomenilo, da z vsem, kar je javno dosegljivo, lahko dalje 
prosto razpolagamo: mnogokrat je bila zamolčana intelektualna lastnina, posestne 
pravice so izpodrinile lastninske, le redki so pomislili na osebno integriteto človeka in 
s tem tudi na varstvo osebnih podatkov. Pa so se časi spremenili in človek je kot 
ustvarjalno bitje končno spet deležen večje pozornosti in spoštljivosti, kar se jasno 
odraža tudi v novodobni zakonodaji, ki varuje avtorsko in sorodne pravice, lastnino 
vseh vrst in seveda osebne podatke. 

Najprej si v luči gornje tematike oglejmo predpise, ki jih navajam v 
kronološkem zaporedju: 

1. Ustava Republike Slovenije (Ustava, 1991) kot generalni predpis v 5. členu 
sporoča: »Država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne 
svoboščine. /…/ Skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine 
ter ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije«; v 
38. členu država zagotavlja varstvo osebnih podatkov, v 60. členu pa varstvo 
avtorskih in drugih pravic, ki izvirajo iz umetniške, znanstvene, raziskovalne in 
izumiteljske dejavnosti; v 73. členu je zapisano: »Vsakdo je dolžan v skladu z 
zakonom varovati naravne znamenitosti in redkosti ter kulturne spomenike.« 

 

2. Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1, 2001) v 3. členu opredeljuje, kaj je knjižnično 
gradivo; prva dva odstavka se glasita: 

• »Knjižnično gradivo so objavljeni tiskani, zvočni, slikovni, elektronski ali 
kako drugače tehnično izdelani zapisi, ki jih zbirajo in javnosti 
posredujejo knjižnice ter so namenjeni za potrebe kulture, 
izobraževanja, raziskovanja in informiranja.«  

• »Knjižnično gradivo so tudi rokopisi in drugo neobjavljeno gradivo 
(tipkopisi, elektronski zapisi in podobno), namenjeno potrebam iz 
prejšnjega odstavka.«  
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5. člen razglaša za kulturni spomenik kodekse, listine in drugo rokopisno 
gradivo ter knjižno, kartografsko, notno in podobno gradivo, nastalo pred letom 
1800.  

15. člen poskrbi za zakonito zbiranje podatkov o uporabnikih knjižničnega 
gradiva, in sicer za potrebe njihovega dela in za zavarovanje gradiva v skladu s 
predpisi o varstvu osebnih podatkov; knjižnice na podlagi tega člena zbirajo in 
obdelujejo naslednje osebne podatke svojih uporabnikov: ime in priimek, 
datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, izobrazba, 
zaposlitev in šola. Navedene podatke pa so dolžni zbrisati iz svojih evidenc eno 
leto po izpolnitvi namena, zaradi katerega so bili zbrani.  

Dalje nam 16. člen naznanja, da splošne knjižnice v okviru javne službe med 
drugim tudi zbirajo, obdelujejo, varujejo in posredujejo domoznansko gradivo, 
24. člen pa bibliotekarja splošne knjižnice napotuje za strokovno obdelavo in 
hranjenje nacionalno pomembnega domoznanskega gradiva na navodila 
nacionalne knjižnice.4 Zbiranje, hranjenje in obdelava domoznanskega gradiva 
zakon zaupa tudi osrednjim območnim knjižnicam (člen 27, 3. alinea 2. 
odstavka) ter visokošolskim in univerzitetnim knjižnicam (člen 29, 9. alinea 3. 
odstavka); v 33. členu (19. alinea 2. odstavka) pa nacionalni knjižnici nalaga, 
da »sprejema navodila za strokovno obdelavo in hranjenje nacionalno 
pomembnega domoznanskega gradiva«.  

