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Izhodišča hrambe gasilske dokumentacije 
 

Gasilske organizacije v Sloveniji se podobno kot vsi drugi ustvarjalci dokumentarnega 

gradiva soočajo s tehnološkega in vsebinskega stališča s primerljivimi izzivi obvladovanja 

nastale dokumentacije in drugih zapisanih vsebin. Ti so toliko večji, kolikor več je 

implementirane informacijsko-tehnološke podpore sodobnim oblikam dokumentiranja in 

sistemom upravljanja z dokumentacijo.  

Analize pisarniškega poslovanj gasilskih organizacij kažejo, da so pri njihovem poslovanju 

skozi zgodovino nastajale različne vrste in pojavne oblike dokumentov. Te izhajajo iz 

vsakokratne veljavne zakonodaje. Ob tem pa so skozi čas nastajale še druge oblike 

dokumentacije. Izpostavimo naj samo fotografije, kronike, spominske zapise, plakate, 

letake in druge vrste polpublikacij. V novejšem času pa se ob dokumentaciji v fizični obliki 

pojavljajo še različne elektronske oblike, med katere prištevamo spletne strani, vsebine 

družabnih omrežij, promocijske, izobraževalne in druge zvrsti posnetkov s področja gasilske 

ter z njo povezanih dejavnosti. Vse to zahteva ustrezne sistemske, postopkovne in tudi 

izvedbene aktivnosti, ki se nanašajo na vrednotenje, dolgoročno ohranjanje in 

zagotavljanje dostopnosti ter uporabo tovrstnih vsebin.  

Dokumentacija gasilskih organizacij je pomembna in zanimiva z mnogih zornih kotov. Na 

eni strani odseva gasilsko dejavnost na različnih organizacijskih nivojih, množice izvedenih 

aktivnosti in s tem povezane odločitve, rezultate izvedenih aktivnosti vključno s samim 

razvojem gasilske dejavnosti v času in prostoru. Na drugi strani so gasilske organizacije 

vpete v lokalna okolja. V mnogih okoljih so tako gasilci in gasilska društva gonila lokalnega 

razvoja, zato predstavlja tovrstna dokumentacija pomemben potencialni vir domoznanskih, 

etnografskih, socioloških in drugih raziskav.   

Znano je, da so bile gasilske organizacije v preteklosti ustanovljene in organizirane na 

podlagi različnih pravnih aktov, ki so veljali v različnih družbenih sistemih. Iz tega izhajajo 

njihove specifične organizacijske in postopkovne sheme, ki so skozi takrat uveljavljene 

sisteme poslovanja z dokumenti ustvarjale mnoge primerljive pa tudi specifične oblike 
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dokumentacije. S podobno paradigmo se gasilske organizacije srečujejo tudi danes. Čeprav 

vse gasilske organizacije v Sloveniji delujejo v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in 

drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/2006), Zakonom o gasilstvu (Uradni list RS, št. 

113/2005), Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/2007), pa so 

formalnopravno ustanovljene na različnih pravnih osnovah. Tako so na podlagi Zakona o 

društvih (Uradni list RS, št. 64/2011) ustanovljena vsa prostovoljna gasilska društva, 

Občinske gasilske zveze in Gasilska zveza Slovenije. Celotna sfera javnega poklicnega 

gasilstva je ustanovljena na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94), 

posebne gasilske enote v različnih gospodarskih družbah pa na podlagi Zakona o 

gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09). V okviru sodobnih sistemov pisarniškega 

poslovanja gasilskih organizacij tako nastajajo različne  pojavne oblike in vsebine 

dokumentov, za katere je potrebno opredeliti njihove roke hrambe in s tem povezane 

obveznosti ustvarjalcev ter pristojnih arhivskih ustanov.   

Gasilska dejavnost v svoji prvotni namembnosti ima na slovenskih tleh dolgo tradicijo. Sega 

v same začetke srednjeveške urbanizacije slovenskega prostora. Zato je mogoče najti 

podatke o gasilskih aktivnostih v različnih arhivskih fondih in zbirkah predvsem s področja 

lokalne uprave in samouprave. Od leta 1869 dalje so na slovenskem ozemlju, ki je spadalo 

neposredno v habsburški del monarhije, začeli organizirati gasilsko dejavnost kot 

prostovoljno, v obliki gasilskih društev. Pri tem pa velja, da so gasilske organizacije 

vzpostavljali tudi na tistih območjih slovenskega prostora, ki niso neposredno spadala pod 

habsburški del monarhije. Zato historična dimenzija slovenskega prostovoljnega gasilstva 

predstavlja še poseben kriterij vrednotenja pomena gasilske dokumentacije.  

Gasilstvo v Sloveniji je opredeljeno kot obvezna lokalna javna služba, katere trajno in 

nemoteno opravljanje zagotavljajo občine in država, hkrati pa je to tudi humanitarna 

dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu1. Pokritost slovenskega ozemlja z več kot 1300 

prostovoljnimi gasilskimi društvi in prostovoljnimi industrijskimi gasilskimi društvi in več kot 

120 občinskimi gasilskimi zvezami vključno s krovno organizacijo - Gasilsko zvezo Slovenije, 

                                                      
 

 

1 2. člen Zakona o gasilstvu. Uradni list RS, št. 113/2005. 
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ki vključuje več kot 150.000 članov2, predstavlja drugi pomemben kriterij pomena 

vrednotenja dokumentacije gasilske organizacije, ki v mnogih okoljih daleč presega zgolj 

operativne in druge potrebe gasilskih organizacij.  

Pomen dokumentacije, ki nastaja pri delu gasilskih organizacij, je že v preteklosti 

razpoznala slovenska javna arhivska služba. Ta je že ovrednotila in prevzela določene 

zaključene celote arhivskega gradiva ustvarjalcev s področja gasilske dejavnosti v svoja 

arhivska skladišča.  

Upravljanje in dolgoročna hramba arhivskega gradiva je opredeljena z zakonodajo s 

področja arhivske dejavnosti. Njeno osnovo predstavlja Zakon o varstvu dokumentarnega 

in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in št. 51/14). Ta ureja varstvo 

dokumentarnega in arhivskega gradiva, veljavnost oziroma dokazno vrednost takega 

gradiva, varstvo javnega in zasebnega arhivskega gradiva kot kulturnega spomenika, 

dostop do arhivskega gradiva v arhivih in pogoje za njegovo uporabo, naloge javne arhivske 

službe in nadzor nad izvajanjem zakona ter predpisov, izdanih na njegovi podlagi. 

Na izvedbenem nivoju pa sta za gasilske organizacije pomembna še dva normativna 

dokumenta, in sicer Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list 

RS, št. 86/2006) in Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter 

delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 

101/08 in 23/2013). 

