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SLOVENSKI ARHIVI MED STROKO IN POLITIKO 

Izvleček: 
Arhivi v Sloveniji, podobno kot v nekaterih drugih državah, delujejo v okviru interesov med stroko in 
politiko. Politika je tesno povezana: pri financiranju arhivov, pri izvajanju varstva človekovih pravic in 
varstvu osebnih podatkov, pri pravosodnih postopkih in določilih glede uporabe arhivskega gradiva.  
Dejstvo je, da so arhivi v Sloveniji kot javni zavodi v preveliki meri odvisni od politike. Slednja si svoje 
pravice sicer lahko zapiše v arhivsko zakonodajo in se pri tem celo sklicuje na strokovnost, a prepogosto 
se kasneje izkaže, da so v praksi sprejete zakonske rešitve nestrokovne. 

Arhivi v Sloveniji so razen od politike interesno odvisni tudi: od drugih financerjev, od služenja 
uporabnikom, od izdelav stališč glede varstva človekovih pravic in varstva osebnih podatkov ter od 
upoštevanja nekaterih smernic Evropske skupnosti. 
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Abstract:  
Slovene Archives between Profession and Politics 

Archives in Slovenia, similar as in some other countries, work in the interest between profession and 
politics. They are closely connected to politics: financing, execution of human rights protection and 
personal data protection, legal procedures and definitions concerning the use of archives.  
It is a fact that archives in Slovenia, as public institutions, depend too much on politics, which has the 
power to write its rights in the archival legislation and claim to be professional. However, it is often 
the case, that, in practice, enforced legal solutions are not professional.  
Besides politics, archives in Slovenia depend also on other financers, users, standpoints on human 
rights and personal data protection and on some guidelines of the European Community.  
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UVOD 

Na osnovi dolgoletnih delovnih in strokovnih izkušenj ter prakse v arhivistiki kot 
tudi aktivnega sodelovanja pri nastajanju, spreminjanju in komentiranju mnogih 
arhivskih zakonov želim predstaviti nekatere svoje poglede na odnose, ki so se 
razvijali med arhivi kot samostojnimi kulturnimi ustanovami in politiko. Moje 
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zanimanje se nanaša seveda tudi na odnose, ki so se odvijali med arhivistiko, 
arhivsko teorijo in prakso, arhivsko znanostjo in politiko. 

V začetku tega prispevka si postavljam vprašanje, kako lahko arhivi vplivajo na 
politiko (dnevno politiko) in kako dejansko politika vpliva na delovanje arhivskih 
ustanov ali arhivskih služb pri ustvarjalcih. V tem prispevku sicer izpuščam vprašanje 
vpliva arhivov na politiko, čeprav vem, da arhivi s svojim arhivskim gradivom v 
vsakem primeru lahko dejansko vplivajo tudi na politiko, na politična odločanja, na 
politična nastopanja, na politična obračunavanja med političnimi nasprotniki in 
podobno. Nesporno pa je, da uporaba arhivskega gradiva lahko vpliva tudi na politiko 
gospodarstva, urbanizma, razvoja infrastrukturnih objektov, na kulturni, 
izobraževalni in znanstveni razvoj ter podobno.  

 

SLOVENSKI ARHIVI IN POLITIKA 

Slovenski arhivi so podobno kot ostali arhivi po svetu svojo usodo, obstoj in 
razvoj pogosto vezali na dogajanja v politiki. Z besedo »politika« opredeljujem 
odnose, ki se vzpostavijo med arhivsko stroko in pa tistimi, ki izvajajo državno ali 
lokalno politiko.  

Pravi odnosi med arhivi in politiko so se pričeli v Sloveniji, v glavnem po letu 
1990 in so povezani s sprejemanjem novega arhivskega zakona, Zakona o arhivih, 
oziroma kasneje Zakona o varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva in arhivih 
(ZVDAGA). 

Res je, da pred letom 1990 arhivisti nismo bili navajeni, da bi nas ob nastajanju 
strokovnega zakona, kot je bil zakon o arhivih, ali ob drugih zakonih, ki so odrejali 
delovanje arhivov, nekdo povabil ali vpletel v razprave in diskusije o planiranem 
novem arhivskem zakonu. V večini primerov nekih velikih razprav ni bilo, stiki med 
arhivsko stroko in politiko pa so potekali preko posameznikov oz. so bili omejeni na 
pozive politikov, ministrstev ali sekretariatov, na pridobivanje strokovnih mnenj o 
določenih predlogih politike. 

Iz zgodovine slovenske arhivistike so nam znane mnoge težave, ki so jih imeli 
arhivisti, predvsem od kreiranja prvega arhivskega slovenskega zakona 1966 in potem 
naprej, saj so se prav zakoni o arhivih neverjetno pogosto spreminjali.  

V času pred letom 1991 je bil odnos med stroko in politiko zelo omejen in ni 
omogočal nekih širših diskusij – razprav, še manj pa je omogočal organizacijo okroglih 
miz, razprav ali celo sodelovanja pri političnih odločitvah. Organiziranje opozicije 
glede na dikcijo predlaganih posameznih členov arhivskih zakonov ni bilo mogoče. 
Relacije med stroko, arhivistiko, arhivi in politiko so bile pač v skladu z delovanjem 
državne in lokalne politike v Sloveniji pred letom 1991. Pomembnejšo vlogo so imeli 
le posamezni arhivisti, od katerih je politika včasih pričakovala predloge, pogosto pa 
potrditve tistih idej politikov, ki so jih le-ti želeli vnesti v zakone o arhivih oz. vnesti 
tisto, kar je bilo takrat politično aktualno.  