 

3. Zakon o avtorski in sorodnih pravicah – uradno prečiščeno besedilo (ZASP-
UPB1, 2004) v 5. členu jasno določi, kaj so varovana avtorska dela, 9. člen nas 
seznani z nevarovanimi stvaritvami, členi od 10 do 13 pa definirajo različne tipe 
avtorjev; členi od 14 do 33 obravnavajo avtorsko pravico in njeno enovitost, 
četudi se le-ta deli na moralne avtorske pravice, ki varujejo avtorja glede 
njegovih duhovnih in osebnih vezi do dela in so neodtujljive (členi od 16 do 20), 
in na materialne avtorske pravice, ki varujejo premoženjske interese avtorja 
(členi od 21 do 33) ali zakonitih dedičev, ki dovoljuje(jo), pogojuje(jo) ali 
prepoveduje(jo) uporabo avtorskega dela; členi od 40 do 44 nas seznanijo z 
razmerjem med avtorsko in lastninsko pravico. Obstajajo tudi vsebinske 
omejitve avtorske pravice in v zvezi s tem tudi primeri proste uporabe 
avtorskih del (členi od 48 do 57). Še posebej moramo biti pri svojem delu 
pozorni na časovne omejitve avtorske pravice (členi od 58 do 67) in na avtorsko 
pravico v pravnem prometu (členi od 68 do 102). Nadaljnja poglavja zakona 
spregovorijo še o posebnih določbah o avtorskih delih (4. poglavje), o sorodnih 
pravicah (5. poglavje), o upravljanju in uveljavljanju pravic (6. poglavje), o 
varstvu pravic (7. poglavje). Zakon je nekoliko dolg, razvejan ter strukturiran in 
kot tak vreden študija, saj je ob našem delu nujno potrebno dobro poznavanje 
Zakona, da lahko suvereno opozorimo uporabnika na dolžnosti ob morebitni 
nadaljnji uporabi in da se zavedamo dolžnosti in pravic, ki jih imamo zaposleni. 
Ob tem naj opozorim na moralne avtorske pravice v naših inštitucijah 
zaposlenih fotografov in našo dolžnost, da njihovih pravic ne zamolčimo. 

 

                                                 
4  Glej op. 3. 
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4. Zakon o varstvu dokumentarnega gradiva in arhivskega gradiva ter arhivih 
(ZVDAGA, 2006) s podzakonskim aktom Uredba o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva (2006) v 13. poglavju (členi 106 do 111) obravnava uporabo 
in zagotavljanje javnosti arhivov; v 113. členu iste uredbe je zapisana dolžnost 
in obveznost arhivskega delavca, da uporabnika pred uporabo arhivskega 
gradiva opozori na naslednje: 

• »da za zlorabo podatkov o zasebnosti posameznika odgovarja po določbah 
zakona o varovanju osebnih podatkov in drugih predpisov;  

• da mora spoštovati morebitne avtorske pravice pri črpanju podatkov iz 
arhivskega gradiva«.  

V 3. odstavku istega člena Uredbe je tudi navedeno, da mora uporabnik gradiva 
sam urediti razmerja z avtorjem oziroma njegovimi zakonitimi dediči v zvezi z 
uporabo arhivskega gradiva, ki je še pod varstvom zakona in ureja varstvo 
avtorskih pravic. Že sam zakon pa v 63. členu, ki obravnava uporabo javnega 
arhivskega gradiva, pravi: 

• 3. odstavek: »Arhiv lahko dovoli objavo reprodukcij javnega arhivskega 
gradiva v reklamne, propagandne ali podobne namene, razen če bi to 
nasprotovalo značaju ali pomenu arhivskega gradiva.«  

• 4. odstavek: »O uporabi na podlagi zahtev arhiv vodi evidenco. V evidenci 
uporabe se zbirajo naslednji podatki: osebno ime oziroma naziv osebe, 
naslov, uradno dodeljena identifikacijska oznaka, datum in namen 
uporabe oziroma pravni interes iz 68. člena tega zakona, oznaka 
arhivskega gradiva in drugi podatki.«  

