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1.03 Kratki znanstveni članek       1.03 Short Scientific Article 
 

 

DOSTOP DO ARHIVSKEGA GRADIVA IN VARSTVO OSEBNIH 
PODATKOV: PRIMERJAVA MED SLOVENSKIMI JAVNIMI IN 

CERKVENIMI ARHIVI  

mag. Lilijana Urlep 
Nadškofijski arhiv Maribor, Slovenija 

lilijana.urlep@nadskofija-maribor.si 

 

Izvleček: 

V članku je predstavljeno vprašanje dostopa do arhivskega gradiva in varstva osebnih podatkov 
v slovenskih javnih in cerkvenih arhivih. Prikazana je predvsem zakonska osnova  za dostop do 
arhivskega gradiva in varstvo osebnih podatkov, ki jih gradivo vsebuje. Avtorica ugotavlja, da se 
dostop do arhivskega gradiva in pogoji njegove uporabe v slovenskih javnih in cerkvenih arhivih 
nekoliko razlikujejo. Zaradi navedenega se zato smiselno postavlja vprašanje poenotenja dostopa 
do arhivskega gradiva in njegove uporabe. 

Ključne besede: 

dostop do arhivskega gradiva, varstvo osebnih podatkov, javni arhivi, cerkveni arhivi  

Abstract: 

Access to Archival Records and Personal Data Protection: Comparison between 
Slovenian Public and Church Archives  

The article discusses the issue of access to archival records and personal data protection in 
Slovenian public and church archives. It also presents the current legislation for access to archival 
records and personal data protection found among the archives. Through the article, the author 
concludes that access to archival records and conditions of their use in Slovenian public and 
church archives are somewhat different. Therefore, the issue of unifying the access and use of 
archival records is sensible.  

Key words: 

access to archival records, personal data protection, public archives, church archives 

 

1  Uvod  

Slovensko arhivsko mrežo sestavljajo javni in zasebni arhivi. Med zasebne arhive 
sodijo arhivi Rimskokatoliške cerkve: Nadškofijski arhiv Ljubljana, Nadškofijski arhiv 
Maribor in Škofijski arhiv Koper. Medtem ko je za javno arhivsko gradivo in javne arhive 
merodajen predvsem Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih 
(ZVDAGA, 2006, 2014), pa vprašanja varovanja, urejanja in dostopnosti arhivskega 
gradiva Rimskokatoliške cerkve na Slovenskem ureja predvsem splošna cerkvena 
zakonodaja, kar se odraža  tudi na področju dostopa do arhivskega gradiva in varstva 
osebnih podatkov, ki jih gradivo vsebuje.    

mailto:lilijana.urlep@nadskofija-maribor.si
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2  Dostop do arhivskega gradiva in varstvo osebnih podatkov v 
slovenskih javnih arhivih: pravna podlaga    

Dostop do arhivskega gradiva in njegova uporaba v slovenskih javnih arhivih sta 
načeloma urejena na podlagi področne arhivske zakonodaje, katere osnovo tvorita 
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, 2006) in  
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A, 2014). Na vprašanje uporabe in dostopa do javnega 
arhivskega gradiva v javnih arhivih se nanašata predvsem 63. člen, ki določa, da je javno 
arhivsko gradivo v arhivih na podlagi pisne zahteve za uporabo ali preko objave na 
svetovnem spletu dostopno vsakomur, in 65. člen, ki določa roke nedostopnosti gradiva. 
Ker se je o tej tematiki že veliko pisalo in razpravljalo, bodo v nadaljevanju izpostavljeni 
samo nekateri vidiki tega vprašanja, predvsem glede dostopa do arhivskega gradiva in 
varstva [občutljivih] osebnih podatkov, ki jih gradivo vsebuje.   

 Javno arhivsko gradivo v javnih arhivih je načeloma v celoti dostopno za vsakogar, 
razen če zanj veljajo posebni roki nedostopnosti (tajni podatki, davčni podatki, osebni 
podatki), določeni v 65. členu zakona.  

