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Arhivsko gradivo

Arhivsko gradivo je dokumentarno 
gradivo, ki ima trajen pomen za 
zgodovino, druge znanosti in kulturo 
ali trajen pomen za pravni interes 
pravnih in fizičnih oseb. 
Arhivsko gradivo je kulturni spomenik.



Javno arhivsko gradivo
• Ustvarjajo ga javnopravne osebe:

državni organi
samoupravne lokalne skupnosti
pravne osebe javnega in zasebnega prava in fizične osebe, ki so nosilci javnih pooblastil 

ali izvajalci javnih služb

• Javno arhivsko gradivo je last Republike Slovenije

• Odbere se iz dokumentarnega gradiva na podlagi pisnih strokovnih navodil 
pristojnega arhiva in dodatnih pisnih strokovnih navodil predstavnikov 
pristojnega arhiva ob samem odbiranju

• Kot javno arhivsko gradivo se lahko štejejo tudi spletne objave in izvod 
internih, službenih in poslovnih publikacij, letakov, reklamnih objav in 
podobnega gradiva, ki ga je objavila javnopravna oseba

• Javno arhivsko gradivo mora biti predano pristojnemu arhivu najkasneje 30 
let po nastanku gradiva v izvirniku, urejeno, popisano, v zaokroženih in 
kompletnih celotah ter tehnično opremljeno



Zasebno arhivsko gradivo

• Zasebno arhivsko gradivo je last fizičnih in pravnih oseb zasebnega prava
• Pristojni arhivi izvajajo evidentiranje dokumentarnega gradiva v zasebni 

lasti, za katerega se domneva, da ima lastnosti arhivskega gradiva
• Evidentirano zasebno arhivsko gradivo se vnese v evidenco zasebnega 

arhivskega gradiva
• Arhiv RS z odločbo razglasi zasebno dokumentarno gradiva, ki ima lastnosti 

arhivskega gradiva, za arhivsko gradivo
• Pristojni arhiv na predlog lastnika lahko sprejme zasebno arhivsko gradivo v 

hrambo, a ostane le-to 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

• Republika Slovenija ima predkupno pravico v primeru prodaje zasebnega 
arhivskega gradiva



Zasebno arhivsko gradivo

Lastniki zasebnega arhivskega gradiva: 
imajo pravico do brezplačnih strokovnih pojasnil in nasvetov pristojnih arhivov 

glede varovanja, vzdrževanja, odbiranja, urejanja, konzerviranja in 
restavriranja gradiva

so dolžni spoštovati pojasnila in nasvete javnih arhivov
so dolžni hraniti gradivo trajno, strokovno neoporečno in celovito 
so dolžni dajati pristojnemu arhivu podatke o gradivu, ki so potrebni za 

izvajanje tega zakona 
so dolžni omogočiti pristojnemu arhivu dostop do arhivskega gradiva na kraju 

samem
so dolžni omogočiti uporabo svojega arhivskega gradiva, pri čemer imajo 

pravico določiti pogoje uporabe v skladu z zakonom
le-tega brez dovoljenja Ministrstva za kulturo ne smejo izvoziti v tujino 



Zasebno arhivsko gradivo

Status zasebnega arhivskega gradiva ima naslednje gradivo:
 Gradivo političnih strank (katerih poslanci so bili izvoljeni 

v Državni zbor RS)
 Gradivo oseb zasebnega prava, ki so na  podlagi zakona 

pridobile status delovanja v javnem interesu
 Arhivsko gradivo verskih skupnosti
 Arhivsko gradivo Rimskokatoliške cerkve



Arhivska javna služba

 Arhiv Republike Slovenije - državni arhiv

 Regionalni arhivi (6):
• v Ljubljani
• v Celju
• v Mariboru
• na Ptuju
• v Kopru
• v Novi Gorici

 Arhivi samoupravnih lokalnih skupnosti (še ne obstajajo)