• 5. odstavek: »Uporabnik, ki uporablja arhivsko gradivo, mora pred 
uporabo tega arhivskega gradiva podpisati izjavo o seznanitvi, da je 
zloraba tajnih in osebnih podatkov sankcionirana v kazenskem zakoniku in 
drugih predpisih ter da jih bo uporabljal samo za zakonite namene.«  

• 6. odstavek: »Uporabnik je dolžan spoštovati morebitne avtorske pravice 
pri črpanju podatkov iz arhivskega gradiva.«  

• 7. odstavek: »Predpisi, ki celovito urejajo varstvo kulturne dediščine, 
lahko drugače uredijo uporabo javnega arhivskega gradiva v digitalni 
obliki s tem, da upoštevajo specifičnosti uporabe arhivskega gradiva, 
določene v tem zakonu.« 

Naslednji, 64. člen, ki obravnava obdelavo evidence, pa se glasi:  

»(1) Za namene nadzora nad spoštovanjem določb tega zakona ter 
statističnih analiz vodi arhiv evidenco uporabnikov arhivskega gradiva iz 
četrtega odstavka prejšnjega člena tega zakona. V njej se obdelujejo 
samo naslednji osebni podatki: osebno ime, številka in vrsta osebnega 
dokumenta, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in razlog 
uporabe arhivskega gradiva. Na podlagi pisne privolitve uporabnika pa se 
lahko obdelujejo tudi podatki o spolu, državljanstvu in stopnji izobrazbe.  

(2) Osebne podatke iz evidence iz prejšnjega odstavka tega člena arhiv 
hrani trajno.« 

Takoj za tem sledi člen, ki obravnava roke nedostopnosti arhivskega gradiva: 1. 
odstavek govori o omejitvah zaradi državne varnosti, drugi pa o omejitvah za 
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arhivsko gradivo, ki vsebuje občutljive osebne podatke. Ta se glasi: »Javno 
arhivsko gradivo, ki vsebuje občutljive osebne podatke (podatki o rasnem, 
narodnem ali narodnostnem poreklu, političnem, verskem ali filozofskem 
prepričanju, članstvu v politični stranki in sindikatu, zdravstvenem stanju, 
spolnem življenju, vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence, ki se vodijo na 
podlagi zakona, ki ureja prekrške, biometrične značilnosti, če je z njihovo 
uporabo mogoče določiti posameznika v zvezi s kakšno od prej navedenih 
okoliščin), postane dostopno za uporabo 75 let po svojem nastanku ali deset let 
po smrti osebe, na katero se nanaša, če je datum smrti znan, če ni z drugimi 
predpisi drugače določeno.« Izjemoma je mogoče roke nedostopnosti tudi 
podaljšati ali skrajšati, kar omogoča in pogojuje 66. člen tega zakona.  

 

5. Zakon o varstvu osebnih podatkov – uradno prečiščeno besedilo (ZVOP-1-
UPB1, 2007) v 8. členu opredeli pravne podlage in namen zbiranja ter obdelavo 
osebnih podatkov: 

»(1) Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov 
in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon ali če je za obdelavo 
določenih osebnih podatkov podana osebna privolitev posameznika.  

(2) Namen obdelave osebnih podatkov mora biti določen v zakonu, v 
primeru obdelave na podlagi osebne privolitve posameznika pa mora biti 
posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen z 
namenom obdelave osebnih podatkov.« 

V naslednjem členu so nadrobneje obdelane pravne podlage za obdelavo 
osebnih podatkov v javnem sektorju: 

»(1) Osebni podatki v javnem sektorju se lahko obdelujejo, če obdelavo 
osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon. Z 
zakonom se lahko določi, da se določeni osebni podatki obdelujejo le na 
podlagi osebne privolitve posameznika.  

(2) Nosilci javnih pooblastil lahko obdelujejo osebne podatke tudi na 
podlagi osebne privolitve posameznika brez podlage v zakonu, kadar ne 
gre za izvrševanje njihovih nalog kot nosilcev javnih pooblastil. Zbirke 
osebnih podatkov, ki nastanejo na tej podlagi, morajo biti ločene od zbirk 
osebnih podatkov, ki nastanejo na podlagi izvrševanja nalog nosilca javnih 
pooblastil.  