V zvezi z osebnimi podatki zakon v drugem odstavku 65. člena določa, da javno 
arhivsko gradivo, ki vsebuje osebne podatke, ki se nanašajo na:  

 zdravstveno stanje,  

 spolno življenje,  

 žrtev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, zakonsko zvezo, družino in 
otroke,  

 storilca kaznivih dejanj in prekrškov, razen kaznivih dejanj in prekrškov oseb, 
zoper katere je bil voden postopek zaradi nasprotovanja nekdanjemu 
enopartijskemu režimu,  

 versko prepričanje in  

 etnično pripadnost,  

postane dostopno za javno uporabo 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti 
posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan, če ni z drugimi 
predpisi določeno drugače. 

Zakon v 4. odstavku tega člena določa, da se kot nedostopni obravnavajo le 
posamezni dokumenti, ki vsebujejo osebne podatke, in ne širše enote gradiva. 
Zakonodajalec za te dokumente predvideva možnost anonimizacije: kadar posamezni 
dokumenti vsebujejo podatke, ki jih varujejo roki nedostopnosti, poleg njih pa tudi 
podatke, do katerih bi bilo mogoče dostopati, se za dostop pripravi anonimizirana kopija 
dokumenta, na kateri so podatki, ki jih varujejo roki nedostopnosti, prekriti tako, da 
neposreden ali posreden vpogled ni omogočen. 

Zakonodajalec v petem odstavku istega člena predvideva možnost ugovora zoper 
omejitev dostopa do arhivskega gradiva. Če se namreč uporabnik ne strinja z omejitvijo 
dostopa iz drugega odstavka, lahko vloži ugovor, o katerem odloča arhivska komisija. 
Pri postopku se uporabljajo določila 66. člena, ki na splošno opredeljuje izjeme rokov 
nedostopnosti.  

Omejitve dostopa do gradiva z osebnimi podatki veljajo za tretje osebe, ne pa za 
posameznike, na katere se podatki nanašajo, za njihove pooblaščence, za zakonite 
zastopnike ter dediče, za državne organe, parlamentarne preiskovalne komisije, organe 
samoupravnih lokalnih skupnosti ali nosilce javnih pooblastil, ki dokumente potrebujejo 
za svoje delo oziroma jih osebe potrebujejo za uveljavitev svoji pravic. Osebe, ki 
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nastopajo kot stranke v postopkih ali izkažejo svoj pravni interes za uvedbo ali udeležbo 
v postopkih, imajo pravico do vpogleda v arhivsko gradivo (prim. 68. člen). 

Nekoliko drugačna pa so določila za zasebno gradivo, ki se hrani v javnih arhivih. 
Pri uporabi zasebnega gradiva je potrebno upoštevati pravne akte ali pogodbe, na 
podlagi katerih je arhiv prevzel gradivo. V tem oziru se upoštevata  predvsem  46. in 70. 
člen ZVDAGA, ki predvidevata morebitne posebne pogoje glede hrambe in uporabe 
gradiva. Tako je v 46. členu določeno, da zasebno arhivsko gradivo, ki ga sprejme 
pristojni arhiv na predlog lastnika v hrambo, ostane v zasebni lasti in se obravnava v 
skladu z določbami pisne pogodbe o hrambi, s katero se lahko določijo posebni pogoji 
glede hrambe in dostopnosti zasebnega arhivskega gradiva. Podobno tudi 70. člen: 
uporabo zasebnega arhivskega gradiva v pristojnih arhivih ureja pravni akt, na podlagi 
katerega arhivi hranijo zasebno arhivsko gradivo. Za vprašanja glede uporabe, ki jih 
pravni akt ne ureja, velja smiselna uporaba določb o uporabi javnega arhivskega gradiva. 
Lastnik oz. ustvarjalec zasebnega gradiva, ki ga arhiv prejme v hrambo, lahko torej ob 
predaji določi posebne pogoje glede dostopa in uporabe gradiva, ki jih je potrebno 
upoštevati.  

