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Izvleček:
Fizično arhiviranje dokumentarnega gradiva ter arhivski prostori
Arhiviranje ne pomeni samo priskrbeti ustrezno opremo za ustrezne arhivske prostore, temveč pomeni
tudi priskrbeti usposobljen kader za ravnanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom, ga vedno znova
izobraževati ter seznanjati z novo zakonodajo.
Ključne besede:
materialno varstvo, arhivski prostori in oprema, ukrepi za preprečevanje poškodovanja, uničenja in
izgube dokumentarnega in arhivskega gradiva, tekoča/stalna zbirka zadev, kadrovske zahteve, roki
hranjenja dokumentarnega gradiva, izločanje gradiva, odbiranje gradiva.
Abstract:
Classical Storage of Records and Archival Repositories
Archiving does not only mean providing appropriate rooms with appropriate equipment for the storage
of documents, it also means providing competent personnel for handling records and archives, which
also means to repeatedly educate and inform them about new legislation.
Key words:
preservation, equipment for archiving, repositories, measures for prevention of damage, destruction or
loss of records and archives, current/permanent database, personnel requirements, retention periods,
elimination of records.

Pri poslovanju javne uprave in seveda tudi pri poslovanju gospodarskih družb
nastajajo različni zapisi, dokumenti, ki vsebujejo pomembna dejstva in informacije,
te zapise imenujemo dokumentarno gradivo. Dokumentarno gradivo je izvirno in
reproducirano, se pravi pisano, risano, tiskano, fotografirano, filmano, fonografirano,
magnetno, optično ali kako drugače zapisano gradivo, ki je bilo prejeto ali je nastalo
pri delu pravnih oziroma fizičnih oseb. Dokumentarno gradivo vključuje dokumente,
zadeve, spise, dosjeje, pisarniške in druge evidence, ki jih vodi organizacija, ter
druga gradiva, ki jih pravna ali fizična oseba prejme ali nastanejo pri njenem delu.
Glede na roke hranjenja ločimo tri vrste dokumentarnega gradiva:
•

*

Arhivsko gradivo, ki ga določi pristojni arhiv, opredeljeno pa je tudi v 6. točki
Navodila za določanje rokov dokumentarnega gradiva organov javne uprave (Ur.
l. RS, št. 81-3571/2005) in v prilogi k Uredbi o varstvu dokumentarnega in
arhivskega gradiva (Ur. l. RS, št. 86-3721/2006). Označujemo ga z veliko črko
A.
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•

•

Trajno gradivo, določeno v 194. členu Uredbe o upravnem poslovanju, ki velja
od 1. maja 2007 dalje, in v zakonih ter podzakonskih aktih. Označujemo ga z
veliko črko T.
Dokumentarno gradivo z roki hranjenja, določeno v zakonih in podzakonskih
aktih; označujemo ga s številom let hrambe 2, 5, 10 ali več.

Rok hrambe zadeve se vedno upošteva od leta rešitve zadeve (npr. če je zadeva
nastala leta 2000, bila rešena leta 2004 in je rok hrambe 10 let, potem se na zadevo
napiše hraniti do leta 2015, kar pomeni, da je treba zadevo hraniti 10 let po letu
rešitve zadeve.
V 8. poglavju Uredbe o upravnem poslovanju je določeno, kako se
dokumentarno gradivo hrani. 183. člen določa, da se v tekoči zbirki hranijo rešene
zadeve tekočega leta in dveh predhodnih let.
Dokument je v tekočo zbirko uvrščen takoj, ko je zadeva rešena, in je tudi
primerno označen z rokom hranjenja. Po dveh letih od nastanka gradiva, najkasneje
do marca naslednjega leta po poteku dveh let, pa se dokumentarno gradivo iz tekoče
zbirke prenese v stalno zbirko (pri gospodarskih subjektih ta doba ni predpisana),
prav tako se dokumentarno gradivo prenese iz priročnih arhivov po pisarnah v stalno
zbirko; pred tem izločimo gradivo, ki ima minimalni rok hrambe največ 2 leti. To delo
največkrat opravi glavna pisarna. Zelo pomembno je, da se pred prenosom zadev v
trajni arhiv naredi ustrezne sezname zadev. Seznam se naredi v elektronski obliki in
se stalno spreminja, bodisi zaradi uničevanja gradiva, ki mu je potekel rok hrambe,
bodisi z izročitvijo pristojnemu arhivu. V evidenco se zabeleži tudi vsaka uporaba
gradiva iz stalne zbirke, in sicer: kdo, kdaj, zakaj ga je uporabil, kateri dokument je
bil izdan iz stalne zbirke in pa seveda kdaj je bil vrnjen. V stalni zbirki je gradivo, ki
ima daljše roke hrambe, trajno in arhivsko gradivo pred izročitvijo pristojnemu
arhivu. Periodično – in sicer vsakih 5 let – izločimo gradivo, ki mu je pretekel rok
hrambe, kar pomeni, da odgovorna oseba v podjetju naredi seznam gradiva, ki mu je
potekel rok hrambe, nato tričlanska komisija pregleda seznam ter ga potrdi. Po
potrditvi seznama se začne izločanje gradiva za kasnejše varno uničenje ali za
industrijsko predelavo.
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Javnopravne osebe izročajo arhivsko gradivo pristojnemu arhivu v izvirniku,
brez tehnoloških omejitev dostopa, urejeno, popisano, v zaokroženih in kompletnih
celotah ter tehnično opremljeno najkasneje 30 let po nastanka gradiva, in sicer tudi
gradivo, ki:
•
•
•