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko v javnem sektorju 
obdelujejo osebni podatki posameznikov, ki so z javnim sektorjem sklenili 
pogodbo ali pa so na podlagi pobude posameznika z njim v fazi pogajanj 
za sklenitev pogodbe, če je obdelava osebnih podatkov potrebna in 
primerna za izvedbo pogajanj za sklenitev pogodbe ali za izpolnjevanje 
pogodbe.  

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko v javnemu sektorju 
izjemoma obdelujejo tisti osebni podatki, ki so nujni za izvrševanje 
zakonitih pristojnosti, nalog ali obveznosti javnega sektorja, če se s to 
obdelavo ne poseže v upravičen interes posameznika, na katerega se 
osebni podatki nanašajo.« 
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Zakon arhivsko gradivo in arhive omenja le enkrat, in sicer v 21. členu, ki 
obravnava rok hrambe osebnih podatkov: 

»(1) Osebni podatki se lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to 
potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje 
obdelovali.  

(2) Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki zbrišejo, uničijo, 
blokirajo ali anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko 
gradivo in arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če zakon za 
posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.« 

Vsekakor je za arhiviste, kustose in bibliotekarje, ki pogosto upravljamo z 
arhivskimi dokumenti, ki so nosilci najrazličnejših vrst informacij o pokojnih 
osebnostih, pomemben tudi 23. člen, ki obravnava varstvo umrlih 
posameznikov:  

»(1) Upravljavec osebnih podatkov lahko podatke o umrlem posamezniku 
posreduje samo tistim uporabnikom osebnih podatkov, ki so za obdelavo 
osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom.   

(2) Ne glede na prejšnji odstavek upravljavec osebnih podatkov podatke o 
umrlem posamezniku posreduje osebi, ki je po zakonu, ki ureja 
dedovanje, njegov zakoniti dedič prvega ali drugega dednega reda, če za 
uporabo osebnih podatkov izkaže pravni interes, umrli posameznik pa ni 
pisno prepovedal posredovanja teh osebnih podatkov.  

(3) Če zakon ne določa drugače, lahko upravljavec osebnih podatkov 
podatke iz prejšnjega odstavka posreduje tudi katerikoli drugi osebi, ki 
namerava te podatke uporabljati za zgodovinsko, statistično ali 
znanstveno-raziskovalne namene, če umrli posameznik ni pisno 
prepovedal posredovanja teh osebnih podatkov. 

(4) Če umrli posameznik ni podal prepovedi iz prejšnjega odstavka, lahko 
osebe, ki so po zakonu, ki ureja dedovanje, njegovi zakoniti dediči prvega 
ali drugega dednega reda, pisno prepovejo posredovanje njegovih 
podatkov, če zakon ne določa drugače.« 

 

6. Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, 2008), ki – mimogrede – zelo 
mačehovsko ob boku spomeniške dejavnosti uravnava tudi muzejsko dejavnost, 
kaj bistvenega o arhivskem gradivu ne pove; kakor smo že zgoraj opozorili, ga 
celo izključi s seznama zvrsti kulturne dediščine. Zanimivo pa je, da zakon v 43. 
členu (pospeševanje mobilnosti zbirk) in 46. členu (iznos ali izvoz dediščine) 
omenja poleg muzejskega tudi knjižnično in arhivsko gradivo; nadalje so 
zanimiva določila 70. člena (skupna uporaba podatkov), ki se glasi:  

»(1) Registriranje in dokumentiranje arhivskega in knjižničnega gradiva, 
ki po strokovnih merilih in mednarodnih priporočilih predstavlja arhivsko 
in knjižno dediščino, se izvaja v skladu s posebnim zakonom.  