Arhivski zakoni so se pogosto sprejemali zaradi spreminjanja in preoblikovanja 
zvezne ali republiške zakonodaje ali spreminjanja pristojnosti tega ali onega 
zveznega ali republiškega organa pa tudi zaradi reorganizacije države na republiškem 
ali lokalnem nivoju. Vse te spremembe so se odražale v arhivskih zakonih, saj so se 
arhivske ustanove morale prav tako reorganizirati kot druge. Naj omenim samo razvoj 
samoupravljanja in z njim povezano organizacijo njegovega delovanja tudi v arhivih. 
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Vsakokratne aktualne spremembe arhivske zakonodaje so dejansko vzpostavljale in 
dokazovale vezo ter odnos med arhivsko stroko in politiko.  

Po letu 1991 lahko spremljamo široke diskusije med politiko in stroko, pri 
čemer je potrebno posebej poudariti, da je politika prav tako pogosto zahtevala 
spreminjanje arhivske zakonodaje. Te spremembe smo lahko zasledili tudi takrat, ko 
se je spreminjala politična struktura vladne koalicije. Zaradi tega je prihajalo v 
zadnjih letih do pogostih sprememb arhivskega zakona in reševanja nekaterih 
»perečih« vprašanj arhivske službe v Sloveniji.  

Postopki spreminjanja ali sprejemanja arhivskih zakonov so v mnogih primerih, 
zaradi reševanja tako imenovanih »perečih« vprašanj, trajali tudi več let.  

Pozicija arhivske stroke na eni strani in politike na drugi strani pa ni 
predstavljala dveh različnih polov, ampak je bila neka skupnost, pri kateri je 
politična oblast dejansko vplivala na delovanje, organizacijo in poslovanje arhivskih 
ustanov.  

Politično dogovarjanje na državnem in lokalnem nivoju je bilo določeno po 
poslovnikih glede sprejemanja zakonov v državnem zboru (parlamentu). 

Politično strokovno dogovarjanje (usklajevanje) se je dostikrat končalo tako, da 
se je predlagatelj zakona izognil konfrontaciji z arhivsko stroko, in to tako, da je 
našel nekakšno komisijo, jo imenoval za strokovno ter se v utemeljitvah nato 
skliceval, »da je zakon usklajen s stroko«, kar se je kmalu pokazalo za neresnično. 
Res je, da so bile nekatere arhivske ustanove ali posamezni arhivisti povabljeni k 
določenemu dogovarjanju (usklajevanju) členov in tekstov arhivskih zakonov, toda 
politika je zadržala prevladujoč vpliv nad sprejemanjem in končnimi dikcijami 
zakona.  

Opisane relacije med arhivsko stroko in politiko so bile najbolje razpoznavne v 
začetku leta 2014, ko smo sprejemali spremembe in dopolnitve ZVDAGA-A in je 
politika (koalicijske stranke), kljub temu da je bil predlog sprememb ZVDAGA-A 
usklajen v arhivski stroki, spremenila njegovo končno dikcijo.  

V razpravah glede sprememb in dopolnitev ZVDAGA-A so sodelovale tudi druge 
nearhivske ustanove in v medresorskih usklajevanjih skoraj vsa ministrstva (11), Urad 
za Slovence v zamejstvu in po svetu, Urad za varovanje tajnih podatkov, SOVA, 
Informacijska pooblaščenka, Služba vlade RS za zakonodajo, društvo Media-doc, 
Arhivsko društvo Slovenije in drugi. 

Posebna delovna komisija Ministrstva za kulturo RS je opravila svoje delo in 
predložila strokovno usklajen zakon (?) v parlamentarno proceduro.1 V usklajevanju 
na Odboru za kulturo DZ so bile že vnešene posamezne spremembe, predlagane z 
amandmaji koalicijskih poslancev, ki imajo v odboru večino, tako da je prišlo do 
sprememb dikcije posameznih členov oz. njihovih delov ZVDAGA-A.2 Odbor za kulturo 
DZ je kot matično telo z vrsto amandmajev (na skoraj vse člene) spremenil predloge 

                                                 
1  Predlog (EVA 2013-3340-0004) Zakona o spremembah in dopolnitvah ZVDAGA prinaša v uvodnem delu mnoge 

podatke o oceni stanja in razloge za sprejem  zakona, cilje, načela in poglavitne rešitve, finančne posledice. 
Posebno zanimivo je poglavje 5. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih ES, posebej za elektronsko poslovanje 
in arhiviranje, posebej za dostope do arhivskega gradiva v drugih državah ES glede nekdanjih represivnih 
organov itd. 

2  Gradivo z Amandmaji na ZVDAGA-A, EPA 1547-VI, druga obravnava, MDT, vseh koalicijskih strank obsega kar 
deset strani. Avtorji predlogov Zakonodajno pravna komisija, posamezniki, rezultat okrogle mize itd. 
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in spremembe ZVDAGA, kar je bil politično korekten postopek.3 Kar se arhivske 
stroke tiče, to pomeni, da so koalicijske stranke zatem, ko so izdelale in sprejele 
vrsto amandmajev, dejansko izdelale zakon, ki kasneje ni bil usklajevan s stroko. Ne 
oziraje se na to ugotavljam, da je bila politika tista, ki je dala končno obliko 
ZVDAGA-A, kar seveda odgovarja naslovu mojega prispevka, s katerim pa ne želim 
odpirati politične diskusije.  

