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POVZETEK
Upravljanje in ohranjanje dokumentarnega in arhivskega gradiva za sedanje in
bodoče potrebe je eno izmed temeljnih dejavnosti v vseh organizacijah, ki takšno
gradivo ustvarjajo. Pri poslovanju v organizacijah pa vsakodnevno nastaja vedno več
vrst različnega gradiva in dokumentov v večjih količinah, zato se pojavljajo številni
problemi, s katerimi se srečujejo zaposleni. Pojavljajo se organizacijska in pravna
vprašanja kot tudi teţave z vedno novejšimi informacijskimi tehnologijami. Zaradi vse
hitrejšega razvoja zato nastaja potreba po uvedbi ustreznega načina dolgoročne
hrambe tako papirnih kot digitalnih dokumentov. Leta 2006 je bil v Sloveniji sprejet
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, ki je javni upravi
in zasebnemu sektorju odprl vrata v popolno elektronsko poslovanje in dolgoročno
hrambo. Diplomsko delo predstavlja, kako je urejena zakonodaja za ravnanje z
dokumentarnim in arhivskim gradivom v Sloveniji in opisuje nastanek in pomembnost
gradiva, ki je nastalo v rudniku Meţica ter postopke ravnanja s tem gradivom.
Ključne besede: dokumentarno gradivo, arhivsko gradivo, arhivska zakonodaja,
javno arhivsko gradivo, zasebno arhivsko gradivo, elektronski sistem za upravljanje z
dokumenti.
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SUMMARY
Managing and preserving documentary and archival material for current and future
needs is an essential activity in every organisation in which such material is created.
During everyday business, organisations generate ever-greater amounts of
increasingly diverse material and documents, which, in turn, produce numerous
work-related problems for employees. There are organisational issues and legal
issues coupled with the problems stemming from rapidly developing information
technologies, which need to be addressed. The increasing pace of development
dictates the need to implement a suitable long-term storage solution for both paper
and digital documents. To address this, Slovenia adopted the Protection of
Documents and Archives and Archival Institutions Act in 2006, opening the door for
completely electronic operation and long-term storage to public administration and
the private sector. This diploma thesis presents the legislation on handling
documentary and archival material in Slovenia and describes the material produced
in the Meţica Mine, i.e. how it was created, its significance and the relevant handling
procedures.
Keywords: Documentary material, archival material, archival legislation, public
archival material, private archival material, electronic document management system
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1 UVOD
Vsaka organizacija, pa naj je to organizacija s področja šolstva, kulture, športa,
politike ali gospodarstva pri svojem poslovanju ustvarja dokumente in upravlja z
njimi. Le-ti so pomembni za nastanek, razvoj in delovanje same organizacije, kot za
vse, ki v procesih organizacije sodelujejo, lahko pa tudi za širšo lokalno oziroma
nacionalno skupnost, kar pa je odvisno od velikosti, pomembnosti in vpliva
organizacije na okolje. Ena izmed takšnih organizacij je bil na Koroškem Rudnik
svinca in cinka Meţica (v nadaljevanju RSCM). Med njegovim več kot 350 letnim
poslovanjem je bilo v podjetju ustvarjeno veliko pisnega, v zadnjih letih pa tudi
elektronskega gradiva, ki priča o številnih doseţkih ne samo na tehnološkem
področju rudarjenja, geologije, hidrogeologije, mineralogije, geodezije, temveč tudi
na številnih drugih področjih, kjer je podjetje pri svojem poslovanju imelo vpliv.
Podjetje je vseskozi skrbelo za zgledno upravljanje z dokumentarnim gradivom, zato
je veliko gradiva dobro ohranjenega in ima zaradi svoje pomembnosti pomen
arhivskega gradiva, ki ga je po zakonu potrebno varovati kot kulturni spomenik. To
gradivo bo v prihodnosti pomemben vir podatkov za zainteresirano javnost kot tudi
eno izmed pričevanj o pomembnosti rudarske panoge na Koroškem. Zagotovo pa je
to tudi pričevanje o več stoletnem načinu ţivljenja rudarjev in njihovih druţin na tem
območju, kar so pomembna zgodovinska dejstva. Vsi zaposleni, ki s tem gradivom
upravljajo, se morajo truditi, da ga bodo predali naslednikom, kot so ga oni svojim
zanamcem in jim na ta način prenesli zgodovino rudarjenja v Meţiški dolini, ki je pred
kratkim doţivela svoj konec.
Leta 1988 je bil sprejet Zakon o zapiranju rudnika. Zaradi vse večjih problemov pri
poslovanju, katerih vzrok so bili visoki stroški dela in nizke cene kovin na svetovnem
trgu, je bila sprejeta odločitev, da se rudnik postopno zapre. Zakon je predvidel tako
financiranje zapiranja kot tudi prestrukturiranje zaposlenih. V okviru programa
prestrukturiranja je bila ustanovljena druţba RSCM v zapiranju d. o. o., in hčerinska
druţba RSCM - Gradbeni materiali d. o. o., (v nadaljevanju RSCM-GM). Zapiralna dela
RSCM so se izvajala z rudarskimi projekti, med projekte zapiranja pa je bil vključen
tudi projekt ohranitve naravne, kulturne in tehnične dediščine RSCM, kamor sodi tudi
ohranitev vsega dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki je v preteklosti nastalo.
Na podlagi teh projektov je bil zgrajen in ustanovljen turistični muzej Podzemlje
Pece, ki je pričel z obratovanjem 1997 leta. Do leta 2007 je bila lastnica obeh
ustanovljenih podjetij Vlada Republike Slovenije, nato pa je podjetje RSCM v
zapiranju d. o. o., likvidirala, podjetje RSCM-GM pa prodala prek javnega natečaja,
na katerem je najugodnejšo ponudbo za nakup oddalo Cestno podjetje Maribor, d. d.
(v nadaljevanju CPM). Konec leta 2007 je bila druţba RSCM-GM, d. o. o., zato
preimenovana v druţbo CPM-GM, d. o. o., in v takšnem obsegu in obliki deluje še
sedaj. Zaradi vseh omenjenih dejavnosti je v podjetju nastalo veliko gradiva, ki se je
shranjevalo v obseţen arhiv podjetja, ta pa se je tako ali drugače skozi čas
dopolnjeval in spreminjal. Zaradi neprevidnega ravnanja se je marsikaj izgubilo ali
uničilo, veliko pomembnega gradiva pa se je ohranilo vse do danes. Zaposleni v
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muzeju so se kot varuhi kulturne dediščine in zapuščine prednikov odločili, da bodo
poskrbeli za gradivo, za katerega skrbijo.
Diplomsko delo je tako predstavitev obstoječega stanja o ravnanju z dokumentarnim
in arhivskim gradivom v podjetju ter opis in namen zakonodaje na tem področju. V
sedanjosti se ne moremo več izogniti elektronski obliki upravljanja z dokumentarnim
gradivom, pri čemer nastajajo teţave zaradi hitrih tehnoloških sprememb, ki se jim
včasih v organizacijah prilagajajo prepočasi, se pa vedno bolj uveljavlja zaradi
številnih prednosti. Cilj diplomskega dela je tudi analiza stanja na področju urejanja z
dokumentarnim gradivom v obravnavanem podjetju, poiskati sprejemljivo rešitev za
njegovo ohranitev in predstaviti pomembnost obravnavanega področja nasploh v
Sloveniji.
Za zbiranje, analizo ter interpretacijo podatkov v raziskovalnem procesu se uporablja
različne tehnike in metode. Za izdelavo diplomskega dela je bila uporabljena
deskriptivna metoda s študijem domače in tuje literature, predpisane zakonodaje ter
delo z dokumentacijo, ki je bila dostopna v podjetju. Cilj tega dela je analiza dejstev,
ki sluţijo za ugotavljanje obstoječe situacije. Ugotovljeno stanje se nato primerja z
obstoječo zakonodajo, za kar se uporabi metodo komparacije. V podjetju sem
zaposlen ţe več let, zato je bilo za zbiranje podatkov kot instrument raziskovanja
uporabljeno predvsem moje lastno znanje in poznavanje razmer v podjetju, hkrati so
nekatere informacije pridobljene na podlagi opazovanj, pogovorov, intervjujev s
sodelavci v podjetju. Pri raziskavi pa je bil uporabljen anketni vprašalnik, v katerem
so zaposleni odgovarjali na zastavljena vprašanja.
Diplomsko delo je razdeljeno na več poglavij. Po uvodu drugo poglavje govori o
vrstah gradiva, ki pri poslovanju nastajajo, in katera so temeljna načela za pravno
varstvo arhivskega in dokumentarnega gradiva. V tretjem poglavju je predstavljena
predpisana zakonodaja na področju varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva v
Sloveniji in so zapisane smernice iz Evropske Unije. Najpomembnejša dejavnost za
ohranitev gradiva v organizacijah, ki ga ustvarjajo, je zagotovo materialno varovanje
gradiva, zato je razčlenjeno v četrtem poglavju. Tu teče beseda predvsem o prostorih
v katerih gradivo hranimo, ukrepih zavarovanja in minimalnih zahtevah za hrambo
gradiva. V sedanjosti ţe veliko organizacij na trgu posluje elektronsko, zato so v
petem poglavju predstavljeni sodobni elektronski sistemi za urejanje in shranjevanje
gradiv in pridobitve za podjetja oziroma organizacije, ki jih uporabljajo. V šestem
poglavju je na kratko opisana zgodovina rudnika in rudarjenja, predstavljen vpliv na
okolje v katerem je podjetje delovalo, in zapisani so razlogi za njegovo zapiranje in
kasnejšo prodajo. Vse naštete dejavnosti so namreč pomembno vplivale na nastanek
dokumentarnega in arhivskega gradiva v podjetju. V sedmem poglavju je
predstavljen naslednik rudnika Meţica podjetje CPM-GM, in sicer od obsega
dejavnosti do statusa organizacije in organiziranosti podjetja do kadrov. To je
namreč podjetje, ki trenutno hrani vso gradivo, ki je nastalo pri poslovanju rudnika v
preteklosti. Pomen tega dokumentarnega in arhivskega gradiva, vsebina, vodenje in
postopki hranjenja v preteklosti so opisani v osmem poglavju, kjer je razvidno, da je
bilo to gradivo pomembno iz tehničnega vidika v preteklosti in sedanjosti predvsem
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za rudarsko stroko, vsebuje pa tudi veliko zgodovinskih dejstev in pričevanj o načinu
ţivljenja prebivalcev Zgornje Meţiške doline. Gradivo sedanje podjetje še vedno
potrebuje tudi v vsakodnevnem poslovanju, ker se nekatere dejavnosti še vedno
opravljajo v rudniških rovih, katerih načrti so pomemben del ohranjenega gradiva. V
devetem poglavju je predstavljena krajša raziskava med zaposlenimi v podjetju, ki z
dokumentarnim gradivom ravnajo. Z njo sem poizkušal ugotoviti stanje urejenosti
gradiva v podjetju, usposobljenosti zaposlenih, primernosti prostorov za hrambo in
načine dela z dokumentarnim gradivom v podjetju. V zaključku sem izpostavil
nekatere probleme, s katerimi se soočajo v podjetjih pri upravljanju in hrambi
dokumentarnega in arhivskega gradiva. Opredelil sem nekaj rešitev, ki bi bile po
mojem mnenju dobre za ravnanje v prihodnosti, ter moţnosti, kako najbolje
poskrbeti za ohranitev obstoječega dokumentarnega in arhivskega gradiva v
opisanem podjetju. Predlagal sem tudi načine uporabe gradiva v prihodnosti.
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2 VRSTE GRADIV
Glede na roke hranjenja ločimo tri vrste dokumentarnega gradiva:
− arhivsko gradivo, ki ga določi pristojni arhiv in je opredeljeno v 6. točki
Navodila za določanje rokov dokumentarnega gradiva organov javne uprave in
v prilogi k Uredbi o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (oznaka A);
− trajno gradivo, določeno v 194. členu Uredbe o upravnem poslovanju in v
drugih zakonih ter podzakonskih aktih, pri gospodarskih subjektih določeno s
strani strokovnjaka in na podlagi veljavne zakonodaje (oznaka T).
− dokumentarno gradivo z roki hranjenja, izraţenimi v letih, določeno v
zakonih in podzakonskih aktih, če pa predpisov ni, morajo roke hranjenja po
izkustveni metodi določiti predstojniki javnopravnih oseb (2, 5, 10 in več let).
Na zadevo se napiše črko T ali A ali leto do katerega je zadevo potrebno
hraniti. Rok hrambe zadeve se vedno upošteva od datuma oziroma leta rešitve
zadeve. Na primer: zadeva je nastala leta 2000, rešena je bila leta 2007, hrani
se 10 let: na zadevo napišemo rok hranjenja: do leta 2018 kar pomeni da se
mora posamezna zadeva – dokument hraniti 10 let po izteku leta katerega je
bila zadeva rešena (Bagič, 2010, str.1).
Slika 1: Vrste dokumentarnega gradiva