(2) Izvajalci so dolžni voditi register in dokumentiranje dediščine, 
vključujoč knjižnično in arhivsko gradivo, v obliki in na način, ki omogoča 
enoten prikaz javnega digitalnega gradiva o dediščini.« 
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Izjemno posebnost pa predstavlja 44. člen (prepoved uporabe podobe in imena 
spomenika brez soglasja lastnika), ki je kratek in jedrnat: »Nihče ne sme 
uporabljati podobe in imena spomenika brez soglasja lastnika spomenika. 
Lastnik lahko s soglasjem določi tudi višino nadomestila za uporabo.« 

Po pregledu zakonodaje lahko ponovno potrdimo in opozorimo na nedoslednost 
našega zakonodajalca, celo o diskriminatornem odnosu do različnih tipov 
kulturne dediščine; področje urejajo trije zakoni, ki se kljub sorodnosti gradiva 
in podobnemu načinu evidentiranja, hranjenja in obdelave gradiva ter 
omogočanja dostopnosti javnosti pretirano razlikujejo. Največ doslednosti in 
premišljenosti ter odgovornosti do gradiva po mojem mnenju izkazuje arhivski 
zakon, najbolj površen in diskriminatoren pa je Zakon o varstvu kulturne 
dediščine, ki pretirano pozornost usmerja na arheološko dediščino, bistveno 
premajhno pa na varovanje in ohranjanje ne le kulturne dediščine, temveč tudi 
kulturnih spomenikov. Še posebej paradoksalno je, da bolj varuje podobo 
spomenika kot sam izvirnik (ZVKD-1, 44. člen). 

 

4 IZ PRAKSE 

Prihajam iz Narodne galerije, torej umetnostnega muzeja, in zasedam delovno 
mesto kustosinje za specialne zbirke. Zaupani sta mi dve zbirki, ki nimata primarno 
umetnostnega značaja, kakršnega imajo zbirke, za katere je bila galerija 
ustanovljena (slikarska, kiparska, grafična) – to sta zbirka dokumentarnega in 
arhivskega gradiva, ki jo interno imenujemo »fond D«, ter zbirka plakatov; v prvi 
hranimo, zbiramo, obdelujemo in občasno tudi razstavljamo posamezne dokumente 
ali pa celotne osebne arhive umetnikov in njihovih spremljevalcev, druga pa je 
primarno namenjena zbiranju, hranjenju, obdelavi in razstavljanju razstavnega 
plakata, ne le slovenskega (in jugoslovanskega), temveč tudi evropskega, posamezni 
primerki pa so zašli in še zahajajo tudi iz bolj oddaljenih dežel in celo drugih 
kontinentov. Obe zbirki imata značaj sekundarnih zbirk in temu primeren je bil - in 
na žalost je še danes - odnos vodstva inštitucije do teh dveh zbirk. Za zbirko plakatov 
je bolje poskrbljeno, saj se ob digitalizaciji počasi seli v kovinske predalnike v 
papirnemu gradivu primerno klimatizirani depo. Za tako imenovani fond D pa se še 
vedno ne najde denarja za kovinske police in ne prostora v primerno klimatiziranem 
skladišču, pa tudi orodja za obdelavo so še deloma pod vprašajem; še težje je 
razumeti takšen odnos do zbirke glede na njeno velikost oziroma bolje minornost, saj 
gre za slabih 30 m arhivskega gradiva!  

Ob tem, da sta mi kot kustosinji zaupani navedeni zbirki, pa mi je že od leta 
1995 naložena tudi skrb za varovanje avtorskih pravic ustvarjalcev galerijske 
fotodokumentacije - ne le meni zaupanih zbirk, temveč tudi fotodokumentacije 
umetnin, ki jih hrani Narodna galerija v svojih primarnih zbirkah. Pri tem delu seveda 
ne morem mimo avtorskih pravic umetnikov oziroma njihovih zakonitih dedičev in 
mimo varovanja njihovih osebnih podatkov pa tudi osebnih podatkov lastnikov 
umetnin, za katere smo zainteresirani po eni strani galerijski kustosi ob svojem delu, 
po drugi pa tudi ostali uporabniki galerijske fotodokumentacije.  