Zelo pomembno je tudi, da so uporabniki ali obiskovalci arhivov seznanjeni s pogoji 
dostopa do arhivskega gradiva in njegove uporabe. Pri tem so jim lahko v veliko pomoč 
tudi čitalniški redi oz. navodila za uporabo arhivskega gradiva, ki navadno vsebujejo 
tozadevne informacije (prim. Navodilo za uporabo arhivskega gradiva v čitalnicah arhiva 
Republike Slovenije).  

 

3  Dostop do arhivskega gradiva in varstvo osebnih podatkov v 
slovenskih cerkvenih arhivih: pravna podlaga    

Slovenski cerkveni arhivi oz. natančneje arhivi Rimskokatoliške (tudi Rimokatoliške 
ali Katoliške) cerkve (Nadškofijski arhiv Ljubljana, Nadškofijski arhiv Maribor in Škofijski 
arhiv Koper) hranijo gradivo Rimskokatoliške cerkve, ki predstavlja izjemno pomemben  
del slovenske kulturne dediščine. Cerkveni arhivi so zasebni arhivi in niso del javne 
arhivske mreže.  

Vprašanje varovanja, urejanja in dostopa do arhivskega gradiva Rimskokatoliške 
cerkve (dalje: RKC) na Slovenskem urejata splošna in področna cerkvena zakonodaja 
(prim. Kolar, 1993, str. 89). Gradivo, ki ga hranijo arhivi RKC, je zasebno gradivo, ki pa 
ima glede na 52. člen ZVDAGA status arhivskega gradiva po zakonu samem. Glede 
valorizacije gradiva zakonodajalec v istem členu določa oz. potrjuje, da se arhivsko 
gradivo RKC odbere iz cerkvenega dokumentarnega gradiva v skladu z njenimi lastnimi 
predpisi.   

Katoliška cerkev v Sloveniji ureja in upravlja arhive ter arhivsko gradivo 
samostojno. Pravni okvir za urejanje in uporabo arhivskega gradiva RKC daje lastna 
cerkvena zakonodaja. Med pravnimi akti, ki urejajo to področje, lahko izpostavimo 
predvsem:  

 Odlok o varovanju in uporabi arhivov Katoliške cerkve v Republiki Sloveniji, ki 
ga je 7. decembra 1992 potrdila Slovenska škofovska konferenca, v veljavo pa 
je stopil z objavo v Sporočilih slovenskih škofij (Sporočila, št. 4/1993, str. 41–
41); 
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 Pravilnik o uporabi gradiva škofijskih arhivov Katoliške cerkve, ki ga je 
Slovenska škofovska konferenca potrdila 8. maja 20171 (Sporočila, št. 6/2017, 
str. 117–119), ki v skladu z nazivom natančno določa načine in pogoje uporabe 
arhivskega gradiva.  

 

Poleg tega se pri urejanju in uporabi gradiva upoštevajo splošna cerkvena 
zakonodaja in področna zakonodaja Republike Slovenije.   

Glede dostopa do arhivskega gradiva in njegove uporabe Odlok o varovanju in 
uporabi arhivov Katoliške cerkve v Republiki Sloveniji (dalje: Odlok) določa, da je pri 
upravičenem zanimanju lahko dovoljena uporaba arhivskega gradiva tretji osebi, če so 
izpolnjeni določeni pogoji2 in če za gradivo ne veljajo časovne omejitve (V.). Upravičen 
interes predstavljajo primeri, ko gre za uradne, znanstvene, domoznanske, 
družinskozgodovinske ali pedagoške namene. Glede na Pravilnik o uporabi gradiva 
škofijskih arhivov Katoliške cerkve (dalje: Pravilnik) je gradivo škofijskih arhivov 
dostopno v znanstvene in strokovne namene (7. člen), vendar pri tem veljajo določene 
časovne omejitve oz. splošni roki nedostopnosti. Tako je po osmem členu Pravilnika za 
znanstvenoraziskovalne namene praviloma dostopno vse gradivo, starejše od 50 let, če 
izročitelj ni določil drugače. Podobno določilo prinaša tudi 9. člen, ki pravi, da je gradivo 
iz zapuščin dostopno 50 let po smrti ustvarjalca, razen če ni ustvarjalec gradiva določil 
drugače.  