Zakonodaja s področja arhivske dejavnosti obravnava gasilske organizacije kot ustvarjalce 

arhivskega gradiva v dveh kontekstih, in sicer:  

• gasilske organizacije, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti in so organizirane kot 

javni zavodi za izvajanje javnih služb, so opredeljene kot javnopravne osebe, ki 

ustvarjajo javno arhivsko gradivo;3 

                                                      
 

 

2 Poročilo upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije na XVI. Kongresu Gasilske zveze Slovenije. Ljubljana 2013. 
Sneto 10. 1. 2015 s spletne strani http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Adriana/Kongres/POROCILO 
%20UO%20Kongresu_16_05_2013_koncno%20koncno.pdf. 
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• gasilske organizacije, ki so organizirane kot društva ali zveze na podlagi Zakona o 

društvih, pa so opredeljene kot osebe zasebnega prava, ki so si na podlagi zakona 

pridobile status delovanja v javnem interesu; te ustvarjajo arhivsko gradivo 

zasebnega prava, ki ga morajo hraniti v skladu z zakonodajo s področja arhivske 

dejavnosti ali pa ga neodplačno predati pristojnemu arhivu, ki ga je dolžan 

prevzeti.4 

Arhivsko gradivo gasilskih organizacij s statusom javnopravnih oseb določi pristojni javni 

arhiv s pisnimi strokovnimi navodili za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega 

gradiva za vsako javnopravno osebo posebej. V zvezi s tem velja tudi obveznost take 

gasilske organizacije, da do izdaje pisnih strokovnih navodil z vsem dokumentarnim 

gradivom ravna tako kot z arhivskim gradivom.5 

V skladu z zakonom se javno arhivsko gradivo gasilskih organizacij s statusom javnopravnih 

oseb odbira iz dokumentarnega gradiva in izroča pristojnim javnim arhivom.  

Državni arhiv varuje javno arhivsko gradivo državnih organov, nosilcev javnih pooblastil 

oziroma izvajalcev javnih služb, ki jih 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. 

Regionalni arhivi varujejo na območju posameznega 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.6 

 

                                                                                                                                                      
 

 

3 2. člen Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in št. 
51/14). 
4 Člen 50b Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in št. 
51/14). 
5 35. člen Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in št. 
51/14). 
6 55. člen Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in št. 
51/14). 
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Javno arhivsko gradivo gasilskih 
organizacij 
 

Gasilske organizacije, ki ustvarjajo javno arhivsko gradivo v skladu z veljavno zakonodajo s 

področja arhivske dejavnosti,  morajo: 

• skrbeti za ohranjanje, materialno varnost, celovitost in urejenost dokumentarnega 

gradiva, ki ga prejemajo ali nastaja pri njihovem delu, dokler ni iz tega gradiva 

odbrano arhivsko gradivo; 

• pristojnemu arhivu zagotoviti ogled dokumentarnega gradiva ter mu dajati 

podatke, ki jih potrebuje za vodenje evidenc o arhivskem gradivu, pod pogoji, ki jih 

določa zakon; 

• sodelovati s pristojnim arhivom pri izdelavi navodil za odbiranje javnega arhivskega 

gradiva iz dokumentarnega gradiva; prav tako morajo navesti, katero 

dokumentarno gradivo ima trajen pomen za pravni interes pravnih in fizičnih oseb; 

• odbrati arhivsko gradivo iz dokumentarnega gradiva po navodilih pristojnega arhiva 

ter izdelati popis odbranega gradiva; 

• obvestiti pristojni arhiv o statusnih spremembah ter spremembah na področju 

upravljanja z dokumentarnim gradivom; 

• tudi potem, ko je arhivsko gradivo že odbrano, zagotoviti hrambo tistega 

dokumentarnega gradiva, ki mu še ni potekel rok hrambe. 

Za izvajanje obveznosti  s področja upravljanja z dokumentarnim gradivom morajo 

zagotavljati ustrezne materialne, kadrovske in finančne pogoje ter določiti odgovorno 

osebo7.   

                                                      
 

 

7 39. člen Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in št. 
51/14). 
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Zasebno arhivsko gradivo v gasilskih 
organizacijah  
 

Gasilske organizacije kot ustvarjalci zasebnega arhivskega gradiva: 

• imajo pravico do brezplačnih strokovnih pojasnil in nasvetov pristojnih arhivov 

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

gradiva; 

• so dolžne spoštovati pojasnila in nasvete pristojnega arhiva; 

• so dolžne hraniti gradivo trajno, strokovno neoporečno in celovito; 

• so dolžne dajati pristojnemu arhivu podatke o gradivu, ki so potrebni za izvajanje 

arhivske dejavnosti; 

• so dolžne omogočiti pristojnemu arhivu dostop do arhivskega gradiva na kraju 

samem; 

• so dolžne omogočiti uporabo svojega arhivskega gradiva, pri čemer imajo pravico 

določiti pogoje uporabe v skladu z veljavno zakonodajo s področja arhivske 

dejavnosti.8 

 

 

 

  

                                                      
 

 

8 45. člen Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in št. 
51/14). 
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Hramba gradiva gasilskih organizacij 
 

S pojmom »hramba gradiva gasilskih organizacij« označujemo aktivnosti ohranjanja 

izvirnega ali zajetega dokumentarnega gradiva, ki izpolnjuje pogoje po veljavni zakonodaji s 

področja arhivske dejavnosti in zagotavlja uporabnost ter avtentičnost vsebine hranjenega 

gradiva. Hramba dokumentarnega gradiva tako pomeni ohranjanje izvirnega 

dokumentarnega gradiva ali uporabnosti vsebine tega gradiva.  

Hrambi izvirnega dokumentarnega gradiva je zato enaka hramba zajetega gradiva, če 

zagotavlja zajetemu gradivu vse učinke izvirnega gradiva. 

Ob splošnem pojmu »hramba gradiva« pa je potrebno upoštevati še opredelitev pojma 

»dolgoročna hramba gradiva«. Z njim opredeljujemo tisto hrambo gradiva v digitalni 

obliki, ki je predvidena za daljše časovno obdobje in se nanaša na gradivo, katerega rok 

hrambe je več kot pet let. S tem želi arhivska stroka ustvariti pogoje za zagotavljanje 

trajnosti tega gradiva oziroma trajnost reprodukcije njegove vsebine. 9 

V okviru zagotavljanja temeljnih načel ohranjanja dokumentacije mora hramba 

dokumentarnega gradiva zagotavljati nespremenljivost in integralnost dokumentarnega 

gradiva oziroma reprodukcije njegove vsebine, urejenost dokumentarnega gradiva oziroma 

njegove vsebine ter dokazljivost izvora dokumentarnega gradiva.  

Dokumentarno gradivo oziroma reprodukcija njegove vsebine morata biti ves čas trajanja 

hrambe zavarovana pred izgubo ali okrnitvijo celovitosti ter dostopna pooblaščenim 

uporabnikom ali uporabnicam. To pomeni hrambo dokumentarnega gradiva  v ustreznih 

prostorih in opremi, v ustreznih klimatskih pogojih, zavarovano pred vlomom, požarom, 

vodo, biološkimi, kemičnimi, fizikalnimi in drugimi škodljivimi vplivi, zagotavljanje 

dostopnosti, kar pomeni varovanje pred izgubo in stalno zagotovljen dostop pooblaščenim 

                                                      
 

 

9 2. člen Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in št. 
51/14). 
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uporabnikom ves čas trajanja hrambe, in celovitost, kar obsega nespremenljivost in 

neokrnjenost ter urejenost gradiva10. 