V prispevku »Slovenska arhivska zakonodaja med leti 2000 in 2010« (Radenci 
2010) sem opozoril, da sodi priprava arhivske zakonodaje med strokovna vprašanja, s 
katerimi so se pogosto ukvarjali tako slovenski arhivisti kakor tudi arhivisti po celem 
svetu. To so potrdili tudi podatki iz mnogih referatov na konferenci »Mednarodni 
arhivski dan«, organiziral jo je Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst – Maribor 
jeseni leta 2010 v Trstu. Predstavljene so bile nekatere rešitve arhivskih zakonov, ki 
so se uveljavile ali se šele uveljavljajo v posameznih delih sveta. Iskali smo odgovore 
na vprašanja, zakaj obstajajo različni nazivi in imena arhivskih zakonov, ki 
opredeljujejo celovito arhivsko dejavnost. Spremljali smo različne razdelitve 
arhivskih zakonov na strokovna področja, ki opredeljujejo delo arhivov, pri tem pa 
spoznali, da obstajajo mnoge razlike glede statusa arhivov, opredeljevanja 
strokovnega dela v arhivih, v terminologiji, obsegu opredeljevanja strokovnega dela, 
ki ga opravljajo arhivisti, itd. 

Zanimivi so bili podatki o usklajenosti z ostalimi zakoni (direktno ali 
indirektno), o različnih praksah glede uveljavljanja zakona o arhivih kakor tudi o 
različnih praksah glede sankcioniranja zaradi neizvrševanja členov zakona o arhivih 
itd.4  

Če se vrnem na opis mnogih diskusij tako v zvezi s planirano spremembo 
ZVDAGA leta 2006 in tiste diskusije, ki so potekale v letih 2010 in 2011, moram 
ugotoviti, da je pri teh šlo za nekakšno kontinuiteto obravnavanja planiranih 
sprememb (novel) Zakona o varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva in arhivih, 
kratko ZVDAGA-1A. Tako sem pred leti v zvezi s tem zapisal naslednje. »Formalne in 
neformalne razprave v arhivskih strokovnih in znanstvenih krogih, pa tudi v krogih 
zainteresirane strokovne in splošne javnosti (v mnogih občinah), so pokazale, da so 
bile utemeljitve predlagateljev sprememb (novele) Zakona o varstvu arhivskega in 
dokumentarnega gradiva in arhivih (kratko ZVDAGA), nestrokovne. V delih, kjer je 

                                                 
3  28. januarja 2014 je bil Zakon  o spremembah in dopolnitvah  ZVDAGA-A v DZ sprejet. Nekaj dni kasneje pa je 

vložen postopek za izvedbo referenduma.  
4  Slovenija se lahko pohvali tudi z mnogimi zakoni o arhivih od leta 1966 naprej. Po nastanku samostojne Slovenije 

leta 1991 so politične spremembe sistema prinesle tudi novosti na področju arhivske zakonodaje. Z Zakonom o 
organizaciji in delovnem področju republiške uprave se je 12. 6. 1991 spremenil položaj dotedanjega Arhiva 
Socialistične Republike Slovenije tako, da je ta postal upravna organizacija v sestavi Ministrstva za kulturo z 
nazivom Arhiv Republike Slovenije (kratko ARS). Na podlagi Zakona o zavodih (19. 3. 1991) ter Zakona o 
uresničevanju javnega interesa na področju kulture (30. 11. 1994) se je zaradi družbenih sprememb spremenil 
tudi status regionalnih zgodovinskih oz. pokrajinskih arhivov, ki so postali samostojni javni zavodi. Leta 1997 je 
bil sprejet Zakon o arhivskem gradivu in arhivih (Uradni list RS, št. 20-1149/1997, popravljen v št. 32/1997), 
ki je zmanjšal nekatere širše pristojnosti regionalnih arhivov, npr. mednarodno sodelovanje, zunanjo 
inšpekcijsko službo in v Pokrajinskem arhivu v Mariboru onemogočil nadaljnje delovanje uradno ustanovljenega 
in po statutu arhiva delujočega Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti. Po letu 2000 smo v Sloveniji začeli 
pripravljati nov Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA), ki je bil 
sprejet 2006. Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Univerze v Mariboru je pripravil vrsto pripomb, predlogov 
sprememb in ocen, ki v večini primerov niso bile sprejete – razen sprememb glede reorganizacije arhivske mreže 
oz. njihove centralizacije, ki je bila nato iz zakona umaknjena. Leta 2010 so se pričele žolčne in popolnoma 
zgrešene strokovne diskusije o spremembah ZVDAGA iz leta 2006 in o planiranem ZVDAGA-1A, ki so se 
nadaljevale v letu 2011 in so pripeljale do referendumskega odločanja.  

  



Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2014 

 121 

bilo govora o organizaciji slovenske javne arhivske službe, pa celo napačne. Slonele 
so na nedorečenih izhodiščih glede poenotenja arhivskih strokovnih praks, ki bi lahko 
izhajale le iz zahtev v zvezi z vzpostavljanjem in delovanjem elektronskega arhiva, 
ne pa iz uveljavljene arhivske strokovne prakse. Nesporno je, da arhivi lahko z 
obstoječo organizacijo uspešno sodelujejo na področju vzajemnega arhivskega 
informacijskega sistema in da lahko nemoteno delujejo arhivske strokovne skupine 
za reševanje problemov, tudi tistih, ki se pojavljajo pri standardizaciji arhivske 
teorije in prakse v Sloveniji«. 

Moje stališče je bilo takrat – in tudi danes je enako –, da slovenski arhivi 
potrebujejo depolitizacijo, da ARS kot državni arhiv ne bi smel delovati v sklopu 
ministrstva za kulturo in da bi morali vsem slovenskim arhivom (pokrajinskim in 
zgodovinskim) omogočiti delovanje neodvisno od državne ali lokalne politike. 
Ugotovil sem, da se je ob pripravah in predlogih sprememb ZVDAGA-1A dejansko 
pokazalo, »kako močno so arhivi in njihovo delovanje povezani s politiko ter s 
prilagajanjem situacij posameznim raziskovalcem ter ocenjevalcem glede 
dostopnosti prevzetega arhivskega gradiva v pristojni arhiv«. 