V nasprotju z javnim gradivom v javnih arhivih, ki je razen v primeru izjem iz 65. 
člena ZVDAGA načeloma prosto dostopno vsakomur, veljajo za gradivo škofijskih 
arhivov splošni roki nedostopnosti. Gradivo je načeloma dostopno 50 let po nastanku ali 
smrti ustvarjalca, posebno izjemo pa predstavlja gradivo, ki vsebuje osebne podatke. 
Spisi, ki vsebujejo osebne podatke, so v skladu z 10. členom Pravilnika za raziskovalce 
dostopni 80 let po svojem nastanku oziroma 20 let po smrti osebe, na katero se 
nanašajo, če je datum smrti znan in ni z drugimi predpisi določeno drugače. Uporabnik 
je kazensko odgovoren za zlorabo osebnih podatkov in avtorskih ter sorodnih pravic, ki 
so nastale iz nedovoljene uporabe arhivskega gradiva. 

V primerjavi z javnim gradivom v javnih arhivih lahko ugotovimo, da varovani 
podatki niso posebej specificirani, ampak da se omenjajo samo spisi, ki vsebujejo 
osebne podatke, kar je načeloma zelo široko in precej nedefinirano področje. Roki 
nedostopnosti so prav tako daljši: 80 let po nastanku oziroma 20 let po smrti osebe, na 
katero se nanašajo.  

Pravilnik ne predvideva možnosti anonimizacije, kar pomeni, da postanejo spisi, ki 
vsebujejo osebne podatke, dostopni šele po poteku rokov nedostopnosti.  

Podobno kot v javnih arhivih obstaja tudi možnost, da uporabnik zaprosi za izredno 
dovoljenje za uporabo gradiva, za katerega velja časovna omejitev. Tega v izjemnih in 
utemeljenih primerih izda pristojni škof ordinarij. V pisni prošnji je treba navesti točen 
naslov in poklic prosilca ter namen, za katerega želi uporabljati želeno gradivo. 
Dovoljenje je vezano na določeno zadevo in/ali osebo in je časovno omejeno (11. člen 
Pravilnika). 

                                                 
1  Pravilnik iz leta 2017 je nadomestil Pravilnik o uporabi arhivskega gradiva v škofijskih arhivih, ki je bil v 

veljavi od septembra 2003.  
2  Pogoji uporabe so navedeni dokaj natančno in se nanašajo tako na gradivo kot na uporabnika. Gradivo 

mora biti urejeno in nepoškodovano, uporabnik pa mora biti sposoben uporabljati gradivo brez pomoči 
arhivarja. Gradivo mora naročiti pravočasno, želje uporabnika pa ne smejo presegati rednih delovnih 
zmožnosti in pogojev dela arhiva (Odlok, VI.).  
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Posebna določila veljajo tudi za gradivo, ki vsebuje matične podatke (matične 
knjige, družinske knjige, zapisniki pred poroko, oklicne knjige, župnijska kartoteka). 
Tovrstno gradivo  postane dostopno sto let po svojem nastanku (13. člen Pravilnika). 
Določilo temelji na sklepu škofovske konferenca iz leta 2003, ki določa, da so matične 
knjige za rodoslovne raziskave dostopne 100 let po svojem nastanku. Za mlajše podatke 
si lahko preskrbi določena oseba izpisek samo zase in za svoje najožje družinske člane. 
Vse izjeme dovoljuje ordinarij (Sporočila, št. 6/2003, str. 83).   