V gasilskih organizacijah je potrebno posvetiti posebno pozornost hrambi dokumentarnega 

gradiva v digitalni obliki. Varna hramba izvirnega dokumentarnega gradiva v digitalni obliki 

mora ves čas trajanja hrambe omogočati: 

• dostopnost izvirnega gradiva, kar pomeni varovanje pred izgubo in stalno 

zagotavljanje dostopa zgolj pooblaščenim uporabnikom ves čas trajanja hrambe; 

• uporabnost, kar pomeni zmožnost reprodukcije in primernost reprodukcije za 

uporabo ves čas trajanja hrambe; 

• celovitost, kar obsega nespremenljivost in neokrnjenost reprodukcije vsebine glede 

na vsebino izvirnega gradiva. 

Dokumentarno gradivo se dolgoročno hrani v digitalni obliki zapisa in na nosilcu zapisa za 

dolgoročno hrambo, s čimer se zagotavlja dolgoročna ohranitev vsebine dokumentarnega 

gradiva.11 

V primeru hrambe javnega arhivskega gradiva gasilskih organizacij je potrebno upoštevati, 

da javno arhivsko gradivo ne glede na obliko ali nosilec zapisa prevzemajo v hrambo 

izključno pristojni arhivi, razen če zakonodaja s področja arhivske dejavnosti ne določa 

drugače. 

Arhivsko gradivo v fizični obliki se trajno in strokovno neoporečno hrani v ustreznih 

prostorih in opremi, v ustreznih klimatskih pogojih, zavarovano pred vlomom, požarom, 

vodo, biološkimi, kemičnimi, fizikalnimi in drugimi škodljivimi vplivi (materialno varstvo).12 

 

                                                      
 

 

10 23. člen Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in št. 
51/14). 
11 25.-28. člen Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in št. 
51/14). 
12 36. člen Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in št. 
51/14). 
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Fizične oblike dokumentacije 
 

Fizične oblike dokumentacije predstavljajo vsi tisti nosilci zapisov, ki omogočajo 

reprodukcijo vsebin brez uporabe informacijsko-komunikacijskih ali sorodnih tehnologij. 

Mednje prištevamo papir ali druge oblike nosilcev zapisa (npr. poliester) in s tem povezana 

sredstva za zapisovanje, ki temeljijo na različnih načinih in oblikah nanašanja kemičnih 

substanc na nosilce ali na fizičnih ali kemičnih spremembah nanosov oz. nosilcev zapisov: 

• Papirne dokumente različnih velikosti in gramatur, ki so lahko med seboj speti ali so 

v obliki posameznih listov. Sem prištevamo tudi različne oblike vezanih oblik 

dokumentov. Za uporabo tovrstnih dokumentov potrebujemo lastna čutila. 

• Fotografije, ki so izdelane na papirju, steklu ali drugih medijih, ki so izdelane po 

postopku za izdelovanje fotografij, za njihovo uporabo pa ne potrebujemo drugih 

sredstev razen lastnih čutil. 

• Filme (pozitive, negative, mikrofilme, kopije itd.), ki so izdelani po postopkih za 

izdelovanje filmov na osnovah različnih nosilcev in formatov (npr. 35 mm, 16 mm, 8 

mm itd). Za njihovo reprodukcijo potrebujemo ustrezno namensko opremo, med 

katero prištevamo tudi različna povečevala.  

Značilnost fizičnih pojavnih oblik dokumentacije je, da signali zapisanih oblik podatkov v t. i. 

analognih oblikah ob migracijah praviloma izgubljajo svojo izrazno moč ali intenziteto, kar v 

perspektivi vodi v degradacijo originalne vsebine dokumentacije. 

S sodobnimi tehnološkimi postopki, predvsem z digitalizacijo, lahko izvedemo kvalitetne 

reprodukcije originalnih dokumentov, npr. fotografij, plakatov, načrtov in podobnih 

dokumentov, ki lahko zelo dobro nadomestijo razstavljene originalne dokumente na 

različnih razstavah in drugih oblikah predstavitev pomembnih dokumentov.     
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Osnovno značilnost digitalnih oblik dokumentacije predstavlja sicer nova, a relativno 

univerzalna digitalna oblika zapisa, ki omogoča ohranjanje kvalitete signala zapisa ob 

migracijah znotraj enega sistema oz. okolja ali med različnimi sistemi oz. okolji, ki temeljijo 

na digitalni tehnologiji. S pojmom »dokumentarno gradivo v digitalni obliki« 

opredeljujemo tisto dokumentarno gradivo, ki je v digitalni obliki zapisa in je shranjeno na 

strojno berljivem nosilcu zapisa. Zaradi hitrega tehnološkega napredka in posledično 

zastaranja posameznih tehnoloških rešitev je potrebno definirati tudi pojem 

»dokumentarno gradivo v digitalni obliki za dolgoročno hrambo«. Z njim označujemo 

tisto gradivo, katerega vsebina je zapisana v digitalni obliki in shranjena na strojno 

berljivem nosilcu zapisa, pri čemer tako digitalna oblika kot tudi nosilec zapisa zagotavljata 

učinkovito dolgoročno hrambo in upoštevanje tehnološkega napredka v skladu z veljavno 

zakonodajo s področja arhivske dejavnosti. 

Digitalne oblike dokumentacije se v gasilskih organizacijah pojavljajo kot: 

• elektronska pošta vključno s pripetimi prilogami različnih pojavnih oblik in 

povezavami na druge dokumente ali vsebine; 

• spletne strani, vključno s spletnimi predstavitvami, podatkovnimi zbirkami, 

povezavami, animacijami, forumi, blogi, gibljivimi in statičnimi slikami, zvočnimi in 

drugimi oblikami dokumentov (npr. www.gasilec.org, www.gasilci.net itd.) ter 

vsebinami sodobnih družbenih omrežij (npr. Facebook, Twitter itd.). 

• podatkovne zbirke, ki predstavljajo množico evidenc in organiziranih dokumentov 

(npr. Vulkan z evidencami) in se lahko v skladu s prilagoditvami uporabljajo tudi kot 

dokumentni sistemi (npr. prijave na tečaje, tekmovanja, napredovanja itd.); sem 

spadajo tudi različne lokalne podatkovne zbirke besedilnih, številčnih oblik 

podatkov, vključno z njihovimi kombinacijami in drugimi pripetimi oblikami 

dokumentov;  
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nosilcu zapisa. 
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• urejene ali neurejene oblike dokumentov, ki so v obliki različnih datotek besedilnih 

oz. številčnih podatkov oz. njihovih kombinacij; sem spadajo tudi digitalne 

fotografije, zvočne datoteke, posnetki v obliki gibljivih slik različnih formatov 

zapisov in kvalitet zajetih podatkov;  

• digitalizati, ki so produkt procesa zajema in zanesljive pretvorbe tistega gradiva, ki 

je izvirno v fizični obliki ali v elektronski, vendar ne tudi v digitalni obliki. 