Ponovno smo priče neizmernim, nestrokovnim, populističnim, politično 
obarvanim in splošno problematičnim diskusijam, ki so vezane na znameniti 65. člen 
ZVDAGA (o rokih nedostopnosti arhivskega gradiva) in njegovo tretjo alinejo, kjer je 
zapisano, da je arhivsko gradivo, nastalo pred konstituiranjem Skupščine Republike 
Slovenije 17. maja 1990, ki se nanaša na nekdanje družbenopolitične organizacije 
(npr. Zveza komunistov Slovenije, Socialistična zveza delovnega ljudstva, Zveza 
sindikatov Slovenije, Zveza socialistične mladine Slovenije, Zveza združenj borcev 
NOV Slovenije, Zveza rezervnih vojaških starešin Slovenije), organe notranjih zadev 
(npr. policija), pravosodne organe (npr. sodišča, tožilstva, zapori) in obveščevalno 
varnostne službe, dostopno brez omejitev, razen arhivskega gradiva, ki vsebuje 
občutljive osebne podatke ali dogodke iz zasebnega življenja in se ne nanaša na 
takratne nosilce javnih funkcij.  

Vse diskusije in komentarji ter različna stališča skupaj so pripeljale do tega, da 
so o dostopnosti arhivskega gradiva leta 2011 odločali občani na referendumu, kar je 
bil »unicum« glede na arhivsko teorijo in prakso v razvitem svetu,5 in kot kaže, se 
leta 2014 zgodovina ponavlja. Takrat sem zapisal, in danes je zgodba podobna,« da 
so se arhivisti pustili zapeljati na področje politizacije stroke, kar je slabo«. 

Zato danes ponovno predlagam tako imenovano depolitizacijo arhivske službe v 
Sloveniji, ki jo bomo lahko dosegli tako, da bomo Arhiv RS in regionalne-zgodovinske 
arhive umestili v položaj, kot ga imajo na primer: Komisija za preprečevanje 

                                                 
5  P. P. Klasinc, pismo objavljeno na arhivski listi leta 2011: »Glede na namen posveta o osebnih podatkih v 

arhivskem gradivu posebej v UDBI itd, poudarjam, da se slovenska arhivistika ne sme ponovno zaplesti v 
nekakšno politično prerekanje glede čisto arhivsko strokovnega vprašanja. Zaradi okoli 800 AŠ, ki so glede na 
ustvarjalca širše zanimivi, se pozablja na tisoče metrov pomembnega arhivskega gradiva, ki ga hranijo slovenski 
arhivi, prepogosto v neprimernih prostorih in v nezadovoljivem arhivsko strokovnem stanju. Moje mnenje je, da 
morajo javni arhivi, ki hranijo javno arhivsko gradivo brez omejitev dajati to na uporabo raziskovalcem in 
drugim zainteresiranim. Izjeme so lahko res samo izjeme, pa še te lahko veljajo samo določen čas. Ustvarjalci 
bodo morali akceptirati dejstvo, da arhivsko stroko postavljajo in določajo arhivisti, ki se morajo otresti vpliva 
leve ali desne politike in tistih, ki na področju arhivistike iščejo neke svoje interese. Slovenski arhivi se morajo 
posvetiti stroki, študiju arhivistike in reševanju strokovnih pozicij v kulturnem prostoru in vse jasno zapisati v 
novo arhivsko zakonodajo, ki sem jo okvirno predstavil že leta 2010 v Radencih. V Sloveniji moramo, seveda v 
Ljubljani čim prej zgraditi novo arhivsko stavbo za ARS ali Narodni arhiv in tako tudi za Zgodovinski arhiv 
Ljubljana (v centru mesta, blizu ostalih nacionalnih kulturnih ustanov) saj je parcialno reševanje prostorske 
problematike drago in neracionalno«. 
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korupcije, Varuh človekovih pravic RS, Urad informacijske pooblaščenke in Računsko 
sodišče RS. Take pozicije slovenskih arhivov bomo dosegli le s spremembo miselnih 
procesov, ki morajo potekati preko angažiranja arhivskih strokovnjakov, razgovorov z 
zaposlenimi v arhivih, predstavnikov zainteresirane javnosti in tistih, ki jih 
problematika arhivov zanima – predvsem uporabnikov, raziskovalcev ali posameznih 
ustanov, ki so vezane na pridobivanje podatkov iz arhivskega gradiva za izvajanje 
svojega poslanstva. Tak projekt mora biti kreativno zastavljen, udeleženci v projektu 
pa morajo biti pripravljeni sprejeti izzive današnjega časa, poznati morajo dosedanje 
pravne ureditve tega področja v Sloveniji in širše ter morajo biti s temi novimi 
izhodišči seznanjeni in nad njimi navdušeni. 

Po vseh peripetijah zadnjih let in ponovno leta 2014 bomo morali pričeti 
pripravljati nov Zakon o arhivskem gradivu in arhivih, v ta namen bi ustanovili 
posebno delovno komisijo, v katero bi imenovali samostojne in samoiniciativne člane. 
Tem naj omogočijo vodstva arhivov nemoteno delo. V delo komisije je potrebno 
pritegniti MIAZ UM, ADS, ADM, Katedro za arhivistiko in dokumentologijo na AMEU – 
ECM in druge. Vsi naj pri ARRS prijavijo tudi raziskovalni projekt in za to pridobijo 
ustrezna finančna sredstva. 

Dejstvo je, da nihče drug ne bo in ne sme za arhivsko stroko pripravljati Zakona 
o arhivskem gradivu ter arhivih in da se nihče drug ne bo potegoval za ugled in 
priznanje slovenskih arhivistov ter arhivskih ustanov kakor mi sami.  