Vir: Mizori-Zupan in Jager (2010)
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2.1 DOKUMENTARNO GRADIVO
Dokumentarno gradivo je izvirno in reproducirano (pisano, tiskano, risano,
fotografirano, filmano, fonografirano, magnetno, optično ali kako drugače zapisano)
gradivo, ki je bilo prejeto ali je nastalo pri delu pravnih oziroma fizičnih oseb
(ZVDAGA, 2. člen). Glede na obliko zapisa se deli na gradivo v fizični (papirni) in
elektronski analogni ali digitalni obliki. Ustvarjalci dokumentarno gradivo ustvarjajo
pri poslovanju. Če to gradivo ni urejeno, povzroča teţave pri delu ţe ustvarjalcu
samemu, prav tako tudi pristojni arhivski ustanovi pri prevzemu, kadar gre za
arhivsko gradivo. Ustvarjalec lahko ima velike teţave, če zaradi neurejenosti in
malomarnosti pri ravnanju z dokumentarnim gradivom izgubi kakšen posel, ker v
komunikaciji s partnerji prihaja do neljubih zapletov, ali če ustvarjalec izgubi kakšen
sodni postopek, ker ne najde dokaznega gradiva v lastni dokumentaciji. To je za
organizacijo lahko katastrofalno, saj zaradi tega izgublja tudi na poslovnem ugledu.
Gradivo mora biti v takšnem stanju, da je v njem v vsakem trenutku mogoče najti
določen dokument, ki ga ustvarjalec pri poslovanju potrebuje, urejenost
dokumentarnega gradiva pa bi moral biti zelo pomemben dejavnik vseh procesov, ki
se v odvijajo organizacijah. Velikokrat se namreč zgodi, da se zaradi neurejenosti
dokumentarnega uniči ali izgubi tudi arhivsko gradivo, ki pa ni pomembno samo za
ustvarjalca samega, temveč tudi za širšo skupnost, saj gre za kulturni spomenik in
namenjena bi mu morala biti drţavna skrb in pozornost.
Zaradi tega je skrb vzbujajoče dejstvo, da je še vedno veliko ustvarjalcev (tako
javnopravnih kot zasebnih), ki se ne zavedajo pomembnosti urejenosti lastne
poslovne dokumentacije in jim je za hrambo dokumentarnega gradiva popolnoma
vseeno. Tako še vedno najdemo različne organizacije, ki zbirki dokumentarnega
gradiva namenjajo prostore, ki za to sploh niso primerni, najpogosteje se celo
spremenijo v ropotarnice in se tam odlagajo poleg dokumentarnega gradiva še druge
stvari, ki jih pri delu v organizaciji ne potrebujejo več. Prav tako je zmotna
vsesplošno razširjena miselnost, da je ravnanje z dokumentarnim gradivom le
stranska, pomoţna dejavnost birokratov, ki je pomembna le za upravne usluţbence,
ne pa tudi za osnovne procese. V resnici morajo za uspešno poslovanje vsake
organizacije biti temeljni procesi zelo dobro podprti z upravljanjem z dokumentarnim
gradivom, kajti le tako se lahko zagotovi njihova pravilna izvedba in ustrezna
dokumentiranost. Po kakšnem sistemu je dokumentarno gradivo ustvarjalca urejeno,
je načelno vseeno, vaţno je, da se dajo dokumenti vedno najti, da so varno shranjeni
in da se lahko arhivsko gradivo od dokumentarnega relativno hitro odbere. Največ
dokumentarnega gradiva se ustvari v javnem sektorju, kjer se izvaja večinoma
upravno delo, zato je tam način dela predpisan z vladno uredbo o upravnem
poslovanju.
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2.2 ARHIVSKO GRADIVO
Arhivsko gradivo je po novem zakonu kulturni spomenik in predstavlja tisti del
dokumentarnega gradiva, ki ima trajen pomen za znanost in kulturo ali trajen pomen
za pravno varnost oseb v skladu s strokovnimi navodili pristojnih arhivov (ZVDAGA,
2. člen). V skladu z arhivskimi predpisi arhivsko gradivo za vsak organ posebej določi
pristojni arhiv v sodelovanju z organom in na osnovi klasifikacijskega načrta organa.
Zakon loči med javnim arhivskim gradivom, ta nastaja pri drţavnih organih oblasti,
organih lokalne samouprave ter pri pravnih osebah, ki izvajajo javno sluţbo
(javnopravne osebe) in med zasebnim arhivskim gradivom, ki nastaja pri vseh drugih
pravnih kot tudi fizičnih osebah. Arhivsko gradivo se označi s črko A. Arhivsko
gradivo je v stalni zbirki dokumentarnega gradiva posebej označeno. Najkasneje v
roku 30 let od nastanka se odbrano arhivsko gradivo izroči pristojnemu arhivu. Ta
rok se lahko v skladu z dogovorom s pristojnim arhivom skrajša. Organi izročajo
arhivsko gradivo v originalu, urejeno, popisano, v zaokroţenih in kompletnih celotah
ter tehnično opremljeno. V skladu z dogovorom in s strokovnimi navodili pristojnega
arhiva se arhivsko gradivo, ki nastaja v fizični obliki na papirju, lahko izroči
pristojnemu arhivu tudi v elektronski obliki. Izvirno elektronsko arhivsko gradivo se
pristojnemu arhivu izroča v predpisani digitalni obliki na standardiziranih nosilcih in v
standardnih formatih zapisa. Arhivsko gradivo je po veljavnem zakonu kulturni
spomenik in javno arhivsko gradivo po zakonu nastaja z odbiranjem iz
dokumentarnega gradiva po navodilih pristojnega arhiva in sodelovanjem ustvarjalca,
medtem ko lahko zasebno arhivsko gradivo nastane po posebej določenemu
postopku.
Nekateri primeri arhivskega dokumentarnega gradiva:
 predpisi, ki jih izdaja javnopravna oseba v okviru svoje pristojnosti,
 uradne, javne evidence, vključno z zbirkami osebnih podatkov,
 lastni zapisniki sej z gradivom za seje,
 celotne pomembnejše zadeve iz upravnega postopka,
 dokumenti o ustanovitvi, organizaciji in likvidaciji javnopravne osebe,
 zapisniki o izidu volitev in referendumov,
 plani, poročila in analize vseh vrst … (Mizori-Zupan in Jager, 2010, str. 60).
Veliko takšnih arhivskih dokumentov in listin je nastalo pri dolgoletnem poslovanju
rudnika Meţica in za to gradivo je potrebno poiskati dolgoročno rešitev, pri tem pa je
potrebno upoštevati predpisano zakonodajo in načela varstva takšnega gradiva.
2.3 TEMELJNA NAČELA VARSTVA DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA
GRADIVA
Varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva temelji na načelih:
 načelo ohranjanja gradiva oziroma uporabnosti njegove vsebine,
 načelo dostopnosti,
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 načelo trajnosti,
 načelo celovitosti,
 načelo varstva arhivskega gradiva kot kulturnega spomenika.
Temeljni cilj je ohranjanje izvirnega, avtentičnega in verodostojnega gradiva oziroma
uporabnosti njegove vsebine za različne potrebe uporabnikov. Pri elektronskih zapisih
so se stvari bistveno spremenile, saj jih ne moremo trajno ohranjati v izvirni obliki,
temveč to lahko storimo s presnemavanjem (reproduciranjem) na nove nosilce
(formate). Zato je zakon poskrbel za verodostojno reprodukcijo vsebine in oblike
izvirnega gradiva. Prav tako je teţe ločiti tudi dokumentarno od arhivskega gradiva v
elektronski obliki, saj po 30 letih, ko odberemo arhivsko gradivo elektronskih
podatkov mogoče sploh ne bo več ali ne bodo berljivi, zato so v zakonu v posebnih
poglavjih določeni specifični tehnološki postopki in pogoji zajemanja, zanesljive
pretvorbe ter varne dolgoročne hrambe elektronskega dokumentarnega in arhivskega
gradiva.
Načelo trajnosti zahteva, da mora hramba zagotavljati trajnost izvirnega arhivskega
gradiva v fizični oziroma trajnost reprodukcij v elektronski obliki. Trajnost pa ne
zadošča brez celovitosti in načelo celovitosti vsebuje tri zahteve: zahtevo po
nespremenljivosti, avtentičnosti in integralnosti gradiva, zahtevo po urejenosti
gradiva, zahtevo po dokazljivosti izvora (provenience) gradiva. Na tem temeljijo
evidence arhivskega gradiva v javnih arhivih, zlasti javni register fondov in
zbirk,varstvo gradiva pred prevzemom v arhiv, strokovna obdelava gradiva v arhivih
in arhivski informacijski sistem.
Načelo dostopnosti vsebuje dve zahtevi, prvič, da je gradivo ves čas njegovega
hranjenja zavarovano pred izgubo, poškodbami ali uničenjem zaradi naravnih
dejavnikov, okvar opreme, človeških dejanj … druga zahteva pa je da je gradivo ves
čas dostopno uporabnikom v skladu s predpisi in varovano pred nepooblaščenim
dostopom oziroma zlorabo.
Najpomembnejše z vidika kulture je načelo varstva kot kulturnega spomenika. Po
sedaj veljavnem zakonu, da je arhivsko gradivo kulturni spomenik, pomeni, da je
zato posebej varovano tudi po drugi zakonodaji (na primer kazenskopravni). Iz tega
načela so izpeljane tudi pristojnosti, naloge in organizacija javne arhivske sluţbe (glej
Ţumer, 2007, str. 29-32).
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3 PRAVNO VARSTVO DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA
GRADIVA V REPUBLIKI SLOVENIJI
Primarno zakonodajo s področja varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva v
Sloveniji predstavljajo:
 Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih,
 Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva,
 Uredba o upravnem poslovanju,
 Pravilnik o strokovni usposobljenosti usluţbencev javnopravnih oseb ter
delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom,
 Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o strokovni usposobljenosti
usluţbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z
dokumentarnim gradivom,
 Enotne tehnološke zahteve.
Urejanje dokumentarnega in arhivskega gradiva se razteza še na druga področja
(uprava, šolstvo, pravosodje, gospodarstvo …), zato je potrebna poleg osnovne še
spremljajoča zakonodaja. Ta rešuje probleme, ki nastanejo na posameznem
področju.
Spremljajoča zakonodaja s področja varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva
je: Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o dostopu do informacij javnega
značaja, Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakon o
splošnem upravnem postopku, Sodni red, Zakon o tajnih podatkih, Zakon o davčnem
postopku, Zakon o davku na dodano vrednost, Slovenski računovodski standardi ter
mnoţica drugih področnih podzakonskih aktov.
3.1 POJMOVNA OPREDELITEV
Pri upravljanju z dokumentacijo je potrebno dosledno upoštevati strokovno
terminologijo oziroma pomene izrazov, ki jo predpisujeta ZVDAGA in UVDAG:
 dokumentarno gradivo – je izvirno in reproducirano gradivo, ki je bilo prejeto
ali je nastalo pri delu pravnih oziroma fizičnih oseb;
 arhivsko gradivo – je dokumentarno gradivo, ki ima trajen pomen za znanost
in kulturo ali trajen pomen za pravno varnost oseb v skladu s strokovnimi
navodili pristojnih arhivov;
 javno arhivsko gradivo – je dokumentarno gradivo, ki se odbere iz
dokumentarnega gradiva javnopravnih oseb po strokovnih navodilih
pristojnega arhiva;
 zasebno arhivsko gradivo – je dokumentarno gradivo drugih pravnih in fizičnih
oseb, ki ima lastnosti arhivskega gradiva in je kot arhivsko gradivo določeno
na podlagi tega zakona ali odločbe drţavnega arhiva;
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 javnopravne osebe – so drţavni organi, organi samoupravnih lokalnih
skupnosti ter nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih sluţb ter druge osebe,
ki izpolnjujejo za to določene pogoje;
 občutljivi osebni podatki – so podatki o rasnem, narodnem ali narodnostnem
poreklu, političnem, verskem ali filozofskem prepričanju, članstvu v politični
stranki in sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem ţivljenju, vpisu ali izbrisu v
ali iz kazenske evidence, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja prekrške,
biometrične značilnosti, če je z njihovo uporabo mogoče določiti posameznika
v zvezi s kakšno od prej navedenih okoliščin.
Hkrati so definirani še nekateri drugi pojmi kot: pristojni arhivi, hramba gradiva,
oblika zapisa, nosilec zapisa, dolgoročna hramba, storitve hrambe gradiva v digitalni
obliki, spremljevalne storitve, notranja pravila zajema in hrambe gradiva v digitalni
obliki, osebe, varnostno kopiranje, arhiviranje, dokumentarno gradivo v fizični obliki,
dokumentarno gradivo v elektronski obliki, dokumentarno gradivo v digitalni obliki,
dokumentarno gradivo v analogni obliki, dokumentarno gradivo v digitalni obliki za
dolgoročno hrambo, izvirno dokumentarno gradivo, zajeto dokumentarno gradivo,
strojna, programska oprema za zajem, hramba gradiva v digitalni obliki, ponudnik
opreme za hrambo gradiva v digitalni obliki, ponudnik storitve hrambe
dokumentarnega gradiva v digitalni obliki, spremljevalne storitve, ponudnik
spremljevalnih storitev glede zajema ali hrambe gradiva v digitalni obliki.
3.2 UREDBA O UPRAVNEM POSLOVANJU
Dokumenti, podatki, zapisi ter informacijski in kulturni artefakti različnih tipov so vsak
dan ustvarjeni na novo, zato se njihovo število nenehno povečuje in narašča,
potrebno je njihovo upravljanje. Pri upravljanju in varovanju gradiva je zagotovo
najpomembneje, da je delo tistih, ki gradivo prejemajo, ustvarjajo in ga hranijo
dobro organizirano in da so postavljena jasna pravila, kako z gradivom ravnati. Tako
je na območju Slovenije za javnopravne osebe zakonska osnova predpis Vlade
Republike Slovenije, to je Uredba o upravnem poslovanju (v nadaljevanju Uredba) iz
leta 2005. Ureja upravno poslovanje, ki obsega delovni čas ter uradne ure, uporabo
prostorov in opreme, upravljanje dokumentarnega gradiva, komunikacijo s strankami
in drugimi javnostmi, izvajanje uradnih dejanj, poslovanje v jezikih narodnih
skupnosti in nadzor nad izvajanjem te uredbe (Uredba 1. člen). Dokumentarno
gradivo so namreč vse zadeve, dosjeji, dokumenti ter evidence o njih, druge
evidence, ki jih vodi organ, in druga gradiva, ki jih organ prejme ali nastanejo pri
njegovem delu. (Uredba, 2. člen). Uredba v šestem poglavju ureja upravljanje z
dokumentarnim gradivom. Poleg splošnih določb ureja sprejemanje pošte in vlog
tako v fizični kot v elektronski obliki, ureja razvrščanje (klasificiranje) in dodeljevanje
(signiranje) zadev in dokumentov. Zelo pomembno je namreč da vsak dokument, ki
ga organizacija prejme potem po tej organizaciji primerno potuje naprej do
usluţbencev, ki ga obravnavajo. Vso dokumentarno gradivo je potrebno tudi ustrezno
evidentirati, zabeleţiti določene podatke o gradivu v evidenco, da lahko v vsakem
trenutku ugotovimo, kje je določena zadeva oziroma, na kateri stopnji reševanja se
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nahaja. Za zadeve, ki jih ni mogoče takoj rešiti, Uredba predvideva vodenje
rokovnika za njihovo evidentiranje. Predpisano je tako upravljanje s sejnim gradivom
in priprava celostne podobe dokumentov kot tudi odprava pošte in njeno vročanje v
fizični in elektronski obliki.
V osmem poglavju uredba predpisuje hrambo dokumentarnega gradiva. Najprej
opredeljuje njegove zbirke. To so:
- zbirka nerešenih zadev, ki se hrani pri usluţbencih ali v glavni pisarni, ločeno
od ostalih zbirk (Uredba, 182. člen),
- tekoča zbirka v kateri se hranijo rešene zadeve tekočega leta in dveh
predhodnih let. Iz njih se predhodno izloči vse nepotrebno gradivo (Uredba,
183. člen).
- le ena stalna zbirka dokumentarnega gradiva. Po dveh letih (najpozneje pa
do konca marca naslednjega leta) se dokumentarno gradivo iz tekoče zbirke
prenese v stalno zbirko dokumentarnega gradiva, kjer se hrani do izteka rokov
hrambe ali do izročitve pristojnemu arhivu (Uredba, 185. člen).
Slika 2: Zbirke dokumentarnega gradiva