Glede na to, da je Narodna galerija umetnostni muzej, njeno delovanje 
primarno ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1), glede na naravo gradiva 
specialnih zbirk in fototečnih dokumentov pa bi morali spoštovati tudi določila 
Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA). Skoraj 
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dnevno se pri svojem delu srečujem tudi z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah 
(ZASP) ter občasno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP).  

Starejša likovna dediščina je v fokusu interesa Narodne galerije, v njej 
zaposlenih strokovnjakov in njenih uporabnikov; med zadnje sodijo zainteresirani 
posamezniki (raziskovalci, strokovnjaki, študentje, dijaki in ljubitelji umetnosti) ter 
predstavniki različnih inštitucij in podjetij. Vsem je javno dostopna fototeka, kjer 
prvenstveno hranimo fotodokumentacijo galerijskih umetnostnih fondov; na osnovi 
pisne vloge omogočamo vpogled v originalno gradivo specialnih zbirk (t. i. fond D, 
zbirka plakatov), le raziskovalcem pa je - po presoji pristojnega kustosa oziroma 
vodstva galerije - lahko tudi omogočen dostop do umetnin iz depojev. Zadnje delno 
opravičuje javno dostopna fototeka; zadrega pa nastane v primeru, ko želi 
raziskovalec videti umetnino, ki jo hranimo (izpričuje jo inventarna knjiga), pa 
fototeka nima dovolj kvalitetnih fotodokumentov ali pa (še vedno) ne razpolaga z 
njeno fotodokumentacijo. Problematika dostopnosti do izvirnikov ni predmet 
pričujoče razprave, obravnavati pa bi jo bilo potrebno ob drugi priložnosti in na 
drugem mestu.  

Zelo raznoliki uporabniki galerijske fotodokumentacije in katere od specialnih 
zbirk po ogledu oziroma pregledu dokumentov skoraj praviloma zaprosijo za 
fotodokumentacijo izbranega gradiva, in sicer v študijske namene ali pa z namenom 
nadaljnje uporabe. Ko uporabniki prevzemajo fotodokumentacijo gradiva v študijske 
namene, jih opozorimo, da jih ob morebitni nadaljnji uporabi zavezuje določilo 44. 
člena ZVKD-1, da se ponovno obrnejo na našo inštitucijo s prošnjo po objavi podobe 
izvirnika; nato sledi postopek, ki ga predpisuje s strani Sveta Narodne galerije 
potrjen dokument in je naslovljen Splošni pogoji za izposojo in najem fotografskih 
dokumentov.5 Ta predvideva, da Narodna galerija z vsakim uporabnikom gradiva 
sklene pogodbo, ki natančno opredeljuje namen nadaljnje uporabe fotodokumenta in 
s tem tudi podobe izvirnika; pogodba sloni na določilih Zakona o avtorski in sorodnih 
pravic ter na 44. členu ZVKD-1. Zadeva se nekoliko zaplete v primeru, če materialne 
avtorske pravice na izvirniku še niso ugasnile, ali pa v primeru, da uporabnik 
galerijske fototeke izbere podobo umetnine, ki ni v lasti Narodne galerije. Ker 
primarna zakonodaja, ki ureja muzejsko dejavnost,6 ne predpisuje procedure za take 
primere, kot pooblaščena oseba smiselno sledim določilom arhivskega zakona in 
potencialnega uporabnika opozorim, da mora sam pridobiti pisno soglasje zakonitih 
dedičev avtorskih pravic. V primeru, da uporabnik zaprosi za uporabo podobe, katere 
izvirnik ni iz galerijskega fonda,7 pa na podlagi 44. člena zakona o varstvu kulturne 
dediščine izrazim pričakovanje, da pred podpisom pogodbe oziroma pred prevzemom 
fotodokumentov uporabnik od lastnika umetnine pridobi pisno soglasje za uporabo 
podobe v določen namen. In v tej točki se zadeva zaplete, saj uporabnik podobe ni le 
npr. avtor članka, temveč tudi izdajatelj oziroma založnik publikacije, kjer bo članek 
objavljen. Tako avtorji izvirnih besedil kot tudi uredniki publikacij večkrat težko 
razumejo, da morajo v takem primeru tudi založniki oziroma izdajatelji publikacije 
pristopiti k podpisu tripartitne pogodbe o uporabi podobe likovnega dela in da podpis 
ni le formalnost, temveč da pogodba podpisnike zavezuje in jim nalaga različne 
obveznosti tudi med pripravo publikacije za tisk oziroma javno objavo (npr. v 