Arhiv RS

• Je državni arhiv

• Organ v sestavi Ministrstva za kulturo

• Skrbi za enotno strokovno izvajanje javne arhivske dejavnosti

• Varuje javno arhivsko gradivo državnih organov, nosilcev javnih pooblastil oz. 
izvajalcev javnih služb, ki ji zagotavlja država, Banke Slovenije ter državnih in 
javnih skladov, agencij in drugih pravnih oseb, ki jih ustanovi država in 
praviloma delujejo za območje celotne države 

• Varuje filmsko arhivsko gradivo

• Skrbi za restavracijo in konservacijo poškodovanega arhivskega gradiva



Arhiv RS vodi javne evidence in registre na 
podlagi arhivskega zakona

Evidenca fondov in zbirk Arhiva Republike 
Slovenije

Evidenca arhivskega gradiva v tujini, ki se 
nanaša na Slovenijo in Slovence

Evidenca javnih simbolov, grbov, zastav, 
pečatov, žigov in štampiljk

Register ustvarjalcev arhivskega gradiva

Register elektronske hrambe

Register ponudnikov opreme in storitev za 
digitalno hrambo

Register certificirane strojne in programske 
opreme ter storitev

Register potrjenih notranjih pravil

Register potrjenih vzorčnih notranjih pravil



Slovenski filmski arhiv pri Arhivu RS

• Evidentira, pridobiva, materialno varovanje, strokovno obdeluje in daje na 
uporabo slovensko filmsko arhivsko gradivo v skladu s področno 
zakonodajo

• Producenti, ki so posneli film s pomočjo javnih sredstev, so dolžni izročati 
filmsko arhivsko gradivo Arhivu Republike Slovenije

• Filmsko arhivsko gradivo je zmontiran originalni slikovni in tonski negativ 
filma, posnet na filmskem traku, ter filmi, posneti na analognih in digitalnih 
nosilcih, ki jih izdelajo slovenski producenti oziroma so izdelani v 
koprodukciji slovenskih in tujih koproducentov v Republiki Sloveniji

• Do podatkov o gradivu lahko uporabniki dostopajo preko inventarjev ali 
preko spletnega iskalnika

• Filmsko gradivo se hrani v fondu SI AS 1086 Zbirka filmov, 1905-2017 



Center za restavriranje in 
konserviranje pri ARS

• Skrbi za arhivsko gradivo Arhiva RS in slovenskih regionalnih arhivov
ter drugo ogroženo slovensko pisno in grafično dediščino ter likovna
dela na papirju

• Skrb se nanaša tako na kurativo – konserviranje-restavriranje kot na
preventivno materialno varovanje gradiva in svetovanje

• Ukvarja se predvsem z materiali, njihovimi poškodbami in postopki
reševanja

• Skrbi za izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje in raziskovanje
delavcev v restavratorsko-konservatorski, arhivski, bibliotekarski ter
muzejsko-galerijski stroki



Regionalni arhivi

• Varujejo na območju regionalnega arhiva 
nastalo javno arhivsko gradivo državnih organov 
ali njihovih organizacijskih enot ter izvajalcev 
javnih pooblastil oziroma javnih služb, ki jih 
zagotavlja država in opravljajo dejavnost na 
območju ene ali več samoupravnih lokalnih 
skupnosti

• Hranijo tudi arhivsko gradivo samoupravnih 
lokalnih skupnostih, če te ne ustanovijo lastnega 
arhiva za varstvo svojega javnega arhivskega 
gradiva