Vir: Mizori-Zupan in Jager (2010)

Tekoča in stalna zbirka dokumentarnega gradiva se hranita ločeno, predpisana je
tudi hramba elektronskega dokumentarnega gradiva, način hrambe ter mikrofilmanje
dokumentarnega gradiva. Vrste dokumentarnega gradiva sta arhivsko in
dokumentarno gradivo, določeni so roki hrambe za posamezno gradivo in izločanje,
odbiranje dokumentarnega gradiva, ki mu je potekel rok hrambe. Iz stalne zbirke
dokumentarnega gradiva se najmanj vsakih pet let izloči ali izbriše gradivo, ki mu je
potekel rok hrambe. Pri tem se v informatizirani evidenci izbriše samo vsebina
gradiva, ne pa tudi evidenčni podatki. Gradivo, za katero je pristojni arhiv določil, da
ima lastnosti arhivskega gradiva, se odbere iz stalne zbirke in hrani v izvirnikih,
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dokler se v skladu s posebnimi predpisi ne izroči pristojnemu arhivu. Z izločanjem in
uničenjem se ţivljenjski cikel dokumentarnega gradiva z določenim rokom hrambe
zaključi. Ţivljenjski cikel arhivskega gradiva pa naj se ne bi nikoli končal, saj naj bi še
leta in stoletja predstavljal našo kulturno dediščino. Uredba je torej regulativa, ki
ureja delo z dokumentarnim gradivom, dokler se aktivno uporablja pri ustvarjalcih
takega gradiva. Velja za vse organe drţavne uprave, uprave samoupravnih lokalnih
skupnostih ter druge pravne in fizične osebe, kadar na podlagi javnih pooblastil
opravljajo upravne naloge (Uredba, 1. člen).
To ne pomeni, da teh pravil ne smejo uporabljati tudi ustvarjalci dokumentarnega
gradiva zasebnega prava, celo priporočljivo je, da se takšna pravila smiselno
implementirajo tudi na to področje, kar lahko bistveno izboljša obstoječe stanje
dokumentarnega gradiva na zasebnem področju. Vsekakor je zelo dobro, da se v
zasebni organizaciji izdela interni pravilnik, ki vsebuje osnovno pravno podlago
(zakonsko ali interno) o ravnanju z dokumentarnim gradivom, definicijo gradiva,
delovne postopke v zbirkah, varovanje gradiva, določitev tajnosti, odbiranje gradiva,
uničenje gradiva, ki mu poteče rok hranjenja … Zlasti za ustvarjalce z gospodarskega
področja, kjer ni na razpolago direktne zakonske osnove je za izdelavo klasifikacijske
sheme najboljša rešitev, da kot osnovo vzamejo organizacijsko strukturo delovnih
postopkov, ki se kaţejo v temeljni dejavnosti in upravnem poslovanju organizacije. Iz
prakse je razvidno, da se zanimanje za pravilno ravnanje z dokumentarnim gradivom
tudi pri pravnih osebah zasebnega prava povečuje. Zmeraj več je predvsem
ekonomskih prednosti, če je gradivo v podjetju urejeno. Prav tako je arhivsko gradivo
koristno za lastno promocijo, izraţeno skozi tradicijo kvalitete poslovanja in
proizvodov. Podjetja si zato prizadevajo urediti ravnanje s svojim gradivom, zlasti
zatečenega stanja za nazaj, vzpostaviti ţelijo sistem ureditve za vnaprej in določiti
redne delovne postopke. To opredeljujejo v internih pravilnikih o arhiviranju
dokumentacije. Prav v to delo je bilo vloţenega veliko truda tudi v rudniku Meţica in
podjetjih, ki so ga nasledila.
3.3 ZAKON O VARSTVU DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA
TER ARHIVIH
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (v nadaljevanju
ZVDAGA) je krovni zakon, ki ureja:
 način, organizacijo, infrastrukturo in izvedbo hrambe dokumentarnega gradiva
v fizični in elektronski obliki, vključno s pravnimi učinki takšne hrambe,
 varstvo javnega in zasebnega arhivskega gradiva kot kulturnega spomenika,
ne glede na vrsto, obliko ali nosilec zapisa oziroma medij,
 pogoje za njegovo dostopnost in uporabo,
 naloge in organizacijo javne arhivske sluţbe v Republiki Sloveniji,
 nadzor nad izvajanjem zakona (ZVDAGA, 1. člen).
Zakon v tretjem poglavju posebej obravnava dokumentarno gradivo tako fizično kot
gradivo, ki je nastalo v digitalni obliki, njegov zajem, pretvorbo in uničenje. Pripravo
oseb in sprejem notranjih pravil na zajem in hrambo dokumentarnega gradiva v
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digitalni obliki ter spremljanje izvajanja teh pravil. Hrambo in dolgoročno hrambo
dokumentarnega gradiva in gradiva v digitalni obliki, njegovo veljavnost in dokazno
vrednost. V četrtem poglavju zakona je obravnavano arhivsko gradivo in določena so
pravila njegove hrambe, definirano je javno arhivsko gradivo, filmsko arhivsko
gradivo in zasebno arhivsko gradivo. V petem poglavju zakona so določene
dejavnosti arhivske javne sluţbe, kdo so izvajalci ter uporaba arhivskega gradiva v
arhivih. Zakon v šestem poglavju zagotavlja infrastrukturo in storitve oziroma splošne
pogoje, ki jih mora izpolnjevati strojna in programska oprema za zajem gradiva v
digitalni obliki, storitve hrambe in spremljevalne storitve takšnega gradiva. Nadalje v
sedmem poglavju zakon določa nadzor nad izvajanjem, kjer gre v glavnem za
inšpekcijski nadzor in nadzor, ki ga lahko izvajata drţavni arhiv in pristojno
ministrstvo. V tem poglavju je predpisano tudi izdajanje predpisov, enotnih
tehnoloških zahtev in priporočil za akreditirane ponudnike storitev, ki jih izdajajo
Vlada Republike Slovenije, pristojno ministrstvo in minister kot tudi drţavni arhiv. V
osmem poglavju so predpisane kazenske določbe, torej globe za neupoštevanje
zakonskih določb. Zadnje poglavje so prehodne in končne določbe zakona.
Zakon je poleg nadgraditve z varstvom elektronskega in arhivskega gradiva prinesel
nekatere spremembe in dopolnitve v zvezi s kriteriji in postopki vrednotenja in
odbiranja javnega arhivskega gradiva, z varstvom filmskega arhivskega gradiva,
arhivskim informacijskim sistemom in dostopom do arhivskega gradiva v javnih
arhivih. Tudi z novim zakonom so ostala v veljavi temeljna načela , kot jih je določal
prejšnji zakon in so ţe desetletja uveljavljena v arhivski stroki pri nas in po svetu,
zlasti v drţavah Evropske unije.
3.4 UREDBA O VARSTVU DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA
IN ARHIVIH
Vlada je na podlagi 10., 23., 36., 40., 43., 47., 53., 54., 63., 71., 72., 73., 74., 88. in
90. člena ZVDAGA leta 2006 izdala Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva, (v nadaljevanju UVDAG), ki ureja delovanja in notranja pravila oseb, ki
hranijo dokumentarno oziroma arhivsko gradivo, hrambo tega gradiva v fizični in
digitalni obliki, splošne pogoje, registracijo in akreditacijo opreme in storitev za
digitalno hrambo, odbiranje in izročanje arhivskega gradiva javnim arhivom,
strokovno obdelavo in vodenje evidenc arhivskega gradiva, varstvo filmskega in
zasebnega arhivskega gradiva, uporabo arhivskega gradiva v arhivih ter delo
arhivske komisije (UVDAG, člen 1). Uredba ureja tudi zajem, pretvorbo in hrambo
gradiva v digitalni obliki. Določeni so tudi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pri pretvorbi
iz ene v drugo obliko zapisa. Predpisani so splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
programska in strojna oprema, uredba ureja postopke registracije ponudnikov
opreme in storitev kot tudi materialno varstvo dokumentarnega in arhivskega
gradiva. Celotno deveto poglavje pa se nanaša na odbiranje in izločanje arhivskega
gradiva pristojnim arhivom.
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Natančno so določene tudi strokovna obdelava in evidence arhivskega gradiva – to
je sestavljeno iz urejanja, popisovanja, zagotavljanja arhivskih pripomočkov za
uporabo arhivskega gradiva in zagotavljanje njegove dostopnosti. Enajsto poglavje
se nanaša zgolj na filmsko arhivsko gradivo, saj je z njim zaradi njegove posebnosti
treba ravnati ter ga varovati na poseben način. V dvanajstem poglavju so določeni
postopki in pristojnosti drţavnega arhiva za evidentiranje arhivskega gradiva, ki ga
hranijo zasebniki ali pravne osebe zasebnega prava, določbe o postopkih razglasitve
zasebnega arhivskega gradiva in postopki za izvoz zasebnega dokumentarnega
gradiva. Uredba vsebuje tudi določbe o zagotavljanju javnosti arhivskega gradiva in
njegovi uporabi ter pogoje za zagotavljanje dostopnosti arhivskega gradiva na
svetovnem spletu ter obseg tega gradiva. Z uredbo je urejeno delovanje arhivske
komisije, ki je ustanovljena kot strokovno posvetovalno telo Vlade RS, opravlja pa
naloge, povezane zlasti z roki nedostopnosti arhivskega gradiva, ki vsebuje občutljive
podatke ali se nanaša na drţavno ali javno varnost, obrambo ipd. Tu so predvsem
določbe o sestavi, financiranju, odločanju in nalogah arhivske komisije.
3.5 ARHIVSKA ZAKONODAJA V EVROPSKI UNIJI
Poročilo o arhivih v razširjeni EU je Evropska komisija obravnavala in sprejela leta
2005, v njem je opisano stanje arhivskih sluţb v vseh drţavah članicah. Takšno
poročilo je bilo pripravljeno ţe v letu 1994, zaradi razvoja arhivske sluţbe in
pridruţitve novih članic pa je bila potrebna izdelava novega, ki bi dal smernice za
nadaljnje dejavnosti. Podatki o strukturi organiziranja, pravni osnovi in pristojnosti
arhivskih sluţb kaţejo na raznolikost, ki je posledica tradicije, zgodovinskega razvoja
in razvoja drţavne administracije, kar se odraţa v kulturni pestrosti Evrope. Ravno
zaradi tega je skoraj nemogoče postaviti enoten model, ki bi ga določila EU s predpisi
za delovanje arhivskih sluţb v vseh drţavah članicah. To bi namreč pomenilo poseg v
srţ delovanja drţavne uprave članic. Zato se je EU za arhivsko področje omejila samo
na priporočila oziroma na koordinacijo in sodelovanje raznolikih arhivskih sluţb v
drţavah članicah, pravno ureditev pa je prepustila njim samim. Seveda so arhivske
ustanove v posameznih drţavah v veliki meri odvisne od razvitosti same drţave,
javne uprave in pravnega sistema, kot tudi od njene velikosti.
V poglavju o zasebnih arhivih je postavljena definicija, kaj to sploh je, čeprav v večini
drţav definicije sploh nimajo, obstajajo pa definicije, kaj je javno in kot posledica
tega je, da je zasebno pač vse, kar ni javno. V zvezi s tem se pojavlja problematika o
stopnji poseganja zakonodaje in arhivskih sluţb na zasebno področje z namenom
varovanja kulturne dediščine. Članice se v zakonskih določilih in praktičnih izvajanjih
zelo razlikujejo, od »pravice do arhivske intervencije« do prepuščanja, da se zadeve
pač razvijejo, kakor se. Prevladalo je mnenje, da nobena skrajnost ni dobra, treba je
ubrati srednjo pot zaradi občutljivosti zasebne lastnine in hkratne ţelje po njeni
ohranitvi.
O pomembnosti upravljanja z dokumentarnim gradivom govori tudi dejstvo, da se v
Evropski uniji in njenih članicah temu področju posveča veliko pozornosti. Na nivoju
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Evropske unije deluje Forum DLM (DLM = Document Lifecycle Management), ki se
ukvarja s proučevanjem upravljanja z elektronskimi zapisi in je v letu 2001 izdal
specifikacije MoReq – model zahtev za upravljanje z elektronskimi dokumenti, ki
zdruţujejo prednosti elektronskega načina dela s teorijo o splošnem upravljanju z
dokumenti, v letu 2008 pa razširjeno in posodobljeno različico Moreq2. Specifikacijo