Posebno vprašanje je tudi vprašanje dostopa do gradiva na podlagi izkazanega 
pravnega interesa ali zaradi uradnih postopkov, kadar je gradivo še pod časovno zaporo. 
Javni arhivi se pri tem poslužujejo predvsem določil iz 68. člena ZVDAGA, cerkveni pa 
so v nekoliko drugačni situaciji, saj se tozadeven dostop v Pravilniku ne omenja, v 
Odloku pa je definiran nenatančno. Odlok posamezniku priznava pravico, da dobi izvirne 
prepise ali informacije o podatkih, ki se nanašajo nanj (IV.), tretje osebe pa lahko na 
podlagi uradnega interesa oz. namena dostopajo do gradiva, kadar za gradivo ne veljajo 
časovne omejitve (V.). Kadar zadeve niso natančno specificirane, se zato v cerkvenih 
arhivih smiselno uporabljajo določbe državne področne zakonodaje. Primeri dostopa do 
gradiva zaradi potreb upravnih postopkov ali pravnega interesa so – z izjemo matičnih 
podatkov – načeloma v cerkvenih arhivih prej redki kot pogosti.  

 

  Javno arhivsko gradivo v javnih 
arhivih 

Gradivo v škofijskih arhivih  

Splošno o dostopu 
do arhivskega 
gradiva 

Prost dostop, razen v primeru izjem iz 
65. člena ZVDAGA 

Splošni roki nedostopnosti: 50 
let po nastanku gradiva ali 50 
let po smrti ustvarjalca; 100 let 
za matične knjige 

Varstvo osebnih 
podatkov  

Posebno varovanje osebnih podatkov, 
ki se nanašajo na zdravstveno stanje, 
spolno življenje, žrtev kaznivih dejanj 
zoper spolno nedotakljivost, zakonsko 
zvezo, družino in otroke,  storilca 
kaznivih dejanj in prekrškov, razen 
kaznivih dejanj in prekrškov oseb, zoper 
katere je bil voden postopek zaradi  
nasprotovanja nekdanjemu 
enopartijskemu režimu, versko 
prepričanje in  etnično pripadnost 

Posebno varovanje spisov, ki 
vsebujejo osebne podatke  

Roki nedostopnosti 
arhivskega gradiva, 
ki vsebuje osebne 
podatke 

75 let po nastanku gradiva ali 10 let po 
smrti posameznika, na katerega se 
podatki nanašajo 

80 let po svojem nastanku 
oziroma 20 let po smrti 
posameznika, na katerega se 
podatki nanašajo  

Možnost 
anonimizacije 

Da Ne  

Možnost ugovora 
zaradi 
nedostopnosti 
gradiva, ki vsebuje 
osebne podatke 

Možnost ugovora: odloča arhivska 
komisija 

Možnost posebnega 
dovoljenja: izda škof ordinarij 

Tabela 1: Dostop do arhivskega gradiva in varstvo osebnih podatkov: primerjava 
slovenskih javnih in cerkvenih arhivov  
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4   Namesto zaključka: možnost poenotenja? 

Na podlagi analize zakonske osnove za dostop do arhivskega gradiva in/oz. 
varstva [občutljivih] osebnih podatkov, ki ga gradivo vsebuje, lahko ugotovimo, da se v 
slovenskih javnih in cerkvenih arhivih kažejo nekatere razlike. Vendar se ta ugotovitev 
načeloma nanaša samo na primerjavo med dostopom do javnega arhivskega gradiva v 
javnih arhivih in dostopom do gradiva v cerkvenih arhivih, za dostop do zasebnega 
gradiva v javnih arhivih pa lahko načeloma veljajo posebna določila. Dostopnost in 
pogoje uporabe javnega arhivskega gradiva v javnih arhivih ureja področna arhivska 
zakonodaja oz. natančneje ZVDAGA, za cerkvene arhive pa je merodajna lastna 
cerkvena zakonodaja oz. na podlagi cerkvene zakonodaje sprejeti pravni akti. Za 
uporabo gradiva cerkvenih arhivov je pomemben predvsem Pravilnik o uporabi gradiva 
škofijskih arhivov Katoliške cerkve in v manjši meri tudi Odlok o varovanju in uporabi 
arhivov Katoliške cerkve.  