Zato bo nujno, da v arhivski stroki dosežemo soglasje o elementih novega 
arhivskega zakona, ki naj določi takšen status arhivov, da bo zagotovljena 
depolitizacija arhivov v Sloveniji, ter take vsebine, ki bodo določale arhivsko znanost 
in moderne arhivske teorije in prakse. 

 

SLOVENSKI ARHIVI IN VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC REPUBLIKE SLOVENIJE6 

V pregledovanju letnega poročila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije 
(kratko Varuh) za leto 2012 (Letno poročilo Varuha, 2013) lahko zasledimo na straneh 
34 do 41 v poglavju 2.1.4. Varstvo zasebnosti in osebnih podatkov, angažiranost 
Varuha v odnosu do arhivske teorije in prakse predvsem pa do arhivske zakonodaje. 
Razumljivo je, da se ta aktivnost nanaša na eventualne zlorabe arhivskega gradiva, ki 
jih, kot ugotavlja Varuh leta 2012, omogoča tudi neupoštevanje členov Zakona o 
varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. 

Iz zgoraj omenjenega letnega poročila Varuha je možno spoznati, v katerih 
situacijah so se arhivi znašli v postopkih, ki jih izvaja Varuh. Eden od teh postopkov 
je torej zloraba arhivskega gradiva. Iz vsebine poročila je razvidno, da gre za zlorabo 
arhivskega gradiva fonda MNZ, Službe državne varnosti (Udba ali Ozna), ki ga hrani 
Arhiv RS. Pobudniki tega procesa so želeli dokazati, da so bili nekateri arhivski 
dokumenti v medijih ali kje drugje neopravičeno (nedovoljeno) objavljeni (Štefančič, 
2013). V poročilu spremljamo razpravo med Varuhom in Arhivom RS, o kateri ostali 
arhivi in arhivisti vsaj uradno nismo bili seznanjeni. V glavnem je komuniciranje 
potekalo med Varuhom in Arhivom Republike Slovenije, iz nje pa je razvidno, da gre 
za ocene o »nedorečenih situacijah in v nepreciznih dikcijah posameznih členov 
ZVDAGA« (Mušič, 2013). Različno so bile tolmačene omejitve dostopa do arhivskega 

                                                 
6  Zahvaljujem se gospodu Tonetu Dolčiču, namestniku varuha človekovih pravic, za posredovanje splošne 

informacije, ter gospodu Jerneju Rojšku, varuhu človekovih pravic, za posredovane informacije s področja 
arhivov. Obema se zahvaljujem za knjigo Letno poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2012. 
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gradiva, ki je dostopno brez omejitev, kar pa ne velja za arhivsko gradivo, »ki 
vsebuje občutljive osebne podatke, ki so bili pridobljeni s kršenjem človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin ter se nanašajo na osebe, ki niso bile nosilke javnih 
funkcij« (ZVDAGA, čl. 65). 

Prav ta razprava med Arhivom Republike Slovenije in Varuhom kaže na strogo 
dikcijo 65. člena, ki ga je po mnenju Varuha potrebno spoštovati tako, kot ga je 
zakonodajalec zapisal. O tem, kako zakonodajalec ni upošteval nekaterih mnenj 
arhivske stroke, ki je opozarjala in predvidevala težave, je danes nesmiselno 
govoriti.  

Dejstvo je, da smo dobili »nov« oziroma spremenjen ZVDAG-A konec meseca 
januarja 2014 po postopku, ki sem ga zgoraj opisal. Iz njega je razvidna tesna 
povezava med politiko in arhivsko stroko. Glede na planiran referendum se močno 
bojim, da se bo ponovila situacija, v kateri bodo arhiviste ponovno okupirali z 
različnimi dejavnostmi. O novih določbah in rešitvah 65. člena, ki ga predvideva nov 
Zakon o spremembah in dopolnitvah ZVDAGA-A, ne bom govoril. Ponovno pa bi 
opozoril na zgornji del mojega prispevka, kjer sem praktično predstavil, kako so 
potekale razprave in proces sprejemanja tega zakona, za katerega je Varuh v svojem 
poročilu že leta 2012 predlagal podrobne in točne definicije posameznih členov. Zato 
je Varuh že leta 2012 celo na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložil zahtevo za 
presojo ustavnosti Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ker v 
ZVDAGA ni urejen postopek predaje arhivskega gradiva Psihiatrične klinike 
pristojnemu arhivu (ARS). Vprašanje o usodi arhivskega gradiva Psihiatrične klinike je 
bila druga zelo odmevna tema dopisovanja med Arhivom Republike Slovenije in 
Varuhom. Seveda je ocenjevanje teh relacij v pristojnosti arhiva Republike Slovenije.  

Zanimiva so namreč stališča Varuha, v katerih opozarja na krhkost tistih členov 
in določil ZVDAGA, ki se nanašajo na varstvo človekovih pravic in na občutljive 
osebne podatke.  

O varovanju osebnih in drugih zaupnih, občutljivih podatkov, ki se pojavljajo 
tako v dokumentarnem kakor tudi v arhivskem gradivu, smo v stroki že govorili. 
Nisem prepričan, da so nekatere nakazane rešitve optimalne za arhivsko teorijo in 
prakso. Posebej bi rad opozoril na nerazumno pretiravanje v zvezi z večkrat 
omenjenim 65. členom ZVDAGA, pri tem pa se pogosto pozablja na druge strokovne 
probleme pri ustvarjalcih arhivskega gradiva, ki prav tako razpolagajo z občutljivimi 
osebnimi podatki. Rešitve glede dostopnosti osebnih podatkov, ki so v javnem 
arhivskem gradivu, so sicer mednarodno primerljive, a so glede na uporabo 
arhivskega gradiva nepraktične (Dornik, 2007). 