MoReq je v Sloveniji Arhiv Republike Slovenije leta 2005 izdal tudi v slovenskem
jeziku pod naslovom Model zahtev za upravljanje elektronskih dokumentov (MizoriZupan in Jager, 2010, str.5).
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4 MATERIALNO VAROVANJE DOKUMENTARNEGA IN
ARHIVSKEGA GRADIVA
Materialno varovanje je varstvo oziroma vzdrţevanje gradiva pred izgubo,
poškodbami ali uničenjem, prav tako pa je zakonska obveza vsakega ustvarjalca
dokumentarnega gradiva, saj je njegovo uničenje ali poškodovanje kaznivo dejanje.
Zapleteno varovanje različnih vrst in materialov gradiva, ki nastajajo v zadnjem času
terja upoštevanje določenih pravil, navodil, standardov, ki se nanašajo na zgradbe,
hranjenje, varnost, uporabo, reproduciranje, selekcijo in konzerviranje oziroma
restavriranje. Ta pravila omogočajo izboljšanje razmer za hranjenje gradiva in
pomagajo pri identifikaciji posameznega gradiva in omogočijo laţji dostop in uporabo
tega gradiva. Prav vplivi okolja, v katerem se gradivo hrani in uporablja povzročajo
njegovo obrabo in uničenje, glavni razlogi za poškodbe pa so najpogosteje
neustrezno ravnanje z gradivom, neustrezni mikroklimatski pogoji in onesnaţenost
okolja. Zato materialno varstvo obsega določitev ustreznih pogojev za prostore in
opremo, ki jih pri tem uporabljamo, predvideva pa tudi ukrepe za zavarovanje
gradiva pred škodljivimi kemičnimi, biološkimi in fizikalnimi vplivi, kot so vdor
ultravijoličnih ţarkov, neustrezna temperatura in vlaga, ogenj, voda, obraba, prah,
vlomi, tatvine (UVDAGA, 40. člen). V 23. členu in 36. členu ZVDAGA je omenjena
materialna hramba dokumentarnega in arhivskega gradiva, zakon pa obenem nalaga
Vladi Republike Slovenije, da predpiše podrobnejše pogoje hrambe gradiva. To je
vlada storila v osmem poglavju UVDAGA.
4.1 PROSTORI IN OPREMA
Gradivo, ki obsega več kot 30 tekočih metrov, se hrani v arhivskih skladiščih ob
uporabi primerne opreme, zunaj njih pa hranimo gradivo v zaklenjenih kovinskih
omarah na mestu, varnem pred poţarom in izlivom vode. V prostorih, kjer se hrani
gradivo, je prepovedano kajenje kakor tudi uporaba kateregakoli drugega odprtega
ognja (UVDAGA, 41. člen). Prostor za hrambo arhivskega in dokumentarnega gradiva
mora biti namenjen samo hrambi gradiva in mora biti ločen od ostalih prostorov. Na
mestu, varnem pred vdorom vode, primerno oddaljen od plinskih, vodovodnih,
kanalizacijskih napeljav, kurišč, dimovodov, glavnih vodov centralne napeljave in
podobnih nevarnih napeljav in sistemov, kot so vodi klimatskih naprav in podobno.
Grajen mora biti protipotresno ter iz negorljivih materialov ter materialov, ki
zagotavljajo ustrezne mikroklimatske pogoje za hrambo gradiva (Bagič, 2008, str.
448, 449).
Temperature in vlaţnosti zraka v prostorih zakonodaja izrecno ne predpisuje,
priporočljiva temperatura za hrambo papirja ali pergamenta pa je med 13 in 18
stopinjami Celzija s 50 do 70 % vlago; za hrambo filmskih trakov mora biti
temperatura med 10 do 15 stopinjami Celzija, vlaga pa ne sme biti manjša od 20 %
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in ne višja od 60 %; za hrambo magnetnih zapisov 15+/-3 stopinje Celzija z relativno
vlago 30 do 40 %. Prostor mora biti ustrezno vodno in toplotno izoliran, zavarovan
pred poţarom, vlomom in udarci strele, opremljen z ustrezno električno napeljavo, s
centralnim izklapljanjem električnega toka ter opremljen s svetili, ki niso premočna in
ne sevajo.
Prostor za hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva mora imeti kovinsko
opremo, ustrezne gasilne aparate in sisteme, higrometre in termometre, naprave za
javljanje poţarov, vlomov in izlivov vode, zaščito pred vdorom ultravijoličnih ţarkov
(tudi če je gradivo s svojo tehnično opremo dovolj zavarovano) in ustrezno tehnično
opremo za vse zvrsti in formate gradiva (npr. omarice za mikrofilme, regale, omarice
za načrte …). Oprema arhivskih prostorov mora omogočati racionalno namestitev
gradiva, zavarovanje pred poškodbami, lahko dostopnost do gradiva, kroţenje zraka
in enostavno čiščenje.
4.2 ZAHTEVE ZA TRAJNO HRAMBO, UPORABO, REPRODUKCIJO IN
KONSERVIRANJE RESTAVRIRANJE
Arhivsko gradivo in dokumentarno gradivo, ki se bo hranilo trajno je treba zravnati
oziroma zloţiti v format, primeren za skladiščenje, vloţiti v ustrezne arhivske škatle
oziroma druge tehnične enote, ki se uporabljajo za opremo arhivskih enot in ne
smejo biti nepredušno zaprte, preprečevati pa morajo vdor prahu. Gradivo velikih
formatov je potrebno poloţiti v kovinske predalnike in le izjemoma obesiti, ob
urejanju je potrebno odstraniti kovinske predmete in folije (umetne snovi), ki nimajo
dokumentarne vrednosti, vendar tako, da ostanejo vidne prvotne celote spisov.
Zaščititi je potrebno opremo iz kemijsko obstojnih materialov, gradiva ne smemo
obrezovati, arhivske škatle in druge tehnične enote ne smemo postavljati ali polagati
na police. Vezano in nevezano gradivo večje od A3 formata, naj na policah leţi, in
sicer največ tri enote ena nad drugo.
Pri hranjenju, urejanju in uporabi gradiva je potrebno z gradivom ravnati previdno –
da ga ne poškodujemo ali uničujemo in da se ohrani njegova izvirna pričevalnost.
Gradiva ne smemo pregibati, po njem pisati, risati, lepiti, drgniti, radirati ali z njega
na kakršenkoli način odstranjevati pisave. Pri urejanju ga lahko samo paginiramo s
svinčnikom ali izjemoma tušem tako, da je razvidno, da je paginacija pripisana pri
urejevalnem delu v arhivu. Za materialno varovanje novih nosilcev zapisov (npr. film,
fotografija, magnetofonski trak, gramofonska plošča, magnetni trak ali disketa,
optični disk) se smiselno uporabljajo zgoraj navedena priporočila, pri čemer moramo
upoštevati materialne lastnosti nosilca zapisa. Prenos in prevoz gradiva izvajamo na
način in z opremo, ki zagotavlja zaščito gradiva pred mehanskimi, toplotnimi in
kemijskimi poškodbami. Poškodovanega gradiva in gradiva, ki je velikokrat v uporabi
ter posebno dragocenega gradiva ne dajemo v uporabo v izvirniku, temveč samo v
kopiji. Vso poškodovano gradivo je potrebno konservirati v najkrajšem času,
restavriramo pa ga le, če s tem ne škodi pričevalnosti gradiva. Razstavljamo ga le v
primernih prostorih, ki so varni pred poţarom, vdorom vode in tatvinami. Primerna
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mora biti tudi klima, svetloba in oprema. Način, trajanje in čas razstavljanja
arhivskega gradiva mora upoštevati naravo in obliko gradiva. Gradivo, ki je najbolj
dragoceno, in tisto, ki je veliko v uporabi, je potrebno reproducirati, varnostne
posnetke pa hraniti ločeno od izvirnika (Vodopivec, 2008, str. 176).
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5 SODOBNI NAČINI UPRAVLJANJA Z DOKUMENTARNIM IN
ARHIVSKIM GRADIVOM
Dokumentarno gradivo je vso gradivo, arhivsko gradivo je le njegov del, digitalni
dokumenti pa so skupek dokumentarnega in arhivskega gradiva. Varna hramba
pomeni sistem, ki gradivu zagotavlja trajnost, uporabnost vsebine, nespremenljivost,
avtentičnost (enaka pravna veljava, kot jo ima izvirnik), urejenost, dostopnost,
varovanje pred izgubo. Zajem in hramba potekata v štirih korakih:
 priprava in zajem,
 priprava in sprejetje notranjih pravil,
 izvajanje zajema in hrambe v skladu s sprejetimi notranjimi pravili,
 spreminjanje in dopolnjevanje notranjih pravil.
Tako v svetu kot v Sloveniji se obstoječa zakonodaja prilagaja novim tehnološkim
izzivom, kar velja tudi za ravnanje z dokumentarnim gradivom in arhiviranje, hkrati
pa krovni zakoni tehnologije namenoma ne določajo in omejujejo in so tako fleksibilni
za prihajajoče nove tehnologije. To regulativo danes v Sloveniji tvori trojček, ki
vključuje Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih (ZVDAGA,
2006), Uredbo zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih
(UVDAGA, 2006) in Enotne tehnološke zahteve (ETZ, 2006), ki so bile leta 2007
dopolnjene še s Kontrolnim seznamom za preverjanje usklajenosti notranjih pravil z
ZVDAGA (KSpNP, 2007).
Med najpomembnejše prav gotovo sodi Zakon o varstvu dokumentarnega in
arhivskega gradiva ter arhivih, ki je nasledil obstoječi Zakon o arhivskih gradivih iz
leta 1997. ZVDAGA tako tudi zapolnil vrzel glede obsega elektronske oblike
dokumentov, saj je Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
(ZEPEP, 2000) upošteval le dokumente, nastale v elektronski obliki, in njihovo
hrambo, ZVDAGA pa opredeli hrambo klasičnega in elektronskega, ki se lahko hrani
klasično ali elektronsko. Tako lahko dokumente na ustrezen način pretvorimo iz
papirne v digitalno obliko, iz ene digitalne v drugo (npr. obliko za dolgoročno
hrambo, če je rok hrambe več kot 5 let) in takšne tudi hranimo. ZVDAGA vsebuje in
poudarja »Načelo ohranjanja dokumentarnega gradiva oziroma uporabnosti njegove
vsebine«, kar pomeni, da hramba dokumentarnega gradiva zagotavlja ohranjanje
izvirnega dokumentarnega gradiva ali uporabnosti njegove vsebine. Hrambi izvirnega
dokumentarnega gradiva je zato enaka hramba zajetega gradiva (reprodukciji), če
zagotavlja zajetemu gradivu vse učinke izvirnega gradiva (uporabnost vsebine
gradiva). Hramba izvirnika tako ni več nujna (dovoljeno je npr. zgoraj omenjena
migracija in osveţevanje nosilcev). Zahteva se trajnost tega gradiva oziroma trajnost
reprodukcije njegove vsebine, njuna celovitost (nespremenljivost in integralnost),
urejenost, dokazljivost izvora dokumentarnega gradiva (provenience) ter dostopnost
ves čas trajanja hrambe. Zakon in uredba pa ne opredeljujeta tehničnih meril –
določajo šele Enotne tehnološke zahteve, v katerih so opredeljeni postopki za zajem,
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pretvorbo ter aktivno hrambo gradiva in temeljijo na modelu Moreq (Arhiv Republike
Slovenije, 2005), ki je rezultat projekta Evropske unije.
Novost ZVDAGA so tudi Notranja pravila, ki jih mora predpisati vsaka oseba, ki izvaja
elektronsko hrambo (ZVDAGA, 2006, čl. 18). Pravna veljavnost shranjenih
elektronskih dokumentov (enakost izvirniku) se glede na stanje notranjih pravil tako
obravnava na tri različne načine (ZVDAGA, 2006, čl. 32, 33). ZVDAGA uvaja še eno
novost na področju hrambe elektronskih dokumentov, saj lahko lastniki dokumentov
najamejo ponudnika zajema in hrambe dokumentov, programske in strojne opreme
ali drugih spremljevalnih storitev (t. i. zunanje izvajanje ali angl. outsourcing). Ti
ponudniki se morajo registrirati (registracija je obvezna), moţna pa je tudi
akreditacija, ki opredeljuje stroţje pogoje delovanja in nadzora, določene in
nadzorovane s strani drţavnega arhiva, in je nujna za ponudnike storitev
javnopravnim osebam (Dečman, 2008, str. 3).
5.1 NOTRANJA PRAVILA ZA ELEKTRONSKO ARHIVIRANJE
Vsaka pravna ali fizična oseba, ki zajema ali bo zajemala, pretvarjala ali hranila
gradivo v digitalni obliki, je zavezana slediti natančno določenim fazam priprave
oziroma organizacije zajema in hrambe in dolţna sprejeti posebna notranja pravila