Če je predpisano trajanje hrambe gradiva za obdobje več kot petih let, se zajeto gradivo iz 

običajne digitalne oblike pretvori v digitalno obliko za dolgoročno hrambo.13 

Za zanesljivo pretvorbo v digitalno obliko za dolgoročno hrambo se šteje pretvorba, ki 

ohranja celovitost in uporabnost vsebine zajetega gradiva v običajni digitalni obliki. Če se 

avtentičnost zajetega gradiva dokazuje z vsebinami, ki sčasoma izgubljajo ali povsem 

izgubijo vrednost oziroma se izničijo, se avtentičnost zajetega gradiva v digitalni obliki za 

dolgoročno hrambo zagotovi s strogo nadzorovanim dodajanjem vsebin (npr. ponoven 

e-podpis vsebin), ki potrjujejo avtentičnost zajetega gradiva. Takšne vsebine se lahko 

dodajajo na ravni posameznih enot ali na ravni celotnega zajetega gradiva. 14 

Digitalne oblike dokumentacije se pojavljajo na različnih medijih (diskovna polja, 

spominske kartice, magnetni trakovi, optični mediji itd.), različnih platformah (Windows, 

Linux itd.) ter v različnih okoljih (.Net, Java itd.), ki so lahko lokalno ali globalno dostopna. 

Ta dejstva je potrebno upoštevati pri vzpostavljanju postopkov upravljanja dokumentacije 

v digitalni obliki. 

 

  

                                                      
 

 

13 29. člen Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in št. 
51/14). 
14 12. člen Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in št. 
51/14). 
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Roki hrambe dokumentarnega gradiva 
 

Vsak sistem poslovanja z dokumenti mora biti sposoben izvajanja in implementacije 

odločitev glede ohranjanja ali izločanja dokumentov. Odločitve glede hrambe ali izločanja 

dokumentacije morajo biti možne ob vsakem času. Pri tem je pomembno to, da mora 

vsako izločanje dokumentacije zagotavljati t. i. revizijsko sled ali kakšno drugo metodo 

sledenja zaključenih aktivnosti izločanja dokumentacije. 

Odločitve glede rokov hrambe posameznih pojavnih oblik dokumentacije temeljijo na 

ugotovitvah, ki jih določajo zakonske določbe, zahtevah odgovornosti in poslovnih 

odločitev ter tveganj. Dokumentacijo je potrebno hraniti predvsem zaradi: 

• potreb poslovnih procesov, in sicer zaradi skrbi po ohranjanju preteklih in sodobnih 

odločitev kot dela skupnega spomina za sedanjost in prihodnost; 

• ohranjanja evidence o preteklih in sedanjih aktivnosti glede obveznosti, ki jih ima 

gasilska organizacija do celotne družbe oz. posameznikov; 

• potreb zgodovinskih raziskovanj. 

Vsa dokumentacija, ki nastane pri poslovanju gasilske organizacije, nima enakih rokov 

hrambe. V osnovi lahko določimo tisto vrsto dokumentacije, ki ima znane roke hrambe od 

nekaj let pa vse do nekaj desetletij, in ono, ki jo morajo gasilske organizacije trajno hraniti.  

Vsaka gasilska organizacija mora imeti izdelan postopek izločanja dokumentacije, ki ji je 

potekel rok hrambe, in sprejet veljavni akt, na podlagi katerega je bilo izvedeno izločanje 

dokumentacije. Če je gasilska organizacija valorizirana kot ustvarjalec arhivskega gradiva, 

mora pristojnemu arhivu poslati v potrditev seznam dokumentov, ki jih želi izločiti. 15 

                                                      
 

 

15 Člen 13a Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in št. 
51/14). 
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Vsaka gasilska organizacija mora zase določiti roke hrambe dokumentarnega gradiva na 

podlagi predpisov in potreb njenega poslovanja. Pri tem si lahko pomaga z okvirnimi roki 

hrambe drugih ustvarjalcev, predvsem s področja uprave. 

Pri določanju rokov hrambe praviloma pride do neposrednih odločitev v zvezi z 

ohranjanjem oz. uničenjem dokumentacije, kar ima lahko nepredvidljive posledice. Zato 

morajo biti naloge gasilske organizacije: 

• da upošteva zakonodajo, ki opredeljuje hrambo določenih vsebinsko zaključenih 

dokumentov (npr. s finančno računovodskega področja); 

• če v zakonodaji ni neposredno določenih rokov hrambe, potem gasilska 

organizacija izvede določanje rokov hrambe na podlagi tipskih navodil, ki jih 

sprejme Gasilska zveza Slovenije oz. posamezne gasilske zveze, če je le mogoče v 

soglasju s pristojno arhivsko institucijo;  

• tistim oblikam dokumentov, katerim ni mogoče določiti rokov hrambe na podlagi 

zgornjih alinej, te določi upravni organ gasilske organizacije na predlog pooblaščene 

osebe za upravljanje z dokumenti znotraj gasilske organizacije; 

• gasilska organizacija mora zagotoviti hrambo dokumentarnega gradiva, ki ni bilo 

določeno kot arhivsko, tudi po odbiranju v skladu z roki hrambe; 

• dokumentarno gradivo, za katero je bilo ugotovljeno, da je arhivsko gradivo, se 

odbere in izroči arhivu ne glede na določene roke hrambe. 

Kot dokument z določenimi roki hrambe se lahko uporabi standardni sistem klasifikacijskih 

znakov ali pa »ad hoc« izdelani seznami kategorij za posamezne zaključene celote 

dokumentacije. Seznam dokumentov z roki hrambe uporabljamo tako na odločitvenem kot 

tudi izvedbenem nivoju, hkrati pa lahko služi kot revizijska sled izvedenih aktivnostih 

izločanja dokumentacije. Izločanje samo je praviloma nepovraten postopek, zato ga je 

potrebno izvajati skrajno preudarno in po možnosti v sodelovanju s pristojnim arhivom. V 

primeru dvomov je dokument bolje ohraniti, kakor ga prehitro izločiti.    
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Dolgoročna hramba fizičnih oblik 
dokumentacije 
 

Že ob samem vzpostavljanju sistema pisarniškega poslovanja gasilske organizacije je 

potrebno določiti ustrezno okolje za hrambo dokumentarnega gradiva glede na 

prevladujoče nosilce podatkov in sredstva za zapisovanje ter procedure upravljanja z 

dokumenti. Vedenje o tem, kako dolgo je potrebno hraniti dokumente, vpliva na odločitve 

glede medija za hrambo dokumentarnega gradiva. Pri tem posamezne pojavne oblike 

dokumentov zahtevajo hrambo v takih okoljih, ki upoštevajo specifične fizične in kemične 

značilnosti nosilcev informacij in tudi sredstev za zapisovanje.  