Različni pogoji dostopa in uporabe arhivskega gradiva pogostokrat begajo tudi 
uporabnike, ki morajo pri iskanju istovrstnih informacij računati z različnimi pogoji 
uporabe gradiva, ki te informacije vsebuje.  S stališča uporabnikov in tudi arhivske stroke 
se zato smiselno postavlja vprašanje o možnostih poenotenja dostopa do arhivskega 
gradiva oz. njegove uporabe.  

Pri tem vprašanju bi bilo potrebno s stališča cerkvenih arhivov natančno preučiti 
tako vprašanje pravne podlage kot tudi konkretne možnosti ali predloge za poenotenje, 
pomemben dejavnik pa bi predstavljali tudi teorija in praksa cerkvenih arhivov v tujini, 
predvsem v sosednjih ali bližnjih državah (Avstrija, Nemčija, Italija).  

Na podlagi pregleda določil glede dostopa do gradiva cerkvenih arhivov v bližnjih 
državah lahko ugotovimo, da načeloma veljajo splošni roki nedostopnosti (40, 50, 60, 75 
let po nastanku).  Posebni pogoji veljajo za gradivo, ki vsebuje osebne podatke, možnost 
anonimizacije pa  – vsaj večinoma – ni predvidena (prim. Ordnung zur Sicherung und 
Nutzung der Archive der Katholischen Kirche in der Erzdiözese Salzburg;  Archivordnung 
des  Diözesanarchivs Graz Seckau; Benützungsordnung für das Archiv des Erzbistums 
München und Freising; Anordnung über die Sicherung und Nutzung der Archive der 
katholischen Kirche [2014], Regolamento dell'Archivio Storico Diocesano di Milano itd.).  

Za slovenske cerkvene arhive so še posebej važni nemški arhivi, saj so se  
slovenski arhivi v mnogočem zgledovali po nemškem modelu. Tako  je leta 1992 sprejeti 
Odlok o varovanju in uporabi arhivov Katoliške cerkve v Republiki Sloveniji deloma 
temeljil na Odloku o varovanju in uporabi arhivov Katoliške cerkve, ki ga je leta 1988 
sprejela nemška škofovska konferenca (Kolar, 1993, str. 90).  

Podobno kot v Sloveniji tudi v Nemčiji velja, da se pogoji dostopnosti in uporabe 
arhivskega gradiva v javnih in cerkvenih arhivih3 nekoliko razlikujejo. Arhivsko gradivo v 
nemških cerkvenih arhivih je načeloma dostopno 40 let po nastanku. Osebni spisi oz. 
spisi, ki se nanašajo na določeno osebo, postanejo dostopni 30 let po smrti, če je datum 
smrti znan, 120 let po rojstvu, če datum smrti ni znan, ter 70 let po nastanku, če nista 
znana ne datum smrti in ne rojstva. Posebna določila veljajo tudi za matične knjige. 
Rojstne oz. krstne postanejo dostopne po 120 letih, poročne po 100 in mrliške po 40.       

Navedeni dejavniki in ugotovitve bi pri morebitnem vprašanju poenotenja dostopa 
do arhivskega gradiva v slovenskih javnih in cerkvenih arhivih igrali pomembno vlogo.  

 

                                                 
3  Pri primerjavi so bili upoštevani samo arhivi Rimokatoliške cerkve.  
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Upoštevaje vse našteto bi glede konkretnih načinov za poenotenje s stališča 
cerkvenih arhivov v poštev prišli predvsem dve rešitvi:  

a) posebno varstvo in/oz. specifikacija občutljivih osebnih podatkov, ki jih 
gradivo vsebuje, pri čemer bi zaradi specifičnosti gradiva največji problem 
predstavljalo versko prepričanje oz. verska pripadnost;   

b) anonimizacija.  