ter jih uskladiti s podzakonskimi predpisi in dokumenti, ki jih določa zakon (Ţumer,
2007, str. 39).
Notranja pravila obsegajo več med seboj povezanih dokumentov, ki:
 opisujejo dele posameznega procesa,
 določajo odgovorne osebe,
 opredeljujejo dokumente, ki pri tem nastajajo,
 omogočajo učinkovit nadzor nad pravilnim izvajanjem postopkov.
Glede pravne veljavnosti gradiva v povezavi z notranjimi pravili velja, da ni potrebno
dokazovanje (velja ZVDAGA), je pa potrebno presojanje enakosti z izvirnim gradivom
glede na notranja pravila in v konkretnem primeru.
Pri sprejemu notranjih pravil gre za:
 pripravo pravil,
 odpravo pomanjkljivosti,
 interno potrditev s strani vodstva (interni pravni akt),
 pošiljanje notranjih pravil v potrditev Arhivu RS.
Dokumentacija za preverjanje notranjih pravil je naslednja:
 krovni dokument notranjih pravil,
 priloga k notranjim pravilom,
 certifikati (ISO9001, ISO27001), revizijska poročila.
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Pred vpeljavo dokumentnega sistema je potrebno notranje in zunanje preverjanje
notranjih pravil. Zunanje preverjanje opravi preizkušeni revizor informacijskega
sistema in je potrebno le za ponudnike dokumentnih sistemov.
Kontrolni mehanizem zagotavljanja pravne veljavnosti in dokazne vrednosti je strojna
in programska oprema, potrditev notranjih pravil ter akreditacija storitev (revizija
storitev), ki jo opravi Arhiv RS.
5.2 PREDSTAVITEV ELEKTRONSKEGA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE Z
DOKUMENTI
Veliko podjetij je ţe registriranih in akreditiranih pri Arhivu Republike Slovenije in
ponujajo svoje storitve na trgu. To so storitve zajema, upravljanja z dokumenti in
kasneje njihove primerne hrambe in posodabljanja v elektronski obliki. Z različnimi
programi rešujejo vsa področja, saj je moţna integracija sistema za upravljanje z
dokumenti v SAP, Windows, tako da ni omejitve pri povezovanju, kar je osnovna
prednost programske opreme.
Danes morajo sistemi dokumentiranja in arhiviranja elektronskih dokumentov
izpolnjevati naslednje zahteve:
 neodvisnost od programskega okolja (platforme),
 integrirano gručasto (angl. cluster) tehnologijo,
 visoko stopnjo dostopnosti,
 neomejeno prilagodljivost,
 večjezično prilagodljivost,
 standarden proizvod in streţniško rešitev,
 standarde XML,
 odprto kodo za osnovne tehnologije,
 relacijske baze podatkov in baze s polnimi besedili,
 integracijo v obstoječe okolje,
 nično administracijo mreţnih odjemalcev,
 oddaljenost in distribuirano administracijo,
 pravila za revizijo,
 podporo elektronskemu podpisu in časovnemu ţigu.
Prednosti sistemov so predvsem v večji učinkovitosti, optimizaciji stroškov (povrnili
naj bi se v 2-3 letih), centralnem nadzoru (dostopnost neodvisna od lokacije) in
revizijski varnosti z dvema praviloma – kaj lahko kdo vidi in kaj lahko kdo dela.
S sistemom je tako mogoče vzpostaviti in upravljati:
 vnos kontakta preko portala, ki ga ponujajo;
 zajem naročilnice v sistem, ki se sam zaţene in jo elektronsko shrani;
 potrjevanje računov preko arhiva ali portala in tok prejetih računov (iz
oddaljenih lokacij);
 iskanje po e-arhivu preko portala ali arhiva (po metapodatkih ali vsebini);
 dodatni primeri delovnih tokov (vodenje prisotnosti in odsotnosti);
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 dodatne moţne rešitve, kot je integracija s spletno stranjo,objavljanje novic,
urejanje nalog v primeru nadomeščanja sodelavcev …
Takšni sistemi so namenjeni procesom sledljivosti, tako da ni potrebno lastno
programiranje (glej Gaberc in Roţman, 2008, str. 453–456).
5.3 PRIDOBITVE Z ELEKTRONSKIM SISTEMOM
Celoten ţivljenjski cikel dokumenta:
 nastanek dokumenta (zajem in obdelava),
 obvladovanje dokumenta (urejanje dokumenta in metapodatkov, nadzor
dostopa do dokumenta in pravno veljavno arhiviranje),
 uporaba dokumenta (pregledovanje, izvoz, tiskanje).
Dokumenti nastanejo v elektronski obliki in so v takšni tudi shranjeni, kar pomeni, da
dokument lahko v vsakem trenutku poiščejo, nadzorujejo dostop do dokumenta
samo določenim osebam, ohranijo njegovo pravno veljavo ter ga kadarkoli uporabijo,
če tekoče poslovanje to zahteva.
Vsebinska celovitost:
 vsi dokumenti shranjeni na enem mestu in dostopni z enega mesta,
 upravljanje z vsemi vrstami dokumentov,
 prilagajanje posebnostim s konfiguriranjem sistema.
Vsi dokumenti, ki se nanašajo na poslovanje podjetja, so shranjeni na enem mestu,
kar olajša upravljanje z njimi in racionalizira stroške, sistem se nenehno prilagaja
posebnostim ustvarjenih dokumentov.
Tehnična neodvisnost:
 osnovna podpora vsem datotečnim formatom,
 napredna podpora za posamezne datotečne formate.
Ni pomembno, na kakšen način in v kakšnih datotečnih formatih se dokumenti
hranijo, še vedno so preglednejši kot v klasični obliki.
Obvladovanje izdaj:
 sledenje veljavni izdaji dokumenta (verzioniranje),
 podpora sledenju,
 ločevanje med odobrenimi izdajami in delovnimi verzijami (neposredni dostop
zadnje verzije in dosegljivost do vseh predhodnih verzij),
 obveščanje prejemnikov.
Dokumentu lahko sledijo vse od nastanka naprej, spremljajo njegov napredek tako v
podjetju kot to lahko počno stranke, na katere se nanaša, saj imajo odobren dostop.
Klasifikacijski načrt:
 hierarhična ureditev dokumentov,
 enolična identifikacija s kodo,
 hierarhično sestavljen zapis kode,
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 podpora spreminjanju strukture z ohranitvijo zgodovine,
 dedovanje lastnosti dokumentov pri prehodu z višjih nivojev na niţje.
Klasificiranje je precej enostavnejše – glede na hierarhičnost dokumentov so
moţnosti neomejene, kodiranje pa dokument primerno zaščiti pred nepooblaščenim
dostopom.
Razdelitev dokumentov:
 določanje prejemnikov,
 delovne verzije,
 odobreni dokumenti,
 spreminjanje razdelilnega seznama ne glede na dokument,
 javni dokumenti so na voljo vsem uporabnikom.
Dokumentu se lahko določijo osebe, ki bodo z njim upravljale, dokler je dokument v
uporabi razpolagajo z delovnimi verzijami. Javni dokumenti pa so lahko na voljo
vsem uporabnikom sistema.
Matrika pravic dokumentov:
 lasten varnostni model,
 podroben model pravic – ločene pravice, globalne pravice (vstop, urejanje) in
dokumentne pravice (vpogled v druge oblike dokumenta),
 uporaba domenske varnosti.
Dokument se zaščiti pred nepooblaščenim dostopom, uporabnikom se dodelijo
pravice, pristojnosti, ki jih imajo v določenem trenutku glede na dokument.
Proces izdelave dokumenta (angl. workflow):
 v celoti uporabniško nastavljiv,
 postopek od izdelave do objave dokumenta,
 poljubno število korakov v štirih logičnih stopnjah,
 vsak korak vključuje eno ali več oseb,
 programsko kreirana opravila vodijo delo uporabnika,
 podpora analizam in poročanju (OLAP).
To pomeni, da se v podjetju uvede sistem za upravljanje delovnih procesov in se s
tem racionalizira poslovanje in zniţajo administrativni stroški.
Metapodatkovni model – enotno označevanje in indeksiranje:
 uporabniško nastavljivi metapodatki,
 obvezni in neobvezni metapodatki,
 nastavljivi podatkovni tip,
 izbiranje vrednosti iz nabora zunanjih šifrantov,
 vpisane vrednosti postanejo lastnosti dokumenta
Ustvari se moţnost prikaza v seznamih dokumentov in moţnost iskanja po njih. Prav
tako je moţno ugotoviti izvor dokumenta.
Podjetja, ki se odločijo za vpeljavo nekega sistema za obvladovanje dokumentov,
navadno obvladujejo nastanek, klasifikacijo, izdelavo, usklajevanje, pregled in
odobritev dokumenta, medtem ko arhiviranje (če tega ni veliko) zaradi stroškov
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prepustijo zunanjemu izvajalcu. Prav tako sistem podpira upravljanje s človeškimi
viri, če se npr. spremeni funkcija ali priimek zaposlenega. Sistem spremembe sam
zazna in spremembe upošteva. Sistem podpira tudi pravno veljavni časovni ţig in
elektronski podpis v poljubni točki tako, da je mogoče časovno ţigosanje revizijske
sledi ter da izguba avtentičnosti in varnosti praktično ni mogoča.
Zaradi vsega naštetega je treba za laţje obvladovanje dokumentacije nujno vpeljati
dokumentni sistem v vsako podjetje, ki ima opravka z veliko količino dokumentov.
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6 SPLOŠNA PREDSTAVITEV IN ZGODOVINA PODJETJA
Skozi več stoletij delovanja je rudnik kot vodilno in najmočnejše industrijsko podjetje
v regiji ustvarjal in razpolagal s številnimi dokumenti tako s strokovnega in
znanstvenega področja (raziskave in tehnološki doseţki) kot tudi z zgodovinskega
področja, saj je bil tesno povezan z ţivljenji prebivalcev in razvojem Zgornje Meţiške
doline. Tako gospodarske razmere kot politične in pravne ureditve na področju
obratovanja rudnika so se skozi dolga obdobja rudarjenja spreminjale, z njimi pa se
je spreminjalo tudi ţivljenje zaposlenih in lastništvo rudnika, od privatnih lastnikov s
plemiškimi nazivi na samih začetkih rudarjenja pa vse do drţavnega lastništva ob
zapiranju rudnika. V podzemlju in na površju je bilo opravljenih veliko raziskav,
predvsem geoloških, ki pa zaradi dobre in strokovne geološke sluţbe niso bile
omejene samo na področje domačega rudnika, temveč so se raziskave opravljale tudi
na drugih območjih, bogatih z različnimi rudninami in minerali. Prav tako je bilo
dobro razvito tudi jamomerstvo, saj je bilo potrebno vse prostore izgrajene v rudniku
tudi natančno izmeriti in narisati njihove načrte, da je tudi v sedanjosti znano, kje so
rovi, ki so bili zgrajeni in na kakšnem območju se razprostirajo. Podjetje je bilo poleg
poslovnih priča tudi številnim drugim kulturnim in političnim dogodkom, ki so jih
evidentirali tako pisno kot nekatere tudi filmsko, kar predstavlja pomembno
zgodovinsko dokumentacijo dogodkov za lokalne kraje in njihovo prebivalstvo. Tako
je podjetje s svojim poslovanjem ustvarjalo dokumentarno gradivo, nekaj od tega pa
je s časom in zaradi svoje pomembnosti postalo tudi arhivsko, saj je bilo ugotovljeno,
da ima trajen pomen za znanost in kulturo ali za pravno varnost oseb.
6.1 ZGODOVINA RUDNIKA
Prvi pisni viri, ki omenjajo rudarjenje v Meţiški dolini, segajo v 1644. in 1665. leto, ko
so bila pridobljena prva dovoljenja (rudosledne pravice) za odkopavanje rude v
današnji Črni na Koroškem. V Koroškem deţelnem arhivu v Celovcu (Klagenfurt) je
ohranjena listina, s katero cesarska rudarska sodnija v Breţah dovoljuje Hansu
Sigmundu Ottenfelškemu odkopavanje svinčevega sijajnika v Črni. Kljub zgodnjemu
odkritju rude rudarstvo ni doţivelo razmaha, kot bi ga pričakovali, kar je bilo najbrţ
posledica slabih prometnih povezav in obilja svinčeve rude v takrat bolj razvitem
rudniku Bleiberg pod Dobračem. Zato naslednjih 150 let na tem območju ni bilo
večjih rudarskih podjetij, s kopanjem rude so se takrat ukvarjali večinoma tako
imenovani samofinancerji, lastniki manjših rudnikov. Zaradi tega se tudi niso ohranili
kakšni posebni samostojni zgodovinski dokumenti, razen nekaterih listin, ki so se
nanašale na dogajanja med fevdalci.