Zakonodaja s področja obravnavanja celote nastalega dokumentarnega gradiva določa, da 

morajo arhivi, javnopravne osebe in imetniki zasebnega arhivskega gradiva zagotavljati 

takšne pogoje za materialno varstvo arhivskega in dokumentarnega gradiva v fizični obliki, 

da se to pri hrambi, urejanju, popisovanju, uporabi, prevozu in razstavljanju ne poškoduje, 

uniči ali kako drugače izgubi.16  

Celota materialnega varstva obsega: 

• določitev pogojev za ustreznost prostorov in opreme za hrambo gradiva, 

• določitev potrebnih ukrepov za zavarovanje gradiva pred tatvino, vlomom, obrabo, 

prahom, ognjem, vodo, neustrezno temperaturo in vlago, vdorom ultravijoličnih 

žarkov ter drugimi škodljivimi biološkimi, kemičnimi in fizikalnimi vplivi.17 

Če je gradivo zunaj arhivskih skladišč, se hrani v zaklenjenih kovinskih omarah na mestu, 

varnem pred požarom in izlivom vode. 

                                                      
 

 

16 39. člen Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06). 
17 40. člen Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06). 
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V prostorih, kjer se hrani gradivo, je prepovedano kaditi. 18 

Arhivsko gradivo in dokumentarno gradivo, ki se trajno hrani, se pripravi za trajno hrambo 

tako: 

• da se zravna oziroma zloži v format, primeren za skladiščenje, 

• da se ne obrezuje, 

• da se vloži v ustrezne arhivske škatle oziroma druge tehnične enote, ki se 

uporabljajo za opremo arhivskih enot in ne smejo biti neprodušno zaprte, 

preprečevati pa morajo vdor prahu, 

• da se gradivo velikih formatov polaga v kovinske predalnike in le izjemoma obeša, 

• da se ob urejanju odstranijo kovinski predmeti in folije (umetne snovi), ki nimajo 

dokumentarne vrednosti, vendar tako, da ostanejo vidne prvotne celote spisov, 

• da se arhivske škatle in druge tehnične enote postavljajo ali polagajo na police, 

• da gradivo, večje od formata A 3, leži na policah, in sicer vezano največ 3 enote 

druga nad drugo in nevezano največ do 5 cm, 

• da se zaščiti z opremo iz kemično obstojnih materialov.19 

Za hrambo dokumentarnega gradiva arhivske vrednosti je nujna uporaba trajnejših vrst 

papirja, sredstev za zapisovanje vsebine (črnila, tiskarske barve, naprave za tiskanje in 

kopiranje) in zaščitne embalaže za dolgoročno hrambo arhivskega gradiva, katerih kakovost 

je določena z mednarodnimi standardi ISO 9706, ISO 11108 in ISO 11798, ki so prevzeti kot 

slovenski standardi, ter drugimi mednarodnimi standardi.20 

Za materialno varovanje tehnoloških nosilcev zapisov (npr. film, fotografija, magnetofonski 

trak, gramofonska plošča, magnetni trak ali disketa, optični disk) se smiselno uporabljajo 

določbe 40., 44., 45. in 46. člena Uredbe o varovanju dokumentarnega in arhivskega 

gradiva (Ur.l. RS, št. 86/2006) z upoštevanjem materialnih lastnosti nosilca zapisa. 

                                                      
 

 

18 41. člen Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06). 
19 46. člen Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06). 
20 48. člen Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06). 
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Prostori za hrambo fizičnega arhivskega 
gradiva 
 

Tiste gasilske organizacije, ki upravljajo z več kot 20 tekočimi metri dokumentacije, morajo 

zagotoviti poseben prostor za njeno hrambo. Ostale gasilske organizacije lahko hranijo 

dokumentacijo v primernih prostorih (npr. v pisarnah), vendar mora biti ta odložena v 

zaklenjenih kovinskih omarah.  

O izbiri prostora za skladišče arhivskega in dokumentarnega gradiva se je potrebno odločati 

na podlagi ugotovljene pričakovane stopnje dotoka dokumentacije v prihodnosti. Tak 

prostor v osnovi ne sme biti namenjen drugemu kot hrambi dokumentacije. Pri izbiri pa je 

potrebno upoštevati, da je prostor dostopen brez ovir, da je primerne oblike in velikosti za 

namestitev ustreznih kovinskih arhivskih polic v skladu s standardi, da v njegovi bližini ni 

skladišča gorljivih snovi;  prav tako ni dovoljeno v tovrstnih prostorih pri obdelavi ali 

uporabi gradiva uporabiti odprti ogenj in kakršne koli snovi ali naprave, ki bi utegnile 

gradivo poškodovati ali kako drugače uničiti. 

Lokacija skladišča arhivskega in dokumentarnega gradiva mora biti izbrana tako, da 

omogoča nemoten in enostaven dostop v prostor zaradi obravnavanja večjih količin 

papirne dokumentacije. S tega stališča je primerno, da je lociran v pritličju. Če je le mogoče, 

naj bo v takem delu zgradbe, kjer ni direktnega vdora sončnih žarkov. Če tega ni mogoče 

zagotoviti, je prostor potrebno zasenčiti s posebnimi zavesami ter tako onemogočiti vdor 

direktne sončne svetlobe do dokumentarnega in arhivskega gradiva.  

V skladišče je potrebno namestiti kovinske arhivske police, in sicer v klasični izvedbi pri 

manjših ustvarjalcih arhivskega in dokumentarnega gradiva, večji pa se lahko odločijo za 

nekoliko dražjo, a prostorsko racionalnejšo možnost vgradnje prevoznih kovinskih polic. Če 

je prostor, namenjen hrambi arhivskega in dokumentarnega gradiva, lociran v nadstropju, 

si je pred vzpostavitvijo skladišča v takem prostoru potrebno pridobiti mnenje statika glede 

obremenitev tal. V strokovni literaturi prevladuje mnenje, da zagotovljena nosilnost tal oz. 

stropov znaša okoli 500 kp/m2 za klasične arhivske police, pri premičnem sistemu arhivskih 
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polic pa mora znašati nosilnost tal oz. stropov nad 1500 kp/m2. Za ostalo posebno opremo, 

v katero shranjujemo arhivsko in dokumentarno gradivo, pa mora biti zagotovljena 

nosilnost tal 700800 kp/m2. 

Če se gasilska organizacija odloči, da bo uredila skladišče arhivskega in dokumentarnega 

gradiva na podstrešju ali v kleti, mora pred tem izvesti potrebne adaptacijske posege. To 

pomeni vse tiste posege, s katerimi omejimo pojav previsoke temperature ali pojavljanje 

suhega zraka v prostoru, če je ta urejen na podstrešju. Če je arhivsko skladišče locirano v 

kleti, pa je potrebno z gradbenimi posegi izvesti izolacijo ter preprečiti možnost vdora vode 

– podtalnice ter pojav prevelikega odstotka relativne vlage v zraku. Vsi gradbeni posegi 

morajo biti v vseh primerih izvedeni tako, da bodo ustrezali gradbenim standardom, 

standardom varnosti pred požarom, standardom varnosti pri delu in drugim standardom, ki 

zagotavljajo stabilno in varno okolje za hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva. 

Dokumentarno in arhivsko gradivo se naj hrani v takih prostorih, v katerih ni nobenih 

lesenih konstrukcij, stene prostora pa morajo zagotoviti več kot eno uro požarne 

odpornosti. Vrata v prostor morajo biti kovinska, stalno zaklenjena ter opremljena z 

ustreznimi napisi, ki opozarjajo na prepovedan vstop nezaposlenim.  Tudi okna morajo biti 

dobro zaščitena, predvsem tam, kjer je možen direkten dostop z zunanje strani. V takih 

primerih naj bodo na oknih nameščene posebne mreže ali kovinske lopute.  