Na prvi pogled se zdi anonimizacija precej očitna in zlahka izvedljiva rešitev, 
vendar pa bi njena uvedba – podobno kot se je to v javnih arhivih pokazalo ob sprejetju 
novele ZVDAGA leta 2014 – verjetno sprožila številna vprašanja glede izvedbe. Ob 
upoštevanju kadrovskih problemov bi prišla na dan številna vsebinska in tehnična 
vprašanja.  Pri tem bi se lahko cerkveni arhivi zgledovali po praksi v javnih arhivih, vendar 
bi zaradi specifičnosti gradiva vseeno morali iskati nekatere svoje vsebinske rešitve. 
Anonimizacija bi lahko predstavljala samostojno rešitev, prav tako pa bi lahko nastopila 
v kombinaciji s posebnim varstvom [občutljivih] osebnih podatkov.  

Gradivo, ki ga hranijo slovenski cerkveni arhivi, predstavlja pomemben del 
slovenske kulturne dediščine. Zato je zelo pomembno, da se trajno ohrani in da je po 
možnosti čim bolj dostopno. Ob tem velja opozoriti na Priporočilo Sveta Evrope glede 
dostopa do arhivskega gradiva, v katerem je glede zasebnega arhivskega gradiva 
zapisano, da bi bilo potrebno, kadar je le mogoče, mutatis mutandis, dostop do 
zasebnega arhivskega gradiva poskušati približati tistemu, ki velja za javno arhivsko 
gradivo (2003, str. 298).  
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The Slovenian archival network consists of public and private or church archives, 
which provide access to their holdings and, in accordance with legislation, determine the 
conditions for use of these records. Access and use of archival records is determined by 
the Protection of Documents and Archives and Archival Institutions Act (2014; 
hereinafter: ZVDAGA), the Regulations on the Use of Archival Material and the Reading 
Order of Individual Archives. For access to public archival records in public archives, 
Article 65 of the ZVDAGA is applicable. It stipulates a deadline for the inaccessibility of 
archival records containing sensitive personal data relating to the state of health, sexual 
life, victims of sexual offenses, marriage, family and children, perpetrators of offenses 
and misdemeanors, with the exception of criminal offenses and offenses of persons 
against whom the procedure was conducted for opposing the former one-party regime, 
religious beliefs and ethnicity. This material becomes publicly available 75 years after its 
creation or 10 years after the data subject’s death, if the date of death is known, unless 
otherwise specified by other regulations. In contrary, access and use of records from the 
Slovenian church archives are regulated primarily on the basis of the Ordinance on the 
Use of Archives of the Catholic Church Archives (2017). Contrary to Article 65 of the 
ZVDAGA, which specifies categories of individual personal data, the Regulations 
mention only the files or documents containing personal data. According to the 
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Guidelines, such material becomes available 80 years after its creation or 20 years after 
the data subject’s death, if the date of death is known and it is not stipulated otherwise. 
The Guidelines also specify the access to central registers (church records) and 
materials containing such data: this material becomes available 100 years after it has 
been created. The Access Guidelines do not allow the possibility of anonymization, which 
is, for public archival records, provided for in Article 65 of the ZVDAGA. 

From the above, we can conclude that access to archival records and the 
conditions of their use in Slovenian public and church, private archives are somewhat 
different. The difference is often experienced by users who, when searching for individual 
information in different archives, need to count on different accessibility and conditions 
of use of the material that contains this information. From users’, as well as the archival 
profession point of view, therefore, the issue of unifying the access and use of archival 
material is sensible. 