24

Slika 3:Najstarejša ohranjena dokumenta, ki pričata o rudarjenju v Črni na Koroškem sta
shranjena v deţelnem arhivu v Celovcu

Vir: Uran in Meţnar (1965, str. 32,33)

Za razvoj meţiških rudnikov so bili pomembni Napoleonovi vojaški pohodi po Evropi,
saj je s Schönbrunskim mirom leta 1809 Avstrija morala odstopiti Napoleonu svoje
juţne pokrajine, v katerih so bili takratni največji rudniki svinca – Bleiberg, Jaucken in
Rajbelj. S tem je meţiški svinec pridobil skoraj monopolen poloţaj na avstrijskem
trgu. Takrat se prvič omenja druţba Brunner – Kompoš, ki je pričela bolj smiselno in
načrtno izkoriščati meţiška rudišča, ustanavljala je tudi predelovalne obrate. Po
padcu Napoleona in hudi krizi se je vključil v rudarsko druţbo še Leopold Prettner, ki
je predlagal ustanovitev zveze rudniških lastnikov, ki bi enotno nastopali na
domačem in tujem trgu. Leta 1867 je bila ustanovljena druţba Bleiberger Bergwerks
Union, ki je v nekaj letih pokupila vse deleţe nekdanjih lastnikov in zdruţila rudnike
in posestva v eno, 1874. leta pa je pričela tudi z izkoriščanjem cinkove rude. Po
Saint-Germainski mirovni pogodbi ob koncu prve svetovne vojne je bila Meţiška
dolina dodeljena Jugoslaviji, rudnik pa je prešel leta 1921 v last angleške druţbe
Central European Mines Limited, ki pa je v naslednjih dveh desetletjih le plenila in
odkopavala bogatejšo rudo. Zato je v tistem obdobju proizvodnja svinca dosegla 1 %
svetovne proizvodnje te kovine. Ob začetku druge svetovne vojne je rudnik znova
prevzela druţba Bleiberger Bergwerks Union, ki je ostala lastnca do konca vojne,
rudnik pa je ostal pod vojaško upravo, saj je bil takrat svinec strateškega pomena za
vojskujoče se drţave, ki so ga uporabljale za strelivo. Kolikor je bilo ustvarjenega
dokumentarnega gradiva v tistem obdobju, se danes nahaja v obstoječem arhivu
podjetja. Veliko pa je bilo odpeljanega na sedeţ druţbe, ki je upravljala z rudnikom in
se danes večinoma nahaja v deţelnem arhivu v Celovcu (Klagenfurt) v sosednji
Avstriji.
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Ob koncu druge svetovne vojne leta 1945 je bil rudnik nacionaliziran s strani
Socialistične federativne republike Jugoslavije. Leta 1950 ga je z uvedbo
samoupravljanja prevzel v upravljanje delavski svet pod imenom Rudniki svinca in
topilnica Meţica. Intenzivno odkopavanje rude se je pričelo po drugi svetovni vojni, ki
je svoj višek doseglo v letih 1960–1965, ko je letni izkop rude znašal 500.000 ton,
tako je bilo pridobljeno 1962. leta 18.552 ton svinčeve (Pb) kovine in 12.031 ton
cinkove (Zn) kovine. Vzporedno z rudnikom se je pričela razvijati tudi ostala
industrija in turizem, število prebivalstva v okoliških krajih in mestih pa je naraščalo.
Rudnik je takrat zaposloval več kot 2000 delavcev, več kot 900 jih je bilo zaposlenih
v jami. Takrat je v rudarskem naselju Podpeca nad Črno ţivelo okoli 900 prebivalcev,
v današnjih dneh pa je naselje skoraj opuščeno. Leta 1961 se je rudniku Meţica
priključil rudnik Litija, 1962 tovarna akumulatorjev Vesna iz Maribora, leta 1965 pa še
tovarna akumulatorjev Munja iz Zagreba. Isto leto so rudarji s praznovanjem obeleţili
300 letnico obratovanja rudnika. V celotnem obdobju rudarjenja je bilo zgrajenih več
kot 800 kilometrov rovov, več kot 100 kilometrov jih je bilo opremljenih z
lokomotivsko vleko, rudo so kopali od vrha Pece na +2060 m pa do globine +267 m
v rudišču Graben. Na površje je bilo prepeljane 19 milijonov ton svinčene-cinkove
rude iz katere so pridobili milijon ton svinčeve in pol milijona ton cinkove kovine.
Zgrajenih je bilo 10 elektrarn, ki so proizvajale električno energijo za potrebe črpanja
vode iz rudišč, od tega dve podzemni. Letno se je iz rudnika s črpalkami izčrpalo kar
19 milijonov m3 vode, kar je pribliţno 37 m3/min. Po letu 1965 je začela proizvodnja
počasi upadati, predelovalna industrija se je začela preusmerjati tudi na predelavo
recikliranih izdelkov. V tem obdobju so bile raziskovalne in geološke dejavnosti
podjetja največje in bilo je ustvarjenega ogromno gradiva, ki je in bo tudi v
prihodnosti pomemben vir informacij za zainteresirano stroko.
6.2 ZAPIRANJE RUDNIKA
Zaradi vse večjih problemov pri poslovanju, katerih vzrok so bili visoki stroški dela in
nizke cene kovine na svetovnem trgu, je slovenska vlada sprejela odločitev, da se
rudnik postopno zapre. Leta 1988 je bil sprejet Zakon o zagotavljanju dela sredstev,
potrebnih za postopno zapiranje Rudnika svinca in cinka Meţica, ki je predvidel
proizvodnjo in predelavo rude, ki bi se financirali iz prihodkov prodaje do leta 2002,
če bi bilo poslovanje rentabilno. V nasprotnem primeru pa naj bi se proizvodnja
zaustavila in bi po istem zakonu prešla na program pospešenega zapiranja, za kar je
v zakonu predvidena časovna omejitev izvajanja zapiralnih del na maksimalno šest
let.
Rudnik je bil po letu 1950 organiziran kot Organizacija zdruţenega dela (OZD) z
imenom RSCM, ki je bila razdeljena na dve Temeljni organizaciji zdruţenega dela
(TOZD) – to sta bili Rudarski obrati in Separacija. S samostojnostjo Slovenije leta
1991 in sprejemom zakona o podjetjih pa so se temeljne organizacije spremenile v
druţbe z omejeno odgovornostjo (d. o. o.), ki so bile povezane v kapitalski holding
Rudnik Meţica, d. o. o. Po izvedeni registraciji leta 1990 in 1991, ko je vknjiţen
dodatni soustanoviteljski kapital Republike Slovenije, je rudnik posloval pod imenom
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RSCM. Večinski deleţ je imela drţava (68,6 %) in pridobila je nadzor v upravljanju.
Vodilni organ podjetja je bil upravni odbor, ki je v istem letu predlagal, da se preide
na varianto zapiranja rudnika in se izda javni razpis za izdelavo rudarskega projekta
za izvajanje zapiralnih del v rudniku na ministrstvu za gospodarske dejavnosti.
Projekt je na podlagi javnega razpisa izdelal Rudarski inštitut Ljubljana, današnji
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (IRGO). Zaradi čimprejšnjega
potapljanja spodnjega dela jame, s čimer bi se izognili stroškom črpanje vode, ki so
znašali kar 25% vseh stroškov zapiralnih del, je bil projekt pred celoto izdelan v obliki
delnih rudarskih projektov. Tako so konec leta 1994 popolnoma zaustavili
proizvodnjo v rudniku in najniţje dele rudnika do kote +417 m zalili z vodo. Takrat se
je RSCM, d. o. o. preimenoval v RSCM v zapiranju, d. o. o., z vlado Republike
Slovenije pa je podpisal pogodbo o odstopu in prevzemu poslovnega deleţa. Rudnik
je svoj poslovni deleţ s pravicami in obveznostmi prenesel na drţavo, ki je postala
100 % lastnik podjetja. Podlaga za izvajanje dejavnosti druţbe so bila dela po
Rudarskem projektu zapiralnih del RSCM v zapiranju, ki ga je vlada potrdila
novembra 1994 v skladu z Zakonom o zagotavljanju dela sredstev, potrebnega za
postopno zapiranje RSCM. V okviru programa prestrukturiranja je bila ustanovljena
hčerinska druţba RSC Meţica v zapiranju, d. o. o., to je druţba RSCM-GM, d. o. o.
Rudarski projekti so predvideli v fazi zapiranja tudi zavarovanje in sanacijo območja
prizadetega zaradi rudarjenja. Med projekte je bil vključen tudi projekt ohranitve
naravne, kulturne in tehnične dediščine Rudnika Meţica. Leta 2004 so se zapiralna
dela zaključevala, zato so se skladno s programom preoblikovanja, ki ga je sprejela
vlada junija 2003 (št. sklepa 310-01/2001-8), prenesli vso premoţenje in vsi
zaposleni druţbe RSCM v zapiranju, d. o. o. v hčerinsko druţbo RSCM-GM, d. o. o.
Nastala je razširjena druţba RSCM-GM, d. o. o., ki je bila v lasti drţave do leta 2007,
ţe leta 2003 pa je ministrstvo za gospodarstvo objavilo razpis za javno zbiranje
ponudb za nakup 100 % deleţa druţbe RSCM-GM, d. o. o. V tem zapiralnem obdobju
podjetje ni več ustvarjalo toliko strokovnega gradiva, temveč se je veliko bolj
posvečalo upravnim zadevam, saj je bilo treba vse dejavnosti v zvezi z zapiranjem in
preoblikovanjem podjetja usklajevati s predpisi in zakoni, ki jih je sprejemala kot
lastnica Vlada Republike Slovenije.
6.3 CILJI PRODAJE IN RAZLOGI ZA PRODAJO
Druţba RSCM v zapiranju, d. o. o. je izvedla projekt zapiranja v skladu z Zakonom o
zagotavljanju dela sredstev, potrebnih za postopno zapiranje rudnika iz leta 1988 in
opravila svoje poslanstvo:
- dokončala zapiralna dela v jami in na površini,
- dokončala postopek likvidacije rudarske dejavnosti,
- zagotovila rešitve za delavce skladno s programom prestrukturiranja,
- postavila temelje za začetek monitoringa zapiralnih del,
- ohranila del dejavnosti, povezane z rudarstvom, na osnovi razpoloţljivih
resursov.
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Stvarno premoţenje druţbe je bilo kot stvarni vloţek vloţeno v druţbo RSCM – GM,
d. o. o. Tako ni bilo nobenih zadrţkov več, da se ne bi pričel začetek likvidacijskega
postopka RSCM v zapiranju, d. o. o. V likvidacijskem postopku so bile iz kupnine od
prodaje poslovnega deleţa RSCM-GM, d. o. o. poplačane obveznosti RSCM v
zapiranju, d. o. o. Preostanek kupnine se je po zaključku likvidacije RSCM v
zapiranju, d. o. o. vplačal v proračun Republike Slovenije.
Po Programu preoblikovanja druţbe RSCM v zapiranju, d. o. o., ki ga je Vlada RS
sprejela leta 2003, je bilo treba tudi po likvidaciji druţbe RSCM v zapiranju, d. o. o.
izvajati dejavnosti monitoringa zapiralnih del (predvidoma do konca leta 2006),
vzdrţevanje arhiva (rudarski načrti, merske knjige in dokumentacija o stanju
rudarskih del, kar se nanašaj na raziskovanje in izkoriščanje), do njegovega prenosa
v Arhiv Republike Slovenije oziroma Pokrajinski arhiv Maribor in vzdrţevanje
turističnega rudnika in muzeja v sklopu turistične dejavnosti.
Razvojni cilji drţave na področju, na katerem je poslovala druţba RSCM–GM, d. o. o.,
so bili razvijanje moţnosti za odpiranje novih delovnih mest oziroma vsaj ohranitev
obstoječih ter varstvo in trţenje kulturne in naravne dediščine skozi zagotovitev
razvoja tistih dejavnosti, ki na osnovi specifičnega znanja in rudniških objektov
omogočajo varstvo in trţenje kulturne in naravne dediščine, zagotovitev obstoja in
nadaljnjega razvoja druţbe ter doseganje čim višje kupnine za pokrivanje obveznosti
do zaposlenih v RSCM v zapiranju, d. o. o. iz naslova premalo izplačanih plač od
01.04.1991 do 31.03.1993 in za pridobitev prejemkov v proračun. Po nekaj zapletih,
kot so menjava komisije in pritoţbe ponudnikov, je komisija za prodajo ocenila, da je
najugodnejšo ponudbo za nakup oddalo CPM, d. d. Konec leta 2007 je druţba RSCMGM, d. o. o. zato preimenovana v druţbo CPM–GM, d. o. o. in v takšnem obsegu in
obliki deluje še danes.
6.4 VPLIV RUDNIKA NA LOKALNO OKOLJE
Podjetje je bilo lastnik več kot 1300 ha gozdov, ki so bili leta 1963 dani v upravljanje
Gozdnemu gospodarstvu Slovenj Gradec, sedaj pa so v lasti Republiškega sklada
kmetijskih zemljišč. Ţe 1954. leta se je ustanovilo prvo avtoprevozniško podjetje za
avtobusni potniški promet na Koroškem, iz česar so kasneje nastala sodobna
prevozniška podjetja. V Črni je podjetje leta 1903 zgradilo svojo bolnišnico, od leta
1934 je imelo celo svojo ozkotirno ţelezniško progo od Prevalj do Ţerjava, po drugi
svetovni vojni pa je bila elektrificirana celotna Zgornja Meţiška dolina. Za delavce je
bilo zgrajenih preko 1000 stanovanj od Prevalj do Podpece, vseskozi so se gradile
šole, vrtci, športni in kulturni objekti po vsej dolini. Rudnik je sodeloval ali celo vodil
dela na izgradnji infrastrukture na področju celotne Meţiške doline, gradil ceste,
urejal kanalizacijo, s sponzoriranjem reševal probleme različnih kulturnih in športnih
društev in z različnimi projekti omogočal njihovo delovanje. Skratka - brez rudnika
Meţica bi bila Zgornja Meţiška dolina precej drugačna, kot je danes saj je imelo
podjetje ogromen vpliv na gospodarski razvoj okoliških krajev in mest.
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7 SPLOŠNA PREDSTAVITEV PODJETJA CPM - GRADBENI
MATERIALI, D. O. O.
Poleg proizvodnje kamenih agregatov, ki je glavna proizvodnja dejavnost, se podjetje
ukvarja še z rudarskimi gradbenimi storitvami in z muzejsko turistično dejavnostjo.
Podjetje CPM-GM, d. o. o., ţe od začetka obratovanja širi svoj prodajni program od
proizvodnje različnih frakcij peskov do proizvodnje specifičnih mešanic materialov za
zidanje in ometavanje. Tako njihov prodajni program gradbenih materialov obsega
mivko, gramoze različnih velikosti, malte za zidanje, grobe in fine omete, termo
malte in mešanice za zimsko posipavanje cest. Vseskozi se trudijo dopolniti paleto
proizvodov in izboljšati kvaliteto proizvodov, s čimer bi zadovoljili tudi najzahtevnejše
kupce. Druţba opravlja tudi vrtalno minerske storitve in druga specialna podzemna
dela za naročnike. Tovrstne storitve podjetja so v slovenskem prostoru ţe dobro
znane in cenjene, prav tako pa so zaradi specifičnosti dela le redka podjetja, ki
tovrstna dela opravljajo, zato je veliko povpraševanje.
Muzej Podzemlje Pece je pričel z obratovanjem leta 1997. Poleg osnovne ponudbe,
kot je organiziran ogled urejenega muzeja v rudniku, organizirajo tudi številne
dopolnilne storitve. Turistični rudnik in muzej Podzemlje Pece letno obišče več tisoč
obiskovalcev, ki se lahko odločijo za ogled mineralno geološke zbirke, ogled rudnika,
ogled rudnika z rudarsko malico in podzemno kolesarjenje. V ogled rudnika je
moţno vključiti tudi rudarsko malico, ki jo servirajo v podzemnih prostorih. V rudniku
so moţne tudi ostale kulturno zabavne prireditve po dogovoru, kot so izvedbe
koncertov, predstavitve podjetij, praznovanja… V recepciji muzeja je urejena manjša
prodajalna spominkov na temo rudarstva in Koroške pokrajine.
7.1 ORGANIZIRANOST PODJETJA
Druţbo najlaţje in najbolj pregledno delimo na pet organizacijskih enot: upravo
podjetja, kjer se izvajajo kadrovske, računovodske, komercialne storitve in kjer se
sprejemajo strateške odločitve o nadaljnjem razvoju in tekočem poslovanju podjetja,
rudarski muzej, kjer se opravljajo storitve, kot so vodenje in razlaga obiskovalcev po
rudniku in rudarskem muzeju, prodaja vstopnic, spominkov in pijač v baru in trgovini
ter organizacija raznih kulturnih in zabavnih prireditev v sklopu muzeja, proizvodnja
kamenih agregatov in suhih malt, kjer se opravljajo proizvodne storitve, vrtalno
minerska dela, ki se večinoma opravljajo za zunanje naročnike na terenu, saj gre
pogosto za rušenje in odstranjevanje objektov s pomočjo razstreljevanja in
monitoring zapiralnih del in saniranih objektov na površini in v jami, za katere je bilo
s projektom opredeljeno, da obstaja potencialna nevarnost nadaljnjih sprememb.
Druţba CPM-GM je samostojna pravna oseba, katere lastništvo je v 100% lasti
druţbe CPM d.d. Organizacijska oblika podjetja je druţba z omejeno odgovornostjo
(d. o. o.).
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7.2 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
Iz slike 4 je razvidna hierarhična ureditev podjetja CPM-GM, ki je posledica
podedovane ureditve prej obstoječega podjetja. S prenosom lastnine in zaposlenih
na druţbo CPM-GM pa so naredili novo organizacijsko strukturo, razdeljeno po
dejavnostih. Hierarhična ureditev je še vedno potrebna zaradi samih lastnosti
dejavnosti (odgovornosti in nevarnosti). Predvsem v novonastalih delih podjetja, kot
je muzej bi bila smiselna drugačna organiziranost, saj je pomembno, da vsak
opravlja večje število del in nalog, ki pa so prezahtevne, da bi bila hierarhična
organiziranost še primerna. Strukturo bi bilo treba urediti na način, ki bi ustrezal
delovnim nalogam, ki jih opravljajo, te pa bi morale temeljiti na medsebojnem
zaupanju med zaposlenimi in na skupnemu odločanju in sprejemanju odločitev, kako
bodo te naloge opravljene.
Slika 4: Organigram podjetja CPM-GM, d. o. o.
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Vir: CPM-GM, d. o. o.(2010)
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7.3 KADRI
Ob koncu leta 2009 je bilo v podjetju CPM-GM d. o. o. zaposlenih 26 delavcev, vsi za
nedoločen čas. Štirje delavci so bili zaposleni v muzeju, trinajst v proizvodnji, šest v
upravi podjetja, trije delavci pa so bili zaposleni v vrtalno minerski skupini
Največ problemov s kadrovanjem se pojavlja zaradi specifičnosti dela v podjetju, saj
je ustrezen strokovno tehnični kader na trgu dela redek, pa tudi obseg dela se v
sezonskem času močno poveča, saj je večina dejavnosti podjetja sezonsko
naravnana. Mislim, da se bo delo za določen čas in honorarno delo v prihodnosti še
povečevalo, medtem ko bodo redno zaposleni delali samo še na upravljanju in
vodenju podjetja.
Tabela 1: Število zaposlenih 2005-2009