 

ETIČNI KODEKS  

Nekatere napotke glede odnosa med stroko in politiko najdemo tudi v členih 
etičnega kodeksa (Code of ethics)7, vendar ugotavlja odstopanja, ki se v praksi 
pokažejo v odnosu med stroko na eni strani in politiko na drugi strani. Ta odnos in 
stanje pogosto onemogočata, da bi arhivisti lahko v celoti izvajali določbe etičnega 
kodeksa. V uvodnih členih takšnega etičnega kodeksa je zapisano, »da morajo 
arhivisti hraniti in ohraniti integriteto arhivskega gradiva in mu na tak način dajati 

                                                 
7  ICA/MAS, Code of ethics, sprejet na XIII. mednarodnem kongresu arhivov v Pekingu leta 1996. 
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možnost, da to gradivo predstavlja trajno in trdno vsebino kot dokaz za bodoče 
rodove«.  

Etični kodeks namreč zahteva objektivnost in nepristranskost arhivistov, ki 
morajo biti do arhivskega gradiva korektni in profesionalni. Zaradi tega se morajo 
arhivisti upreti kakršnimkoli možnim pritiskom, pa naj ti prihajajo od katerekoli 
strani, upreti se morajo tudi manipulacijam s podatki iz arhivskega gradiva in 
eventualnemu skrivanju ali popravljanju vsebin arhivskega gradiva. Po etičnem 
kodeksu je arhivistom zaupana skrb za razvoj arhivske službe in za zavarovanje in 
dostop do arhivskega gradiva. Arhivsko gradivo posameznih arhivov ni samo arhivsko 
gradivo te države, ampak je arhivsko gradivo vseh držav tudi svetovna arhivska 
dediščina. 

 

SPLOŠNA DEKLARACIJA O ARHIVIH 

O pomembnosti arhivskega gradiva govori tudi Splošna deklaracija o arhivih,8 v 
kateri je navedeno, da arhivsko gradivo dokumentira odločitve, aktivnosti in spomine 
in je zaradi tega izjemno in nenadomestljivo. 

Arhivsko gradivo predstavlja pisno kulturno dediščino, ki se prenaša iz ene 
generacije v drugo. Arhivsko gradivo je potrebno upravljati (spremljati) od njegovega 
nastanka prav zato, da ohranjamo njegovo vrednost in pomen, saj ima poglavitno 
vlogo pri razvoju družb in prispeva k individualnemu in skupinskemu spominu. Prost 
dostop do arhivskega gradiva bogati naše znanje o človeški družbi, spodbuja 
demokracijo, ščiti pravice državljanov in izboljšuje kakovost življenja.  

Deklaracija ugotavlja: neprecenljivo vrednost arhivskega gradiva kot 
verodostojnega dokaza o upravnih, kulturnih in intelektualnih dejavnostih in kot 
odraz razvoja družb; temeljno potrebo po arhivih za podporo poslovne učinkovitosti; 
odgovornosti in preglednosti (transparentnosti) za zaščito državljanskih pravic, za 
ohranitev individualnega in kolektivnega spomina, za razumevanje preteklosti, doku-
mentiranje sedanjosti in usmerjanje prihodnjih aktivnosti; raznolikost arhivskega 
gradiva pri beleženju vseh področij človekove dejavnosti; številnost nosilcev zapisa, 
na katerih nastaja arhivsko gradivo (na papirju, v elektronski, avdiovizualni in drugih 
oblikah); vlogo arhivistov kot usposobljenih strokovnjakov z začetnim in 
permanentnim izobraževanjem, ki služijo svoji družbi s podporo pri nastajanju 
gradiva, valorizacijo, varstvom ter omogočanjem uporabe tega gradiva; odgovornost 
vseh: državljanov, javne uprave in nosilcev odločanja, lastnikov ali imetnikov javnega 
ali zasebnega arhivskega gradiva ter arhivistov in drugih informacijskih strokovnjakov 
pri upravljanju arhivskega gradiva. 

Namen deklaracije je, da države zaveže k sprejemu in izvajanju ustrezne 
»nacionalne arhivske politike« in sprejetju zakonov zato, da bi bilo upravljanje z 
arhivskim gradivom cenjeno in kompetentno izvedeno pri vseh pravnih osebah, 
zasebnih ali javnih, ki ustvarjajo in uporabljajo arhivsko gradivo v okviru opravljanja 
svoje dejavnosti; da bi bila dodeljena potrebna sredstva za podporo ustreznemu 
upravljanju arhivskega gradiva, vključno z zaposlovanjem usposobljenih 
strokovnjakov; da bi bilo arhivsko gradivo upravljano in varovano na način, ki bo 
zagotovil njegovo avtentičnost, zanesljivost, celovitost in uporabnost, da bi bilo 

                                                 
8  Sprejeta na Generalni skupščini Mednarodnega arhivskega sveta (ICA/MAS) na Malti novembra 2009. 
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arhivsko gradivo dostopno vsakomur, ob upoštevanju ustrezne zakonodaje in pravic 
posameznikov, ustvarjalcev, lastnikov in uporabnikov in bi uporaba arhivskega 
gradiva pripomogla k spodbujanju odgovornega državljanstva.  