V našem okolju je priporočena stalna temperatura v skladiščih arhivskega in 

dokumentarnega gradiva približno 18º C ± 3º C in z odstotkom relativne vlage, ki znaša 

okoli 60 % z odstopanjem ± 10 %. Arhivsko in dokumentarno gradivo se najbolje ohrani v 

okolju s takšno temperaturo in s takšnim odstotkom relativne vlage, ki prija tudi človeku, 

zato temperatura v skladiščnem prostoru naj ne bo niti prenizka niti previsoka, predvsem 

pa naj bodo omejena velika nihanja temperature in relativne vlage glede na letne čase ali 

trenutne vremenske razmere. 

Po standardih mora prostor, namenjen hrambi dokumentarnega in arhivskega gradiva, 

zadoščati še naslednjim kriterijem:  

• prostor mora biti zračen, čist in urejen ter namenjen izključno hrambi 

dokumentarnega gradiva; 
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• električna napeljava v prostoru mora biti taka, da so stikala izven prostora, 

svetlobna telesa pa opremljena v skladu s standardi; 

• v takem prostoru ne sme biti vodovodnih, plinskih ali drugih napeljav, ki bi lahko 

povzročale razlitje v prostoru ali nekontrolirano izhajanje gorljivih ali eksplozivnih 

snovi v prostor; 

• vrata v prostor morajo biti negorljiva; 

• prostor mora biti opremljen s primernimi javljalniki požara in ustreznim številom 

gasilnikov; 

• dobro je, da se v prostoru kontrolirata vlaga in temperatura; 

• dostop v tak prostor mora biti ustrezno nadzorovan, vrata v prostor pa zaklenjena, 

ko v prostoru ni pooblaščene osebe.  

Če je dokumentacija nastala v digitalnem okolju in jo je potrebno v takem okolju tudi 

ohranjati, je potrebno za delovanje aktivne informacijske opreme zagotoviti ustrezne varne 

prostore, napajanje, komunikacije in drugo infrastrukturo v skladu z Enotnimi tehnološkimi 

zahtevami21. Praviloma je potrebno vzpostaviti še sekundarno aktivno informacijsko-

komunikacijsko infrastrukturo v primeru prekinitve delovanja primarnega sistema. Ob tem 

pa je potrebno zagotoviti še na ločeni lokaciji prostore za hrambo medijev oz. za hrambo 

pasivnega dokumentacijskega sistema. Tudi v tem primeru mora biti vzpostavljeno tako 

okolje, da mediji in sredstva niso izpostavljena znanim destruktivnim dejavnikom.  

  

                                                      
 

 

21 Arhiv RS objavlja novo različico enotnih tehnoloških zahtev /ETZ 2.1/, potrjeno dne 11. 7. 2013. Sneto 10. 1. 
2016 s spletne strani http://www.arhiv.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1244/5648/. 
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Dolgoročna hramba dokumentacije v 
elektronski obliki 
 

Pri elektronskem gradivu se zaradi tehnoloških značilnosti dokumentacije postopki 

dolgoročne hrambe nekoliko razlikujejo od postopkov in zahtev dolgoročne hrambe 

fizičnega  gradiva. Pomembna zahteva dolgoročne hrambe v elektronskem okolju je 

dostopnost zajetega dokumentarnega gradiva in ustvarjenih metapodatkov oziroma drugih 

podatkov z zagotavljanjem varovanja pred izgubo in s stalnim zagotavljanjem dostopa zgolj 

pooblaščenim uporabnikom. 22  

Za doseganje teh ciljev je potrebno:  

• zagotoviti  varno okolje za hrambo in delovanje elektronskih nosilcev zapisa (fizična 

varnost, okoljska varnost in zagotavljanje energentov, elektronska varnost); 

• omogočiti dostopnost podatkov samo pooblaščenim osebam, fizična dostopnost 

nosilcev podatkov mora biti omogočena samo posebej pooblaščenim osebam; 

• uporabljati varne šifrirane povezave tako pri pošiljanju občutljivih podatkov (osebni 

podatki, poslovne skrivnosti, tajni podatki itd.) kot tudi pri uporabi storitev hrambe 

zunanjih izvajalcev; 

• glede na vrsto dokumentarnega gradiva ustrezno povečati število varnostnih kopij 

na različnih lokacijah; 

• zagotoviti, da se prepisi podatkov na nove nosilce zapisa pred propadom obstoječih 

nosilcev zapisa izvajajo sistematično in redno; 

                                                      
 

 

22 26. člen Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in št. 
51/14). 

Dokumentarno 
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reprodukcija 
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uporabnikom.  
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• izvajati stalno kontrolo nosilcev zapisa; 

• vzpostaviti vse s standardi in predpisi določene druge ukrepe za zagotavljanje 

informacijske varnosti. 

Za nosilce zapisa za dolgoročno hrambo elektronskih dokumentov se štejejo taki 

elektronski nosilci zapisa, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

• nosilec mora omogočati ohranitev zapisa podatkov na nosilcu zapisa tudi ob 

prekinitvi dobave energije ali drugi spremembi okoljskih pogojev (nihanje 

temperature, vlažnosti itd.) za čas, ki je potreben, da se zagotovi prenos podatkov 

na drug nosilec zapisa; 

• je široko priznan in uveljavljen oziroma uporabljen, njegova uporaba pa podprta s 

strojno opremo, uveljavljeno na trgu; 

• zapis na takem nosilcu temelji na mednarodnem, državnem ali splošno priznanem 

in praviloma odprtem standardu, če obstaja; 

• njegovo delovanje omogoča vse pogoje varne dolgoročne hrambe gradiva.23 

Za obliko zapisa za dolgoročno hrambo se šteje taka oblika, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

• zagotavlja ohranitev vsebine gradiva tako, da pomeni urejeno celoto vseh 

potrebnih podatkov in povezav med njimi; 

• je široko priznana in uveljavljena oziroma uporabljena, njena uporaba pa podprta s 

strojno in programsko opremo, uveljavljeno na trgu; 

• je neposredno uporabna za reprodukcijo vsebine ali enostavno pretvorjena v 

obliko, ki je neposredno uporabna; 

                                                      
 

 

23 14., 15. in 16. člen Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06). 
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• omogoča samodejno pretvorbo iz najpogosteje uporabljenih izvornih oblik zapisa s 

samodejno zaznavo in poročanjem o nepredvidenih dogodkih oziroma napakah pri 

pretvorbi; 

• je neodvisna od posamezne programske ali strojne opreme oziroma okolja; 

• glede na stanje stroke obstaja velika stopnja verjetnosti, da zagotavlja varno 

hrambo več kot pet let; 

• omogoča po današnjih strokovnih predvidevanjih po pretečenem petletnem 

obdobju pretvorbo v novo, takrat določeno obliko zapisa za dolgoročno hrambo; 

• temelji na mednarodnem, državnem ali splošno priznanem in praviloma odprtem 

standardu, če obstaja, in 

• izpolnjuje druge zahteve veljavne zakonodaje.24 

Postopke dolgoročne hrambe lahko v skladu z veljavno zakonodajo izvajajo ustvarjalci 

dokumentarnega oz. arhivskega gradiva sami z lastnimi tehnološkimi  sredstvi in rešitvami. 