Leta
2005 2006
Število
zaposlenih 40
38

2007

2008

2009

34

33

26

Indeks
Indeks
Indeks
2009/2005 2009/2006 2009/2007
65

68,42

76,47

Indeks
2009/2008
78,79

Grafikon 1: Število zaposlenih 2005-2009
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Vir: CPM-GM, d. o. o. (2010)

Število delavcev se iz leta v leto postopno zniţuje, kar je predvsem posledica
upokojevanja starejših zaposlenih, novih zaposlovanj pa trenutno ni.
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Podjetje se ukvarja z dejavnostjo, kjer je redno zaposlenih večina moških, saj delajo
v teţki proizvodnji, medtem ko so ţenske zaposlene le v upravi podjetja in je zato
ţensk zaposlenih manj kot moških.
Tabela 2: Struktura zaposlenih po spolu 2005-2009

Leta
Ţenske
Moški

2005 2006
6
6
34
32

2007
6
28

2008
6
27

2009
4
22

Indeks
Indeks
Indeks
2009/2005 2009/2006 2009/2007
66,66
66,66
66,66
64,70
68,75
78,57

Indeks
2009/2008
66,66
81,48

Grafikon 2: Struktura zaposlenih po spolu 2005-2009
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Najvišjo izobrazbo v organizaciji imajo zaposleni v upravi podjetja. Vodje posameznih
sektorjev imajo visoko oziroma višjo izobrazbo. Zaposleni v muzeju imajo srednjo ali
višjo izobrazbo, medtem ko imajo ostali zaposleni v proizvodnji večinoma poklicno
izobrazbo, nekaj jih je tudi z niţjo poklicno izobrazbo na manj zahtevnih delovnih
mestih.
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Tabela 3: Struktura zaposlenih po izobrazbi 2005-2009
2005

2006

2007

2008

2009

4

4

5

3

17

16

14

13

12

3

Niţja
poklicna
izobrazba
Srednja
poklicna
izobrazba
Srednja
strokovna
izobrazba
Višja
strokovna
izobrazba
Visoka
strokovna
izobrazba
Skupaj

1

Indeks
2009/
2005
25,00

Indeks
2009/
2006
25,00

Indeks
2009/
2007
20,00

Indeks
2009/
2008
33,33

15

13

76,47

81,25

92,86

86,67

10

10

8

61,54

66,67

80,00

80,00

3

3

3

1

33,33

33,33

33,33

33,33

3

3

2

2

3

100,00

100,00

150,00

150,00

40

38

34

33

26

Tudi po izobrazbi se struktura v podjetju ni veliko spreminjala, niţje izobraţeni kader
je ostal popolnoma enak, saj so to zaposleni, ki so ţe dolgo v podjetju in bi se teţko
zaposlili drugje, tako da bodo v podjetju ostali najbrţ do pokoja. Nekaj zaposlenih se
je starostno ţe upokojilo v zadnjih dveh letih, tako da je bilo nekaj malega sprememb
pri zaposlenih s srednjo poklicno in srednjo strokovno izobrazbo. Ker je podjetje
majhno in se zaenkrat ne širi, do večjih sprememb ni prihajalo.
Grafikon 3: Struktura zaposlenih po izobrazbi 2005-2009
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8 DOKUMENTARNO IN ARHIVSKO GRADIVO RUDNIKA MEŢICA
Vso dokumentarno in arhivsko gradivo, ki je bilo ustvarjeno skozi dolgo obdobje
delovanja rudnika Meţica, je sedaj shranjeno v upravni stavbi obravnavanega
podjetja, ki se nahaja na naslovu Polena 6, Meţica. Za to imajo v podjetju posebej
določena dva prostora. Prvi prostor, kjer imajo kovinske pomične arhivske regale
meri 4,5 x 6,9 m, torej 31,05 m2, visok je 3 m. Tak premični sistem regalov je
namenjen shranjevanju papirne dokumentacije, moţna pa je uporaba tudi za ostale
namene. Prednost sistema je, da se izkoriščenost prostora poveča tudi do 75%.
Kvalitetna vodila omogočajo enostavno odpiranje in zapiranje regalov s pomočjo
vrtljivih drţal. Nosilnost enega regala je do 3500 kg. Regali imajo odprte stranice,
zato je gradivo dosegljivo iz dveh strani, police pa so prestavljive po višini. V enem
regalu je sedem vrst polic, med seboj so oddaljene 35 cm, barva regalov je
standardna svetlo siva RAL 7035. V tem prostoru so dvojni (šest) in enojni (dva)
regali dolţine 4 in višine 2,8 m, zato je na vseh regalih prostora za pribliţno 400
tekočih metrov gradiva.
Slika 5: Arhivski prostor z regali

Vir: Lasten

Drugi prostor meri 6,6 x 6,9 m, torej 45,54 m2, visok je 3 m. V tem prostoru je osem
kovinskih omar in en regal s policami. Omare so izdelane po naročilu, saj so v njih
hranjeni načrti, matrice, merske knjige, površinske in jamske karte ter druga
tehnična dokumentacija različnih formatov. Vsa ta dokumentacija je iz različnih
materialov in velikosti, zato je bilo potrebno izdelati opremo za hranjenje, ki je
kompatibilna tem lastnostim, da so gradivo primerno shranili in ga zaščitili pred
zunanjimi vplivi, ki bi jim lahko škodovali. To gradivo zaposleni v podjetju še vedno
uporabljajo pri svojem sedanjem delu, zato so v tem prostoru uredili tudi delovni
prostor, kjer se lahko gradivo varno razgrne in pregleduje brez moţnosti za nastanek
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morebitnih poškodb na gradivu; hkrati tudi prebirajo, shranjujejo gradivo, ki prihaja v
arhiv skozi tekoče poslovanje podjetja.
Slika 6: Arhivski prostor z omarami in delovnim prostorom

Vir: Lasten

V obeh prostorih so nameščene naprave, ki merijo in zagotavljajo konstantno in
primerno vlaţnost v prostoru, saj mora biti zagotovljena 50-70% vlaţnost v ozračju,
kjer se hrani papirno gradivo, temperatura pa od 13 do 18 stopinj Celzija, kar
zagotavljajo s centralno kurjavo in avtomatskim termostatom. Gradivo je zadostno
zaščiteno tudi proti sončnim ţarčenjem, na vseh oknih so namreč nameščena senčila,
ki preprečujejo direktno sevanje sončnih ţarkov na gradivo in njegove poškodbe. Vsa
oprema v prostorih (regali, omare) je dvignjena od tal na podstavkih za primer, da
pride do izliva vode ali poplave, tako da v takem primeru voda gradiva ne more
doseči. V prostorih je uporaba odprtega ognja prepovedana, prav tako kajenje,
elektrika se uporablja v varnostni izvedbi, zato je moţnost poţara zniţana na
minimum, v prostoru so nameščeni tudi aparati za ročno gašenje poţara (CO2).
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Slika 7: Varnostna in zaščitna oprema