vsebuje osebne podatke, vključno z občutljivimi osebnimi podatki,
vsebuje tajne podatke v skladu z zakonom,
je posebno varovano kot zaupno.

Javnopravna oseba mora pred začetkom odbiranja arhivskega gradiva o tem
obvestiti pristojni arhiv, upoštevati pa mora tudi pisna strokovna navodila, ki jih
lahko da arhiv pred ali med odbiranjem arhivskega gradiva. Odbiranje in izročitev
arhivskega gradiva opravi najmanj tričlanska komisija, ki jo imenuje predstojnik, z
zapisnikom in popisom odbranega arhivskega gradiva. Arhivsko gradivo, ki se izroča v
fizični obliki, mora biti tehnično opremljeno tako, da so enote vložene v papirne
ovoje, mape, te pa vložene v arhivske škatle, kolute in drugo ustrezno opremo,
gradivo ne sme biti speto s kovinskimi sponkami in drugimi kovinskimi predmeti ali
plastificirano.
Da bi delo v stalnem arhivu (stalni zbirki) potekalo nemoteno, Zakon o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št.30-1229/2006) v 39.
členu določa, da mora vsaka javnopravna oseba zagotoviti ustrezne materialne,
kadrovske in finančne pogoje. Oseba, ki dela z dokumentarnim gradivom, mora imeti
najmanj srednješolsko izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti, ki
ga zahteva Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter
delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št.1325521/2006). ARS kot edini državni arhiv v Sloveniji je pristojen, da vsako leto razpiše
področja za pridobivanje novih znanj, in sicer s področja pravnih predpisov,
upravljanja z dokumentarnim gradivom, arhivistike in informatike. Osebe, ki
upravljajo z dokumentarnim gradivom, si z dodatnim izobraževanjem pridobivajo
kreditne točke; če v treh letih število točk ni zadostno, je potrebno ponovno
opravljati izpit iz strokovne usposobljenosti (ARS). Za delo v stalnem arhivu (stalni
zbirki) določimo odgovorno osebo, ki je po navadi na vodilnem položaju, zaradi
avtoritete, ki poskrbi za primeren prostor za stalni arhiv, primeren delovni prostor za
uslužbenca, ki bo delal z dokumentarnim gradivom, in le-temu pri delu tudi pomaga.
Prostore za hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva ter zbirke
dokumentarnega gradiva v fizični obliki v praksi pogosto imenujemo kar arhiv,
ustreznejša izraza pa sta arhivsko skladišče ali arhivski depo.
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Materialno varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva je vzdrževanje
oziroma varovanje gradiva pred poškodbami, uničenjem ali izgubo. Materialno
varstvo je tudi zakonska obveznost (Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva ter arhivih in Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva,
poglavje o materialnem varstvu od 39. do 54. člena), poškodovanje ali uničenje je
kaznivo dejanje.
Materialno varstvo obsega zagotovitev:
•
•
•
•
•
•

ustreznih prostorov za hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva,
ukrepov za zavarovanje pred tatvino, obrabo,
ukrepov za zavarovanje pred prahom, ognjem, vodo,
ustrezne temperature in vlage,
zaščite pred UV-žarki, biološkimi, kemičnimi in fizikalnimi škodljivimi vplivi,
zaščite pred mikroorganizmi, mrčesom in glodalci.