                                                 
5  Dosegljiv na http://www.ng-slo.si/filelib/dokumentiong/splosni_pogoji_foto-slo-2007-1.pdf (15. 11. 2013). 
6  ZVKD-1. 
7  Kot primera naj navedem znameniti in v zavesti Slovencev zelo prisotni umetnini, ki sta vključeni v stalno 

razstavo slovenske umetnosti v Narodni galeriji, a nista iz njenega fonda: Sejalec Ivana Groharja je last Moderne 
galerije, Kofetarica Ivane Kobilca pa je zasebna last.  

http://www.ng-slo.si/filelib/dokumentiong/splosni_pogoji_foto-slo-2007-1.pdf
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korekturo je treba predložiti tako podobo izvirnika kakor tudi podatke o izvirniku, o 
nahajališču izvirnika, o lastniku izvirnika in o vseh nosilcih avtorskih pravic – od 
avtorja umetnine do imena in priimka fotografa, ki jo je posnel). Kadar je lastnik 
izvirnika zasebnik, pa nam prekriža pot do cilja še Zakon o varstvu osebnih podatkov: 
uporabnik mora pridobiti ob lastnikovem soglasju za določeno dogovorjeno uporabo 
podobe umetnine tudi pisno navodilo o navedbi ali nenavedbi njegovega lastništva. Iz 
navedenega je jasno, da se lahko zgodi, da je zadostiti zakonskim formalnostim 
včasih daljša in organizacijsko zahtevnejša zgodba, ki jo je treba začeti dovolj 
zgodaj, da nazadnje ni težav z lovljenjem rokov za izid publikacije ali javno objavo. 
Identična procedura velja tudi za primer, ko želi uporabnik objaviti podobo npr. skice 
ali fotografije, ki jo je našel v okviru muzejske arhivske zbirke, ali podobo plakata iz 
zbirke plakatov; vsi ti in podobni dokumenti oziroma izdelki so plod intelektualnega 
dela, so stvaritve, ki nosijo nedvoumne elemente avtorstva, posledica tega pa so 
moralne in morda tudi materialne avtorske pravice. Zato se kot profesionalci nikakor 
ne smemo pridružiti razširjeni, a zmotni laični miselnosti, da pri uporabi arhivskega 
in dokumentarnega gradiva ni potrebno misliti na arhivski zakon in ne na zakon o 
varstvu osebnih podatkov.  

 

5 ZA ZAKLJUČEK 

Kustosom, ki imamo na skrbi dokumentacijske zbirke in muzejske specialne 
zbirke, v katerih se skoraj praviloma hrani tudi arhivsko gradivo, področna 
(muzejska) zakonodaja za delo ne nudi najboljše opore, saj ni niti dosledna niti 
nedvoumna. Zakonodajalec je, prepričana sem, iz nepravilno razumljenega 
mednarodnega priporočila izločil pisno dediščino iz zvrsti kulturne dediščine in s tem 
povzročil nesmiselne dvome o primernem odnosu do specialnih muzejskih zbirk. 
Dokumentacijsko ter dokumentarno in arhivsko gradivo v muzejih je tako v 
nevarnosti, da se ga neprimerno obdela, in sicer tako, da npr. izgubi sled enovitosti 
zapuščine osebnega arhiva pomembne osebnosti: obstajajo močne tendence po 
izločitvi posameznih dokumentov na osnovi narave informacij, ki jih le-ti prinašajo, 
del dokumentov pa je celo v nevarnosti, da se jih zavrže. Skrajno nestrokovno in 
neodgovorno do naših zanamcev! Odgovorni kustos z nekaj prakse praviloma ni v 
dvomih glede korektnega odnosa do specialnih muzejskih zbirk, je pa prisiljen v 
mnoge kompromise, saj v muzeju ni dovolj posluha za problematiko zbirk, ki so mu 
zaupane; žal pa se občasno dogaja tudi to, da je prisiljen v dejanja, ki so 
nestrokovna in etično sporna, in sicer na osnovi zahtev nadrejenih.  
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SUMMARY 