Veljavna ureditev pa dopušča, da ustvarjalci oz. imetniki elektronskega dokumentarnega 

oz. arhivskega gradiva te aktivnosti prepustijo specializiranim izvajalcem storitev 

dolgoročne hrambe. Ti pa morajo izpolnjevati predpisane pogoje25, ki so podrobno 

opredeljeni v Uredbi o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur.l. RS, št. 86/2006) 

in v Enotnih tehnoloških zahtevah. 

                                                      
 

 

24 14. člen Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06). 
25 21. do 38. člen Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06). 
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Gasilske organizacije predstavljajo svojo dokumentacijo javnosti na različne načine. Fizične 

oblike, predvsem fotografije in druge atraktivne dokumente, na različnih stalnih ali občanih 

razstavah v prostorih gasilskih organizacij ali v specializiranih ali drugih razstavnih 

prostorih. Tovrstno dokumentacijo pa najdemo tudi v obliki reprodukcij v spominskih 

zbornikih in drugih publikacijah ali polpublikacijah. Podatki o njih so dostopni preko spletne 

strani http://www.cobiss.si/. 

 

 

Elektronske oblike dokumentacije, ki je povezana z gasilsko dejavnostjo, pa je mogoče najti 

na različnih spletnih straneh posameznih organizacij ali na spletnih straneh drugih 

ponudnikov tovrstnih storitev ter v okviru različnih specializiranih portalov oziroma v 

različnih družbenih omrežjih. 

 

Sodobna produkcija publikacij, katerih založniki so gasilske organizacije, temelji na njihovi 

digitalni pripravi. To pomeni, da ima vsaka publikacija v fizični obliki svoj elektronski 

ekvivalent. Po Zakonu o obveznem izvodu publikacij  (Ur. l. RS, št. 69/06) in Zakonu o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij (Ur. l. RS, št. 86/09) je 

potrebno posredovati predpisano število izvodov v Narodno in univerzitetno knjižnico v 

Ljubljani. Podrobneje o tem na spletni strani https://www.nuk.uni-

lj.si/nuk3.asp?id=356469362 .     

Pri predstavitvah 

dokumentacije 

gasilskih 

organizacij  je 
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s področja 

domoznanstva in 

bibliotekarstva.  



Str. 25 
 

Predstavitve dokumentacije gasilskih organizacij 
   

 

 

 

V sedanjem času je smiselno, da gasilske organizacije ob obveznem izvodu posredujejo 

njihove elektronske ekvivalente v dLib – Digitalno knjižnico Slovenije (www.dlib.si), ki 

predstavlja enega od glavnih virov informacij za številne strokovnjake, študente in 

raziskovalce.  Vključitev v dLib.si in vse s tem povezane storitve so brezplačne, oddaja 

gradiva pa je zelo preprosta. Podrobnosti v zvezi s tem so na spletni strani 

http://www.dlib.si/menu/sodelovanje. 

 

Gasilske organizacije, ki bi želele širše predstaviti svoje delovanje skozi ohranjeno 

dokumentacijo, pa nimajo dovolj sredstev za izdelavo spominskih ali drugih publikacij ali za 

najem storitev v zvezi z dolgoročnim vzdrževanjem lastnih spletnih strani, lahko  atraktivne 

dokumente ali zanimive zgodbe iz življenja in dela gasilskih organizacij predstavijo na 

domoznanskem portalu Kamra (www.kamra.si). Ta daje v uporabo brezplačno 

infrastrukturo in usposablja partnerje, da lahko tudi vsebine lokalnega pomena predstavijo 

v digitalni obliki preko svetovnega spleta.  Vsebine tega portala so dostopne tudi preko 

evropske digitalne knjižnice Europeane (http://europeana.eu). 

  



Str. 26 
 

Pristojni arhivi in gasilske organizacije 
   

 

Pristojni arhivi in gasilske organizacije 
 

Za raziskovanje preteklosti gasilskih organizacij in s tem povezane zgodovine okolij, v 

katerih so delovale gasilske organizacije, je potrebno uporabiti tudi arhivsko gradivo iz 

različnih arhivov. Arhiv Republike Slovenije (http://www.arhiv.gov.si/) varuje javno 

arhivsko gradivo državnih organov, nosilcev javnih pooblastil oziroma izvajalcev javnih 

služb, ki jih 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. To pomeni, da je med drugim pristojen tudi za arhivsko gradivo Gasilske zveze 

Slovenije. Podatke o ohranjenem in dostopnem arhivskem gradivu posreduje na naslovu 

(http://arsq.gov.si/query). 

 

Kontaktni podatki so: 
Arhiv Republike Slovenije 
Zvezdarska 1, 1127 Ljubljana 
E-pošta 
Telefon v čitalnici 
Fax 
Spletna stran 

ars@gov.si 
+386 (01) 2414200 
+386 (01) 2414276 
Navodila za obiskovalce in uporabnike 
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Slovenski regionalni arhivi varujejo na svojem pristojnem območju 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. Podatki o ohranjenem arhivskem gradu so dostopni v 

vzajemni podatkovni zbirki SIRAnet (www.siranet.si). 

 

 

Kontaktni podatki za slovenske regionalne arhive so: 

Pokrajinski arhiv Koper 
Kapodistriasov trg 1, SI-6000 Koper 
E-pošta 
Telefon v čitalnici 
Fax 
Spletna stran 

citalnica@arhiv-koper.si 
+386 (05) 62-71-824 
+386 (05) 62-72-441 
Navodila za obiskovalce in uporabnike 

 
Pokrajinski arhiv Maribor 
Glavni trg 7, SI-2000 Maribor 
E-pošta 
Telefon v čitalnici 
Fax 
Spletna stran 

knjiznica@pokarh-mb.si 
+386 (02) 22-85-021 
+386 (02) 25-22-564 
Navodila za obiskovalce in uporabnike 

 
Pokrajinski arhiv v Novi Gorici 
Trg Edvarda Kardelja 3, SI-5000 Nova Gorica 
E-pošta 
Telefon v čitalnici 
Fax 
Spletna stran 

pa-ng@pa-ng.si 
+386 (05) 33-58-760 
+386 (05) 30-27-738 
Navodila za obiskovalce in uporabnike 
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Zgodovinski arhiv Celje 
Teharska cesta 1, SI-3000 Celje 
E-pošta 
Telefon v čitalnici 
Fax 
Spletna stran 

info@zac.si 
+386 (03) 42-87-640 
+386 (03) 42-87-660 
Navodila za obiskovalce in uporabnike 

 
Zgodovinski arhiv Ljubljana 
Mestni trg 27, 1001 Ljubljana pp 1614 
Spletna stran Navodila za obiskovalce in uporabnike 