Gradivo, ki obsega več kot 30 tekočih metrov, se hrani v arhivskih prostorih z
uporabo primerne opreme, izven njih pa hranimo gradivo v zaklenjenih kovinskih
omarah na mestu, varnem pred požarom in izlivi vode. V prostorih, kjer se hrani
gradivo, je prepovedano kaditi. Prostor za hrambo mora biti namenjen samo za
hrambo arhivskega in dokumentarnega gradiva ter je ločen od ostalih prostorov. Biti
mora na mestu, ki je varno pred vdorom vode, primerno oddaljen od plinskih,
vodovodnih, kanalizacijskih napeljav, kurišč, dimnikov in glavnih vodov centralne
kurjave. Grajen mora biti protipotresno in iz protipožarnih materialov. Zagotoviti je
potrebno pravilne mikroklimatske razmere in ustrezno hidrološko in toplotno
izolacijo. Opremljen mora biti tudi z ustrezno električno napeljavo, z napravami za
izklopitev električnega toka v vseh skladiščih in opremljeno s svetili, ki neškodljivo
sevajo. Zakonodaja izrecno ne predpisuje temperature in vlažnosti zraka v arhivskih
prostorih. Priporočljiva temperatura za hrambo papirja ali pergamenta je med 13 in
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18 stopinjami Celzija, s 50- do 70-odstotno vlago. Za hrambo filmskih trakov je
primerna temperatura med 10 in 15 stopinjami Celzija, vlaga pa ne sme biti manjša
od 20 % in večja od
60 %. Magnetni zapisi pa se hranijo med +15 in -3 stopinjami
Celzija in vlago od 30 do 40 %. Prostor za hrambo mora imeti kovinsko opremo
(regali, premični regali – tako imenovani kompaktorji), ustrezne gasilne naprave in
sisteme (inertni plin), higrometre in termometre, naprave za javljanje požarov,
vlomov in izlivov vode. Pomembna je tudi zaščita pred vdorom ultravijoličnih žarkov,
tudi če je gradivo s tehnično opremo dovolj zavarovano (omarice za mikrofilme,
omarice za načrte ...). Oprema arhivskih prostorov mora omogočati racionalno
namestitev gradiva, zavarovanje pred poškodbami, lahko dostopnost, kroženje zraka
in ne nazadnje enostavno čiščenje.

Ukrepi za zavarovanje gradiva v arhivskih skladiščih (ponavadi jih malo
zanemarjamo):
•

vzdrževanje arhivskega prostora in opreme,

•
•

čistoča v prostoru in gradivu,
razkuževanje gradiva pred skladiščenjem,

•
•
•

osušitev vlažnega gradiva pred prevzemom in preselitvijo,
vsaj enkrat letno razprševanje gradiva,
redni pregledi prostorov in gradiva, ter odpravljanje okoliščin, ki bi lahko
gradivo poškodovale,
zagotavljanje ustrezne temperature in klime ter njuno merjenje in vodenje
evidence izmerjenih vrednosti,
izklapljanje električnega toka, ko je prostor prazen,
prepoved hranjenja gorljivih snovi v bližini arhivskega prostora,
prepoved uporabe odprtega ognja ali katerekoli druge naprave ali snovi, ki bi
lahko poškodovala ali uničila gradivo.