Mojca JENKO∗  

BETWEEN SCYLLA AND CHARYBDIS - RESPECTING COPYRIGHTS, RELATED RIGHTS 
AND PERSONAL DATA IN THE CASE OF PICTORIAL ARCHIVAL MATERIAL 

Curators in charge of documentation collections and special museum 
collections which almost as a rule also include archival material, are not provided 
with the best support, either in the sense of consistency or unequivocalness by the 
Slovenian field (museum) legislation. In 2008 the legislator excluded written heritage 
from the official list of the so-called »cultural heritage types« and consequently 
caused senseless doubts and often an unsuitable attitude towards special museum 
collections. Documentation and documentary and archival material in museums has 
been therefore put in danger of an inadequate care and examination (e.g. loss of the 
unity of a collection, loss of elements of the expressiveness of the material's creator, 
loss of cultural-history elements of a certain acquired archival collection etc.). This 
is especially regretful in the case of certain specifics of the material connected with 
the authorship particulars of creators or ex-owners. There are more or less evident 
tendencies to extract individual documents on the grounds of the nature of their 
expressiveness (esp. documents with an artistic note), parts of »less important« 
documents are even in danger of being eliminated altogether. How utterly 
unprofessional and irresponsible to our successors! The curator in charge of the 
collection with a certain amount of practice as a rule is in no doubt as to the correct 
and professional stance to special museum collections; yet he is often forced into 
making compromises, since in museums there is frequently an indifference towards 
the issues linked to the collections he or she is in charge of. There have even been 
cases when these curators have been forced into actions which are unprofessional 
and ethically suspect, to the direct demands of their superiors.  

The not well-thought-out legislation affects not only the (un)professional 
stance of the museum collections of archival material, but also their availability to 
the interested users. Slovenian archival legislation on this issue is on the right track, 
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from the availability of the material to its further use. It is unfortunately our 
museum legislation which is highly deficient in this sense. Therefore archival 
material curators have been using the relevant clauses of the archival law, 
frequently causing misunderstandings and disagreements in particular instances, 
either on the side of the users or the superiors. The deficiency of the current 
museum legislation is also the reason why museums have no legal grounds to collect 
and permanently store the personal data of the special collections material users, 
which is an unacceptable defect of the safety system of Slovenian museums (our 
archives legally store these data permanently!). 

A specificity of the Slovenian Law of the Protection of Cultural Heritage, 
regulating museum work, is its 44th clause, I quote: »No one can use the image or 
name of the cultural monument without the consent of its owner. The letter also is 
in the position to define the amount of the compensation for the like use.« This 
clause, which, to be frank, safeguards the image of the monument more than the 
monument itself, aggravates the further use of photodocuments of the museum 
phototeque, which also stores the photodocumentation of museum artefacts in other 
museums and in private collections.  

Last but not least let us touch upon the phenomenon of the »user« of the 
special museum collections material: this term involves various concerned individuals 
wishing to use the chosen documents for longer periods, to illustrate an article, a 
book, a website etc. The current legislation is clear on the point of the acquisition of 
all permissions in connection with the authorship and ownership rights as well as the 
protection of personal data by the user. At this point we have drawn attention to the 
fact that the term »user« also includes publishers and e-media owners. Therefore a 
tree-party contract (the archive/museum/library : author : publisher/medium-
owner) is needed to specify the obligations and liabilities in connection with the 
publication of a pictorial archival document.        

 