Ob osebnem prizadevanju glede spoštovanja, predvsem pa razumnega 
določanja dostopov do javnega arhivskega gradiva, ki naj bo dostopno brez omejitev, 
se mi misel vrača k najstarejšemu predhodniku današnje arhivske znanosti Jacobu 
von Rammingenu, ki je že leta 1571 napisal dve navodili (učbenika) za vodenje in 
pravilno ureditev arhiva ter o odnosu arhivistov do dokumentarnega gradiva.9 

 

SLOVENSKI ARHIVI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV, VARSTVO ČLOVEKOVIH 
PRAVIC IN ODSEVI V EVROPSKI SKUPNOSTI 

Nimam ambicije obravnavati problematiko slovenskih arhivov in njihov odnos do 
varstva osebnih podatkov ter varstva človekovih pravic, ker so te teme v glavnem 
rezervirane za pravnike. 

Kot arhivist bi rad opozoril le na dejstvo, da je arhivska stroka vpletena v 
mnoge zakone z zgoraj omenjenega področja, nisem pa najbolj prepričan, da so o 
teh zakonskih predpisih slovenski arhivisti posebej dobro obveščeni.  

Morda najprej o Zakonu o varstvu osebnih podatkov iz leta 2011, ki je danes 
posebej citiran zaradi v ZDAGA-A predpisani »anonimizaciji«. Gre za postopek in 
spremembo oblike osebnih podatkov tako, da jih ni več mogoče povezati s 
posameznikom ali je to mogoče le z nesorazmerno velikimi napori, stroški ali porabo 
časa. Ta zakon opredeljuje tudi občutljive osebne podatke: podatke o rasnem, 
narodnem ali narodnostnem poreklu, političnem, verskem ali filozofskem 
prepričanju, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem življenju in vpisu v 
kazensko evidenco ali izbrisu iz nje oz. vpisu v ostale evidence, ki se vodijo na 
podlagi zakona, ki ureja prekrške (v nadaljnjem besedilu: evidence prekrškov). Dalje 
navaja občutljive osebne podatke, ki imajo biometrične značilnosti, zlasti če je z 
njihovo uporabo mogoče določiti posameznika v zvezi s kakšno od zgoraj navedenih 
okoliščin.  

Kako pogosto so arhivi vpleteni v ostale zgoraj naštete zakone, bomo morali še 
ugotoviti, opozarjam le na probleme arhivov zaradi Zakona o dostopu do informacij 
javnega značaja iz leta 2006 oziroma problemov, ki ji imajo arhivi glede na Evropsko 
konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščinah, ki je bila 
ratificirana v DZ ter dopolnjevana vse do leta 2009. 

V zvezi s to Evropsko konvencijo deluje tudi posebno Evropsko sodišče za 
človekove pravice, ki je v zadnjem času pogosto uporabljalo arhivsko gradivo za 
raziskovanje in delo sodišča predvsem v postopkih ugotavljanja hudih kršitev 
človekovih pravic. Pomembno vlogo je Sodišče za človekove pravice torej dodelilo 
arhivom tudi v primeru v zvezi z oceno pomora ljudi v Katinskem gozdu (Letnar 
Černič, 2013). 

Jasno je, da odnose med stroko in politiko zasledimo tudi pri sprejemanju 
političnih odločitev v okviru držav članic Evropske skupnosti. Organi ES so dokaj 
zamotano prepleteni. Prav tako so prepletene relacije med arhivi (arhivistiko) in 
politiko, saj se odvijajo tudi med Evropsko komisijo in Svetom Evrope, kateremu je 

                                                 
9  Glej: Jacob von Ramminger (angleška verzija) Two manual of registry and archival arrangement, printed in 1571. 
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komisija dolžna dajati svoja poročila. Evropska komisija oz. njena delovna telesa so v 
preteklosti že izdelala nekaj poročil in priporočil v zvezi z aktualnimi vprašanji v 
arhivih, kot so: on-line dostopi do arhivskega gradiva oz. o hrambi elektronskih in 
digitalno nastajajočih arhivskih zbirk, o stanju v arhivih Evrope, o principih dostopov 
do arhivov in podobno (Glažar, 2013). 

Zgoraj opisana in še nekatera druga področja so bila obdelana z večjim ali 
manjšim angažiranjem arhivistov, pri čemer je bil velik poudarek na sodelovanju 
arhivistov iz državnih nacionalnih arhivov in zelo redko iz regionalnih mestnih 
arhivov. S tem, ko so bili v politiko Evropske skupnosti pritegnjeni nacionalni arhivi, 
so ti prevzemali tudi posredniško vlogo med Evropsko arhivsko skupino in arhivskimi 
službami v posameznih državah. Takšna praksa je v nekaterih državah ES naletela na 
težave, posebej tam, kjer nacionalni arhivi niso generalne direkcije, kjer arhivska 
služba ni centralizirano organizirana ter obstajajo samostojni arhivi ali podobni 
arhivski zavodi. To dejansko pomeni, da politika Evropske skupnosti oz. Evropske 
arhivske skupine odloča glede arhivske teorije in prakse. 

Opozarjam na diskusijo med Evropsko arhivsko skupino in Evropsko skupnostjo 
ter arhivi iz držav članic Evropske skupnosti v zvezi s projektom »pravica do pozabe«, 
ki kaže na primer možne prevlade politike nad stroko (Glažar, 2013). 

V primeru, da Evropska arhivska komisija (kako je sestavljena, je opisano 
zgoraj) in Evropska skupnost pri določenih arhivskih strokovnih vprašanjih dosežeta 
soglasje, lahko o tem ES izda »direktivo«. Direktiva ES je nekakšen pripomoček za 
reševanje določenih strokovnih vprašanj ter se lahko prilagaja praksam v posameznih 
državah, kar je pozitivno. V primeru, da ES izda »uredbo«, pa je njene člene 
potrebno direktno izvajati. 