•
•
•
•
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Pri hrambi, urejanju in uporabi je treba z gradivom ravnati previdno, da ga ne
poškodujemo, uničimo in da se ohrani njegova izvirna pričevalnost. Gradivo se ne
pregiba, po njem se ne piše, riše, lepi, drgne, radira ali z njega odstranjuje zapise.
Pri urejanju arhivskega gradiva se strani oštevilčijo s svinčnikom ali izjemoma s
tušem, tako da je razvidno, da so bile oštevilčene pri urejanju arhiva.
Dokumentarno in arhivsko gradivo se prenaša in prevaža varno in z opremo, ki
zagotavlja zaščito gradiva pred mehanskimi, toplotnimi in kemičnimi poškodbami (še
posebno pri arhivskem gradivu).
Poškodovano gradivo, gradivo, ki se daje veliko v uporabo, in posebej
dragoceno gradivo se ne izdajajo v izvirniku, ampak praviloma samo v kopiji.
Poškodovano gradivo je treba čim prej restavrirati, če s tem ne škodimo izvirni
pričevalnosti gradiva.
O podjetju MFC.2
V podjetju MFC.2 nadaljujemo s tradicijo najprepoznavnejšega podjetja na
področju klasičnega in elektronskega arhiviranja ter zajema in pretvorbe širokega
spektra gradiv v digitalno obliko. Smo strokovnjaki za obdelavo poslovne, tehnične,
kartografske, knjižnične in druge dokumentacije. Na slovenskem trgu uspešno
delujemo že kot dvajset let, navzoči pa smo tudi na trgih jugovzhodne Evrope.
Glavno vodilo podjetja je strokovno in odgovorno ravnanje z gradivom, ki nam
ga naročniki zaupajo v obdelavo. Aktivno spremljamo mednarodne standarde in
področno zakonodajo ter skrbimo za najvišjo raven varnosti, celovitosti in
razpoložljivosti zajetega in pretvorjenega gradiva ter hranjenih analognih in
digitalnih vsebin. Že vrsto let poslujemo s certificiranim sistemom vodenja kakovosti
po standardu ISO 9001:2008, in pohvalimo se lahko, da kot prvi na območju
Slovenije poslujemo s sistemom za upravljanje varovanja informacij ter imamo
certifikat informacijske varnosti ISO 27001. Smo pri Arhivu RS registriran ponudnik in
imamo tudi potrjena notranja pravila.
V novem sodobnem objektu, zgrajenem in opremljenem po najnovejših in
najstrožjih predpisih in standardih glede zagotavljanja požarne, fizične in
informacijske varnosti, smo na 2000 m2 postavili in organizirali celotni delovni proces
od odvoza in sprejema gradiva do njegovega zajema in arhiviranja v klasični,
mikrofilmski in elektronski obliki. Objekt je vključen v alarmni in video nadzorni
sistem podjetja za varovanje, dostop do posameznih prostorov je omejen s kontrolo
dostopa. V sklopu objekta imamo na voljo tudi informacijsko-tehnološko opremljen
trezorski prostor z najvišjo varnostno stopnjo V. Dostop je strogo varovan in omejen.
Sistem požarnega varovanja strežniškega, trezorskega in arhivskega prostora podpira
stabilni gasilni sistem z inertnim plinom Inergen, ki se uvršča v čista gasilna sredstva,
kar pomeni, da je neškodljiv za ljudi kot tudi za naprave in arhivska gradiva.
Glavne dejavnosti podjetja MFC.2 so: glavna pisarna, digitalizacija
dokumentacije, oddaja arhivskih prostorov, urejen klasični arhiv, mikrofilmski arhiv,
arhivsko dokumentarni sistem (ADS), hramba dokumentov v digitalni obliki (e-arhiv),
možnost najema trezorskega prostora za hrambo analognih in digitalnih vsebin. Poleg
glavne dejavnosti izvajamo tudi svetovanje pri uvedbi projektov arhiviranja (DPI),
pripravo izobraževalnih programov, pravno pisarno in zastopstvo za prodajo ter servis
programske in strojne opreme.
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Zagotavljamo varnost arhivirane dokumentacije, strokovno ravnanje z
dokumentacijo, neposreden dostop do hranjene dokumentacije, pravno-formalno
vrednost dokumentacije.
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SUMMARY
CLASSICAL STORAGE OF RECORDS AND ARCHIVAL REPOSITORIES
Every operation produces documents which carry facts and information.
Preservation of documents is a legal obligation and its damage, destruction or loss is
a penal act. For this reason we have to manage records and archives appropriately
and by the law. According to retention periods, we can divide among three kinds of
documents: archives (marked with A), permanent records (marked with T) and
records with defined retention periods (2, 5, 10 or more years). When a case is
closed, the documents are immediately stored in the intermediate archives and
marked with a retention period. Two years after creation the documents are
transferred to permanent archives and documents from offices are transferred to
intermediate archives. In the process, documents with the retention period of 2
years are eliminated.
Storage rooms should be appropriately built and equipped, microclimatic
conditions (light, humidity, temperature, fire and burglary protection …) should be
suitable. Personnel, dealing with the archives, should be adequately educated and
informed about the changes in the legislation. Entities under public law have to
transfer documents to the competent archives in original, arranged, recorded, in an
integral and unified whole as well as technically equipped in at least 30 years from
creation. Archives, transferred in the physical form, are considered technically
equipped if basic units of associated documents have been put in envelopes, folders
and other protective equipment, and the latter has been placed in archival boxes,
they should not be tied with metal paper clips or other metal objects and should not
be plastified.
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