 

Viri in literatura 

Anordnung über die Sicherung und Nutzung der Archive der katholischen Kirche 
(2014). Pridobljeno 16. 2. 2018 s spletne strani: http://www.katholische-
archive.de/Portals/0/Medien/PDF/KAO/KAO_2014.pdf.  

Archivordnung des Diözesanarchivs Graz Seckau. (2014). Pridobljeno 16. 2. 2018 s 
spletne strani: https://www.katholische-kirche-steiermark.at/dioezese/ordinariat/ 
ordinariatskanzlei-und-archiv/dioezesanarchiv?d=archivordnung#. WwzyXCAuCUl .  

Benützungsordnung für das Archiv des Erzbistums München und Freising. (2006). 
Pridobljeno 16. 2. 2018 s spletne strani: https://www.erzbistum-
muenchen.de/ordinariat/buero-des-kanzlers/cont/67263.   

Kolar, B. (1993). Cerkvena arhivska zakonodaja v Sloveniji. Arhivi, XVI (1-2), str. 89-94. 
Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije.    

Navodilo za uporabo arhivskega gradiva v čitalnica Arhiva Republike Slovenije. 
Pridobljeno 15. 2. 2018 s spletne strani: 
http://www.arhiv.gov.si/si/uporaba_arhivskega_gradiva/citalnici_arhiva_rs/.  

Odlok o varovanju in uporabi arhivov katoliške Cerkve v Sloveniji. (1992). Sporočila 
slovenskih škofij, št. 4/1993. 

Ordnung zur Sicherung und Nutzung der Archive der Katholischen Kirche in der 
Erzdiözese Salzburg. Pridobljeno 16. 2. 2018  s spletne strani: 
http://www.kirchen.net/archiv/benutzung/archivordnung/.  

Pravilnik o uporabi gradiva škofijskih arhivov Katoliške cerkve. (2017). Sporočila 
slovenskih škofij, št. 6/2017. 

Priporočilo Sveta Evrope glede dostopa do arhivskega gradiva. (2003). Arhivi, XXVI 
(2), str. 297–298. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije.    

Regolamento dell'Archivio Storico Diocesano di Milano. Pridobljeno 23. 2. 2018 s 
spletne strani: http://www.chiesadimilano.it/archiviostoricodiocesano/files/2017/ 
05/Regolamento-Archivio-Storico-Sala__1.140121.pdf.  

Uporaba matičnih knjig v škofijskih arhivih. (2003). Sporočila slovenskih škofij, št. 
6/2003. 

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih – ZVDAGA. 
(2006). Uradni list RS, št. 30/06.  

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva ter arhivih – ZVDAGA-A. (2014). Uradni list RS, št. 51/14. 

http://www.katholische-archive.de/Portals/0/Medien/PDF/KAO/KAO_2014.pdf
http://www.katholische-archive.de/Portals/0/Medien/PDF/KAO/KAO_2014.pdf
https://www.katholische-kirche-steiermark.at/dioezese/ordinariat/%20ordinariatskanzlei-und-archiv/dioezesanarchiv?d=archivordnung#. WwzyXCAuCUl
https://www.katholische-kirche-steiermark.at/dioezese/ordinariat/%20ordinariatskanzlei-und-archiv/dioezesanarchiv?d=archivordnung#. WwzyXCAuCUl
https://www.erzbistum-muenchen.de/ordinariat/buero-des-kanzlers/cont/67263
https://www.erzbistum-muenchen.de/ordinariat/buero-des-kanzlers/cont/67263
http://www.arhiv.gov.si/si/uporaba_arhivskega_gradiva/citalnici_arhiva_rs/
http://www.kirchen.net/archiv/benutzung/archivordnung/
http://www.chiesadimilano.it/archiviostoricodiocesano/files/2017/%2005/Regolamento-Archivio-Storico-Sala__1.140121.pdf
http://www.chiesadimilano.it/archiviostoricodiocesano/files/2017/%2005/Regolamento-Archivio-Storico-Sala__1.140121.pdf