 
Enota v Ljubljani 
E-pošta 
Telefon v čitalnici 
Fax 

nina.frakelj@zal-lj.si  
+386 (01) 30-61-320 
+386 (01) 42-64-303 

 
Enota za Gorenjsko Kranj 
E-pošta 
Telefon v čitalnici 
Fax 

zal.kra@guest.arnes.si  
+386 (04) 28-05-900 
+386 (04) 20-24-448 

 
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto 
E-pošta 
Telefon v čitalnici 
Fax 

zal.nme@guest.arnes.si  
+386 (07) 39-42-240 
+386 (07) 39-42-248 

 
Enota v Škofji Loki 
E-pošta 
Telefon v čitalnici 
Fax 

zal.skl@guest.arnes.si  
+386 (04) 50-60-700 
+386 (04) 50-60-708 

 
Enota v Idriji 
E-pošta 
Telefon v čitalnici 
Fax 

zal.idr@guest.arnes.si  
+386 (05) 37-22-270 
+386 (05) 37-22-271 

 
Zgodovinski arhiv Ptuj 
Muzejski trg 1, 2250 Ptuj 
E-pošta 
Telefon v čitalnici 
Fax 
Spletna stran 

citalnica.zap@gmail.com  
+386 (02) 78-79-730 
+386 (02) 78-79-740 
Navodila za obiskovalce in uporabnike 
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Terminološki slovar izbranih arhivskih 
pojmov 
 

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; 

dokumentarno gradivo v analogni obliki (npr. analogni avdio/video zapis) je 

dokumentarno gradivo v analogni obliki zapisa in shranjeno na strojno berljivem 

nosilcu zapisa; 

dokumentarno gradivo v digitalni obliki je dokumentarno gradivo v digitalni obliki zapisa 

in shranjeno na strojno berljivem nosilcu zapisa; 

dokumentarno gradivo v digitalni obliki za dolgoročno hrambo pomeni gradivo, katerega 

vsebina je zapisana v digitalni obliki in shranjena na strojno berljivem nosilcu zapisa, 

pri čemer tako digitalna oblika kot tudi nosilec zapisa zagotavljata učinkovito 

dolgoročno hrambo in upoštevanje tehnološkega napredka v skladu z Zakonom o 

varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 

št. 51/14); 

dokumentarno gradivo v elektronski obliki je dokumentarno gradivo v digitalni ali 

analogni obliki; 

dokumentarno gradivo v fizični obliki je dokumentarno gradivo na fizičnem nosilcu zapisa 

(npr. na papirju, filmu itd.), ki omogoča reprodukcijo vsebine brez uporabe 

informacijsko-komunikacijskih ali sorodnih tehnologij; 

dokumentarno gradivo so vse vrste in oblike zapisov, ki so nastali ali bili prejeti pri 

poslovanju pravnih in fizičnih oseb; 

dolgoročna hramba gradiva je hramba gradiva v digitalni obliki za daljše časovno obdobje 

in se nanaša na gradivo, katerega rok hrambe je več kot pet let; 

V prispevku so 

uporabljeni 

strokovni pojmi 

tako, kot so 

opredeljeni v tem 

slovarju. 
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gasilske organizacije so prostovoljna gasilska društva in njihove enote, gasilske zveze, 

poklicne gasilske enote, organizirane kot javni zavodi, režijski obrati ali druge 

organizacijske oblike, ki poklicno opravljajo gasilsko službo; 

hramba gradiva je tista hramba izvirnega ali zajetega dokumentarnega gradiva, ki izpolnjuje 

pogoje po Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih 

(Uradni list RS, št. 30/06 in št. 51/14) in zagotavlja uporabnost ter avtentičnost 

vsebine hranjenega gradiva; 

izvirno dokumentarno gradivo je dokumentarno gradivo, ki je nastalo ali bilo prejeto pri 

lastnem poslovanju ali bilo poslano tretjim osebam; 

javno arhivsko gradivo je arhivsko gradivo javnopravnih oseb; 

javnopravne osebe so za potrebe Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva 

ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in št. 51/14) državni organi, samoupravne lokalne 

skupnosti ter pravne osebe javnega prava in zasebnega prava ter fizične osebe, ki so 

nosilci javnih pooblastil ali izvajalci javnih služb; 

nosilec zapisa je fizični nosilec zapisa, na katerega se zapiše vsebina skladno z obliko zapisa; 

notranja pravila so pravila, ki jih kot svoj interni pravni akt sprejme oseba glede izvajanja 

zajema in dolgoročne hrambe svojega dokumentarnega in arhivskega gradiva v 

digitalni obliki ter spremljevalnih storitev, ali ponudnik storitev glede izvajanja zajema 

in dolgoročne hrambe oziroma spremljevalnih storitev; 

oblika zapisa so tiste organizacijske in tehnološke značilnosti zapisa, ki določajo, kako je 

vsebina zapisana, hranjena in prikazana v procesu hrambe; 

osebe so pravne osebe javnega prava, pravne osebe zasebnega prava ter fizične osebe; 

ponudnik storitve zajema in hrambe oziroma spremljevalnih storitev je vsaka oseba, ki za 

druge osebe odplačno ali neodplačno opravlja takšne storitve; 

ponudnik strojne in programske opreme je vsaka oseba, ki drugim osebam odplačno ali 

neodplačno omogoči uporabo strojne ali programske opreme za zajem oziroma 

hrambo gradiva v digitalni obliki ali izvajanje spremljevalnih storitev; 
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pristojni arhivi so Arhiv Republike Slovenije (državni arhiv), kot organ državne uprave, in 

regionalni arhivi kot javni zavodi; 

spremljevalne storitve so storitve odbiranja, pretvorbe, urejanja, uničevanja, zagotavljanja 

varnih prostorov in druge storitve, ki ne predstavljajo storitve hrambe in zajema; 

storitve hrambe gradiva v digitalni obliki so storitve, ki so neločljivo povezane z 

ohranjanjem vsebine gradiva v digitalni obliki, vendar ne gre za ponudbo opreme za 

takšno hrambo; 

storitve zajema gradiva so storitve, ki ob pretvorbi izvirnega dokumentarnega gradiva v 

novo elektronsko obliko zapisa ali na mikrofilm izpolnjujejo vsa načela in pogoje po 

Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 

30/06 in št. 51/14); 

strojna oziroma programska oprema je vsaka strojna oziroma programska oprema, ki v 

celoti ali delno omogoča zajem oziroma hrambo gradiva v digitalni obliki ali izvajanja 

spremljevalnih storitev; 

zajem je vsak uvoz metapodatkov o gradivu ali gradiva samega v strojno berljivi obliki v 

informacijski sistem za upravljanje z dokumenti ali v informacijski sistem za hrambo; 

zajeto dokumentarno gradivo je dokumentarno gradivo, ki je nastalo ob pretvorbi 

izvirnega dokumentarnega gradiva v novo elektronsko obliko zapisa ali na mikrofilm; 

zasebno arhivsko gradivo je arhivsko gradivo pravnih oseb zasebnega prava in fizičnih 

oseb, ki ima lastnosti arhivskega gradiva in je kot arhivsko gradivo določeno na 

podlagi tega zakona ali odločbe državnega arhiva. 

 