Če se bo praksa izdajanja uredb v zvezi z arhivi v ES uveljavila, bo to popoln 
dokaz nadvlade politike nad stroko, ker v procesu nastajanja uredbe stroka ni 
enakopravni sogovornik, čeprav gre za izključno arhivska strokovna vprašanja. 
Zanimiv bo torej razplet spora med evropsko arhivsko stroko, za katero je projekt 
»pravica do pozabe » nesprejemljiv.  

Če se bo praksa izdajanja različnih uredb ES v zvezi z arhivi uveljavila, potem 
obstaja velika nevarnost, da bomo morali arhivisti zaradi njih odstopati od nekaterih 
uveljavljenih principov arhivske teorije in prakse.  

 

ZA KONEC »DROBTINICE«, KOT DOKAZ ODNOSOV MED STROKO IN POLITIKO  

1. Nastala je razlika med v stroki usklajenim tekstom »novega« ZVDAGA-A in 
tekstom, ki ga je sprejel DZ potem, ko ga je z amandmaji spremenila politika. 

2. Papež Frančišek je odprl dostop do vatikanskih arhivov za drugo svetovno 
vojno. Vest iz ICA Newsletter z dne 11. 2. 2014 (The archive, which details the 
church's activities during the war, has been a point of controversy for several 
decades. Many Jews accuse the Vatican and former wartime Pope Pius XII of 
staying silent during the Holocaust).  

3. Požar, ki je izbruhnil 7. 2. 2014 ob nemirih v Sarajevu, je uničil del 
najstarejšega arhivskega gradiva Arhiva BiH.  

4. Nemogoči postopki dostopa in uporabe arhivskega gradiva v Vojnem arhivu v 
Beogradu, ki deluje v okviru Ministrstva za obrambo Republike Srbije. 
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5. Preprečitev uporabe arhivskega gradiva v Nadškofijskem arhivu v Zagrebu 
zaradi objave originalnega arhivskega gradiva v tisku. 

6. Stališča, oblikovana na tiskovni konferenci 12. 2. 2014 v ARS in izjava za 
javnost, sklep iz medijev, da stroka (predstavniki ARS, ADS, delovna komisija 
MK) sodi, da je referendum nepotreben10. 

Šest izbranih primerov, ki kažejo na stanje ali rezultate odnosa med arhivsko 
stroko in politiko, vsak za sebe zahteva posebno obravnavo. Prepogosti so primeri, ko 
politika dela škodo arhivistiki, razen pri točki 2, kjer zasledimo pozitiven premik v 
smeri dostopa do arhivskega gradiva. 
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SUMMARY 

Peter Pavel KLASINC∗ 

SLOVENE ARCHIVES BETWEEN PROFESSION AND POLITICS 

The fate, existence and development of Slovene Archives, similar to other 
archives in the world, are connected to political events. The word “politics” defines 
relations between the carriers of the archival profession and those executing the 
state or local politics.  

There are two questions on hand. The first asking how archives can affect 
politics (daily politics) and the second asking how the politics affect the work of 
archival institutions and archival work at creators. The article however emphasizes 

                                                 
10  Spoštovana predsednica vlade, spoštovani ministri, Evropska platforma spomina in vesti podpira odprtje 

slovenskih arhivov širši javnosti. V resoluciji z dne 2. aprila 2009 so vse politične skupine v Evropskem 
parlamentu (z izjemo GUE/NGL), vključno s socialnimi demokrati, članice pozvale k resničnemu prizadevanju za 
odprtje arhivov, vključno z arhivi nekdanjih notranjih varnostnih služb, tajnih policij in obveščevalnih agencij. 
Da bi se lahko učili iz grozot preteklosti, mora biti dostop do teh arhivov omogočen vsakomur. Nedemokratična 
vladavina in kršitve temeljnih človekovih pravic se na evropskih tleh ne smejo nikoli več ponoviti. Priporočamo, 
da Slovenija pri odpiranju arhivov sledi primerom dobrih praks Nemčije, Poljske in Češke. S spoštovanjem, Göran 
Lindblad, predsednik Evropske platforme spomina in vesti. 
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the political influence on the functioning of archives, although we know the archives 
can affect politics with documents they keep. Those can affect political decisions, 
political actions, political disputes etc. 

Relations between archives and politics in Slovenia started mainly after 1990 
when the political regime changed, consequently bringing forward a new law on 
archives in 1996. The first changes emerged with passing a new law in 2006 and in 
2011 some new changes were suggested, which led to a referendum considering the 
closing of fonds of the State Security Service.  

In the beginning of 2014, a new, professionally prepared, law was prepared, 
but politics changed it to the point of the emergence of a new referendum initiative 
again considering the closing of the fonds of the State Security Service.  

Relations between profession and politics can be seen in some articles of the 
Human Rights Ombudsman Act, Personal Data Protection Act and the Public 
Information Access Act. These relations can be seen also in the framework of the 
European Community, where the project “Right to be Forgotten” upset the archival 
profession which has to withstand such “ordinances” of the European Community and 
persist on the fact that EC issues only “recommendations” which can be adapted for 
local legislation.  

The author states six current cases of relations between archives and politics: 

1. A difference between the professionally adjusted text of the new archival law 
and the one passed in parliament occurred, after it was changed by political 
amendments.  

2. Pope Francis allowed access to the Vatican Archives for the period of the 
Second World War.  

3. Fire erupting in Sarajevo in February 2014 in riots, destroying a part of the 
oldest archives of the Archives of the Bosnia and Herzegovina. 

4. Impossible procedures of access and use at the Belgrade War Archives, which is 
a part of the Ministry of Defense of the Republic of Serbia.  

5. Archival documents of the Archiepiscopal Archives in Zagreb are not accessible 
because they are published.  

6. Standpoints and media release that the “profession (?) thinks, the referendum 
is not necessary.” 

 

 

 

 