• Ustanovi jih Vlada RS kot javne zavode



Zgodovinski arhiv Ljubljana

• Največji regionalni arhiv v Republiki Sloveniji 

• Deluje na območju dvajsetih upravnih enot

• Sedež arhiva z vodstvom in splošno službo je v Ljubljani

• Sestavlja ga pet organizacijskih enot:
Enota v Ljubljani

Enota za Gorenjsko Kranj

Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto

Enota v Škofji Loki

Enota v Idriji



Zgodovinski arhiv Celje

• Sedež arhiva je v Celju

• Pokriva območje štirinajstih upravnih enot



Pokrajinski arhiv Maribor

• Sedež arhiva je v Mariboru

• Pokriva območje trinajstih upravnih enot

• Ima dve enoti oz. izpostavi:
 Enota za Prekmurje

 Enota za Koroško



Zgodovinski arhiv na Ptuju

• Sedež arhiva je na Ptuju

• Pokriva območje dveh upravnih enot



Pokrajinski arhiv Koper

• Sedež arhiva je v Kopru

• Pokriva območje šestih upravnih enot

• Ima eno enoto oz. izpostavo:
 Enota Piran



Pokrajinski arhiv Nova Gorica

• Sedež arhiva je v Novi Gorici

• Pokriva območje treh upravnih enot



Arhivi Rimskokatoliške Cerkve

 Arhivsko gradivo Rimskokatoliške cerkve se odbere iz 
cerkvenega dokumentarnega gradiva v skladu z 
njenimi predpisi in ZVDAGA 

 To gradivo ima značaj zasebnega arhivskega gradiva 
in se hrani v treh arhivih katoliške Cerkve:

 Nadškofijski arhiv Ljubljana

 Nadškofijski arhiv Maribor

 Škofijski arhiv Koper

 Ministrstvo za kulturo v dogovoru s Slovensko 
škofovsko konferenco določi posamezne pogoje za 
opravljanje arhivske dejavnosti in dogovorjena 
sredstva za opravljanje arhivske dejavnosti 
Rimskokatoliške cerkve



Javnopravne osebe s pravico lastnega varstva 
javnega arhivskega gradiva

• Javnopravna oseba lahko zaradi utemeljenih strokovnih in tehničnih razlogov sama zagotovi 
lastno varstvo arhivskega gradiva na podlagi dovoljenja ministra, pristojnega za arhiva 

• Odločba se izda, če:
ima ustrezne prostore in opremo, ki omogočajo, da je arhivsko gradivo hranjeno v 

ustreznih pogojih, ki jih predpisuje ta zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski 
predpisi

razpolaga z osebjem, ki je ustrezno strokovno usposobljeno, kot to določajo predpisi s 
področja arhivske dejavnosti

ima za to hrambo zagotovljena lastna finančna sredstva, kar se dokazuje s predložitvijo 
ustrezne izjave

ima urejeno pisarniško poslovanje oziroma upravljanje z dokumentarnim gradivom v 
skladu z veljavnimi predpisi

• Javnopravna oseba je dolžna pristojnemu arhivu poslati letni program in poročilo o lastnem 
varstvu arhivskega gradiva 

• Javnopravna oseba je dolžna omogočiti dostop in uporabo arhivskega gradiva v lastnem varstvu 
v skladu z ZVDAGA

• Nadzor nad izvajanjem lastnega varstva arhivskega gradiva izvaja pristojni arhiv

• Univerza v Ljubljani, Radiotelevizija Slovenija



Naloge javne arhivske službe

• vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah
• priprava pisnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega 

gradiva 
• priprava dodatnih pisnih strokovno tehničnih navodil za odbiranje in izročanje 

arhivskega gradiva v digitalni obliki
• dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb glede dokumentarnega 

in arhivskega gradiva
• izvajanje strokovnega nadzora
• usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim 

gradivom in delavcev ponudnikov storitev, ki opravljajo dela zajema, hrambe 
gradiva v digitalni obliki in spremljevalnih storitev

• evidentiranje in razglašanje zasebnega arhivskega gradiva pravnih oseb 
zasebnega prava in fizičnih oseb

• pridobivanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva



Naloge javne arhivske službe
• strokovno obdelovanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva, ki je v arhivih: 

izdelovanje popisov, inventarjev, vodnikov in drugih pripomočkov za uporabo 
arhivskega gradiva in njihovo objavljanje (objavljanje arhivskih virov)

• vrednotenje javnega dokumentarnega gradiva v arhivih, izločanje nepotrebnega 
dokumentarnega gradiva in odbiranje arhivskega gradiva v arhivih ob strokovni 
obdelavi arhivskih fondov in zbirk

• hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva

• vodenje evidenc javnega in zasebnega arhivskega gradiva

• evidentiranje arhivskega gradiva, ki je v zamejstvu in po svetu ter se nanaša na 
Slovenijo in Slovence

• dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje prepisov oz. kopij dokumentov ter 
potrdil na podlagi dokumentov

• posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z arhivskim gradivom

• opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike, zgodovine in drugih ved, 
povezanih z arhivskim gradivom 

• izdajanje publikacij



Uporaba arhivskega gradiva
 Arhivsko gradivo se v arhivih uporablja v 

znanstvenoraziskovalne, kulturne, 
izobraževalne in publicistične namene. Pravne 
in fizične osebe lahko arhivsko gradivo 
uporabljajo tudi v upravne, poslovne in osebne 
namene, če izkažejo pravni interes. V ta namen 
Arhiv izda različna potrdila ter overjene in 
neoverjene kopije dokumentov. 
 Arhivsko gradivo je v izvirnikih ali kopijah na 

razpolago za raziskovalne, študijske, kulturne, 
uradne, poslovne, osebne in druge namene v 
čitalnici Arhiva. Arhiv je odprt tudi za 
osnovnošolske, srednješolske, študentske in 
druge skupine ter posameznike.



Uporaba arhivskega gradiva
 Javno in zasebno arhivsko gradivo je dostopno 

vsakomur. Uporabnik ga lahko naroči osebno v 
čitalnici, pisno, po telefonu, telefaksu, na spletnem 
obrazcu na spletni strani arhiva ali po elektronski 
pošti.

Arhivsko gradivo lahko uporabljajo fizične in pravne 
osebe. Mladoletne osebe morajo pred uporabo 
predložiti potrdilo zakonitega zastopnika ali ustrezne 
ustanove.

Tuji državljani so glede uporabe izenačeni z domačimi.

Čitalniški red oz. Navodilo za uporabo arhivskega 
gradiva v čitalnici Arhiva RS določa uporabo arhivskega 
gradiva.



Uporaba arhivskega gradiva
 Ob prvem obisku arhiva 

uporabnik izpolni matični 
list uporabnika. 

 Uporabnik odgovarja za 
zlorabo vseh vrst tajnosti, 
zlorabo osebnih podatkov 
in podatkov, ki se 
nanašajo na zasebnost 
posameznika.

 Arhiv iz arhivskega 
gradiva ne išče podatkov 
za raziskovalne in 
študijske namene 
uporabnikov ter zanje ne 
opravlja transliteracij, 
prevodov in drugega 
raziskovalnega dela.



Uporaba arhivskega gradiva
 Če naročeno arhivsko gradivo vsebuje nedostopne    

podatke po 65. členu ZVDAGA in je potrebno 
pripraviti anonimizirane kopije arhivskega gradiva, 
mora arhiv najkasneje v desetih delovnih dneh po 
sprejemu naročila uporabnika obvestiti, kdaj in v 
kakšni obliki bo to dostopno

 Če se osebni podatki iz drugega odstavka 65. člena 
ZVDAGA nanašajo le na uporabnika, lahko ta 
dostopa do arhivskega gradiva brez omejitev; če pa 
tako gradivo vsebuje tudi osebne podatke drugih 
oseb, se mu na vpogled pripravi kopija, na kateri so 
ti podatki prekriti tako, da neposreden ali posreden 
vpogled ni mogoč



Uporaba arhivskega gradiva
 V primeru, da se osebni podatki iz drugega odstavka 65. 

člena ZVDAGA nanašajo na žive osebe, lahko uporabnik 
izjemoma do teh dostopa, če predloži njihovo pisno 
pooblastilo za seznanitev

 Če se uporabnik ne strinja z omejitvijo dostopa iz prejšnjih 
odstavkov, se ga seznani, da lahko v skladu s petim 
odstavkom 65. člena ZVDAGA pri arhivu vloži ugovor, o 
katerem odloči arhivska komisija v upravnem postopku 
oziroma v primerih iz prvega odstavka 65. člena ZVDAGA 
vlada v upravnem postopku

Vloga za arhivsko komisijo za izjemni dostop do arhivskega 
gradiva v skladu s 66. členom ZVDAGA

 Izjava o varovanju podatkov pri izjemnem dostopu do 
arhivskega gradiva v skladu s 66. členom ZVDAGA





Hvala za pozornost

maja.povalej@gov.si

01/24 14 279