Vir: Lasten

8.1 POMEN DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA ZA
OHRANITEV KULTURNE IN TEHNIČNE DEDIŠČINE RUDNIKA
Rudarstvo je odločilno vplivalo na razvoj Zgornje Meţiške doline, saj je bilo daleč
najpomembnejša gospodarska panoga, ki je v teh krajih zapustila številne sledove.
Da bi vsaj del nekdanjega rudarjenja ohranili, so bili deli rudnika svinca in cinka
Meţica z občinskimi odloki razglašeni za naravni in kulturni spomenik. Z odlokom
Občine Črna na Koroškem (Medobčinski uradni vestnik, 1/1977) sta bila za naravni
spomenik razglašena del rudišča Topla in rudišča Helena, zgradba separacije v
Ţerjavu pa za kulturno-tehnični spomenik. Z odlokom Občine Meţica (Ur. l. RS, št.
8/97) so bili za kulturno-tehnični spomenik razglašeni Glančnik rov z delom revirja
Moring, delavnice in stara rudniška upravna stavba pred Glančnik rovom. Stara
rudniška uprava je bila obnovljena in urejena v rudarski muzej. V prvem nadstropju
so urejene mineraloško-petrološka zbirka, zbirka rud in mineralov iz posameznih
meţiških rudišč in jamomerska soba z raznimi jamomerskimi instrumenti in starimi
jamskimi kartami. V teh prostorih sta postavljena tudi stekleni model rudnika in relief,
na katerem je predstavljena geološka zgradba ozemlja med Peco in Uršljo goro. V
drugem nadstropju so razstavljene naravoslovne fotografije nekdanjega rudarja
Maksa Kunca, tu so uredili tudi prostore, ki prikazujejo stanovanje rudarske druţine iz
obdobja pred drugo svetovno vojno.
Še posebej pomembno je, da so v rudniku uredili nekaj kilometrov rudniških rovov v
namene kulturne dediščine in turizma. Uredili so dostopni rov do jamskega revirja
Moring, do koder se obiskovalci peljejo z vlakom zgodovinske vrednosti. V jami je
urejena obhodna pot speljana mimo dobro ohranjenih stacionarnih strojev
(kompresor, izvozni stroj …), ki so tu kot tehnični spomeniki. Ob poti so urejeni tudi
prostori, v katerih so prikazani delovni postopki v rudniku vse od začetkov rudarjenja
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pred več stoletji do dokončnega zaprtja rudnika. Poleg vseh teh dejavnosti podjetje
hrani še obseţen fond dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki ga je po Zakonu o
rudarstvu (Ur.l. RS, št. 98/2004) dolţno predati pristojnemu drţavnemu arhivu. Ker
arhivsko gradivo predstavlja neprecenljivo kulturno dediščino in ker bo določen del
gradiva ostal v uporabi še dolgo po zaprtju rudnika, je po mnenju pristojnih v
podjetju smiselno, da se gradivo v celoti ohrani v Meţici.
8.2 VSEBINA ARHIVA
Glavnino arhiva predstavlja tehnična dokumentacija, ostali del dokumentacije pa je
gradivo, ki je nastalo pri vodenju podjetja (finančno poslovanje, kadrovsko–splošne
zadeve in drugo). V tem arhivu je shranjeno tudi veliko tehnične in upravne
dokumentacije, ki se nanaša na rudarsko dejavnost; originali različnih dovoljenj in
odločb drţavnih organov v zvezi z raziskovanjem in izkoriščanjem mineralnih surovin.
Arhiv je zato razdeljen na tri enote: študijski, jamomerski in geološki oddelek. V
podjetju ocenjujejo, da je arhivski prostor 70% zaseden, kar pomeni, da je
shranjenega okrog 300 do 320 tekočih metrov papirnega gradiva.
8.2.1 Študijski oddelek
 V študijskem oddelku se hrani:
 gradivo, kot so projekti za različna dela, ki so se v rudniku morala opraviti:
odvodnjavanje, transport, kompresorji in cevovodi, električne naprave in
instalacije, razstreljevanje in vrtanje, gradnje jamskih objektov (skladišča
razstrelilnih sredstev, remize, skladišča olj in maziv), objekti na površini,
odkopne metode, zunanje raziskave, stranski revirji, modernizacija
tehnologije, projekti zapiralnih del, diplomske naloge, naloge za strokovne
izpite, pripravniške naloge;
 načrti- matrice za: elektro omreţje, jamsko orodje, nakladalne lopate,
ventilacija (ventilatorji, zračilna vrata in pregrade, zračilni rovi, kanali in
mostovi, cevi, pribor), razstreljevanje, odvodnjavanje (črpalne postaje,
črpalke, cevovodi, merilne postaje), geologija, jaški in vpadniki (Moring,
Barget, Union, Fridrih, Helena, Raušerjevo, Graben), komprimiran zrak
(kompresorji, cevovodi, kotli, zbiralniki za vodo), transport (lokomotive,
vozički, tirnice, pragovi ), vodni rov Meţica–Prevalje (profili, oprema, tesarba),
vrtanje (vrtalna kladiva, stroji za globinsko vrtanje, vrtalni voz, odkopna
kladiva), vitlji (enobobenski, dvobobenski), skraperji in oprema, lučalni trak,
gradnje na površini, drobilci, ţičnice na površini, jalovišča, odkopne metode,
mostna in druga dvigala, pnevmatika in hidravlika, razni rudarski načrti;
 dokumentacija o strojih in napravah v jami: kompresorske postaje,
kompresorji, črpalne postaje, črpalke, vpadniki in jaški, vrtalne garniture za
globinsko vrtanje, lokomotive, nakladalne lopate in vozovi;
 Ostalo: strokovna literatura, prospekti.
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Slika 8: Gradivo študijskega oddelka

Vir: Lasten

8.2.2 Jamomerski oddelek
Na jamomerskem oddelku je shranjeno gradivo, ki je nastalo pri delu merjenja vseh
površin, (ki jih je uporabljal rudnik kot delovno področje), podzemnih in nadzemnih
prostorov. V njem so tudi načrti, ki so jih pri delu ustvarili zaposleni, in razne
raziskave s podzemnega geodetskega področja. Nadalje so tu merske knjige:
kompasna merjenja, teodolitna merjenja, izenačeni poligoni, zunanje meritve;
izvirniki jamskih kart na kartonih in matrice: jamske karte – tlorisi v merilu 1:500,
jamske karte – narisi v merilu 1 : 500; jamske karte in profili drugih rudnikov: Litija,
Leše, Holmec; razne jamske in površinske karte ter posnetki: topografske karte,
aeroposnetki koroške pokrajine; delovne skice, zapiski, poročila in strokovna
literatura.
Slika 9: Gradivo jamomerskega oddelka

Vir: Lasten
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8.2.3 Geološki oddelek
 Na geološkem oddelku je shranjeno gradivo, ki je nastalo pri delu geološke
sluţbe, ki pa se je opravljalo tudi na širšem območju Slovenije in pred tem
celo Jugoslavije. Tu se hrani/-jo:
 operativne raziskave: eksploatacijsko polje, delovni načrti, globinsko vrtanje –
površina, globinsko vrtanje – podzemlje, poročila (letna, periodična, izredna, o
geološkem kartiranju), raziskovalne naloge, rudne rezerve;
 specialne raziskave: geofizika, geokemija, geomehanika in inţenirska
geologija, mineralogija, mikroskopija, paleontologija, kemične analize,
nekovinske mineralne surovine (diabaz, pegmatit, glinovec), facije, izotopi,
tehnologija;
 zunanje raziskave: Litija, Velunja, Remšnik, Puharje, Okoška gora, Bohor,
Lepa njiva, Mangart, Razbor, Mokronog, Kitoševiči in druga nahajališča;
 splošni del: dopisi, ekskurzije, izobraţevanje, sluţbena potovanja, publikacije
Zveznega geološkega zavoda, reverzi, zapisniki;
 matrice: detajlne obzorske geološke karte v merilu 1:500, detajlne obzorske
geološke karte v merilu 1:1.000, pregledne obzorske geološke karte v merilu
1:2.000, splošne obzorske geološke karte v merilu 1:5.000, tektonske
obzorske karte v merilu 1: 10.000, geokemijske karte v raznih merilih,
hidrogeološke karte, grafična dokumentacija o raziskovalnih vrtinah, geološki
profili, razne geološke in topografske karte in legende, topografske karte,
operativni obrazci;
 izvirniki: topografske karte v različnih merilih, rudniške geološke karte v
različnih merilih, površinske geološke karte območja meţiških rudišč in okolice
v merilu 1:5.000, geološki profili in stratigrafski stolpci v različnih merilih,
osnovne geološke karte SFRJ v merilu 1:100.000 (ozemlje Slovenije), arhivske
delovne karte platnene in ozalitne jamske delovne karte);
 ostali grafični material: poleg pisne in grafične dokumentacije geološki arhiv
hrani tudi vzorce kamnin iz jeder površinskih raziskovalnih vrtin. V arhivu
geološke sluţbe se nahajajo tudi mikroskopski preparati (zbruski in obruski)
vzorcev kamnin in rud iz meţiškega rudnika in območij, kjer je rudniška
geološka sluţba izvajala raziskave.
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Slika 10: Gradivo geološkega oddelka

Vir: Lasten

8.3 VODENJE DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA V MUZEJU
Leta 2006 je turistični rudnik in muzej – Podzemlje Pece, ki spada pod okrilje druţbe
CPM-GM, d. o. o., prešel iz ročnega vodenja inventarne knjige na elektronsko
vodenje. V ta namen so pridobili računalniški program Minok, ki ga je pod strokovnim
nadzorom Slovenskega etnografskega muzeja razvilo podjetje Gofer d.o.o. V istem
letu so pričeli s postopnim prenosom ţe obstoječih podatkov v računalniško bazo.
Hkrati s tem so pričeli izvajati tudi vpise novo pridobljenih predmetov. Program Minok
je razdeljen na različne module znotraj katerih se postopno vnaša oziroma prenaša
podatke o evidentiranju, vhodu, akcesiji in inventarizaciji posameznega predmeta.
Predmete, ki so bili del muzejskih zbirk ţe od same ustanovitve turističnega rudnika
in muzeja niso vpisovali v vsak posamezen modul, temveč le v najpomembnejšega in
zakonsko določenega – modul INVENTARIZACIJA. Predmete, ki so v muzej prišli po
letu 2005 so postopno vpisovali skozi vse faze, ki jih nudi omenjeni muzejski
informacijski sistem. Poleg naštetih glavnih modulov omenjeni informacijski sistem
nudi tudi vizualne module za obdelavo slikovnega gradiva tako klasične kot digitalne
fototeke. Uporaba takšnega elektronskega sistema je za muzej dobrodošla, saj v
njem hranijo veliko količino arhivskih predmetov, ki so dobro ohranjeni in so sedaj
tudi razstavljeni v muzejskih zbirkah. Tako lahko vse te predmete vodimo v
programu, kjer lahko tudi nadziramo in beleţimo vse spremembe, ki so se z
določenim predmetom zgodile. Turistični rudnik in muzej je na dan, 03. 12. 2009
hranil 1078 muzejskih predmetov, ki so razvrščeni v 9 različnih zbirk:
 tehnična dediščina,
 jamomerska zbirka,
 petrološka zbirka,
 fosili,
 rude,
 minerali,
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etnološka zbirka,
zastave in ţigi,
načrti in
likovna zbirka.

Večina predmetov je na ogled javnosti. Določen del je shranjen v depojih, ki se
nahajajo na treh različnih lokacijah. Te lokacije so:
 uprava (omara v pisarni št. 8 in pisarna št. 16),
 muzej (predali v prostorih mineraloške zbirke),
 skladišče Moring na 7. obzorju v rudniku.
Natančno število predmetov, ki se nahajajo v omenjenih depojih je razvidno v
evidencah programa Minok in se nenehno povečuje.
Klasična fototeka turističnega rudnika in muzeja zajema črno-bele in barvne
fotografije. Črno-bele fotografije, ki so v veliko primerih reprodukcije originalov, so
shranjene na dokumentacijskih kartončkih, ti pa se nahajajo v označenih rednikih v
arhivu. Barvne fotografije, ki so nastale po letu 1990 so shranjene v albumih in
mapah, ki se nahajajo v omari v pisarni št. 8, kjer se nahaja tudi del fotografske
opreme, ki jo je pri svojem delu uporabljal rudniški fotograf Rado Vončina. V zadnjih
nekaj letih je postalo število posnetkov, narejenih v klasični tehniki statistično
zanemarljivo, saj se fotografira večinoma samo še v digitalni obliki. Tako se od leta
2006 v računalniški bazi vodi tudi digitalna fototeka, ki na dan, 03. 12. 2009 obsega
408 vnosov. Vendar je potrebno poudariti, da se lahko pod enim vnosom oziroma
vpisom nahaja več fotografij istega predmeta ali osebe. Manjše število digitalnih
fotografij, ki še niso bile v vnesene v program Minok se nahaja v mapi fototeka na
prenosnem računalniku hp omnibook xe4500. Zaradi laţjega iskanja predmetov in
fotografij v računalniški bazi je bila vzpostavljena tudi klasifikacija. To pomeni, da so
predmeti poleg razvrstitve v eno od zbirk označeni tudi z eno od naslednjih kategorij:
materialna kultura, socialna kultura, duhovna kultura oziroma dodatno še z eno od
podkategorij.
8.4 POMEN DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA ZA
DEJAVNOSTI, KI SO AKTIVNE ŠE SEDAJ
Tudi po izvedenih zapiralnih delih oziroma likvidaciji druţbe RSCM v zapiranju, d. o.
o., je določena tehnična dokumentacija za sedanje dejavnosti še naprej potrebna.
Dokumentacija je potrebna za izvajanje nadzora (monitoringa) in za tiste dejavnosti,
vezane na jamske objekte in prostore, ki bodo ostale tudi po zaprtju rudnika
(hidroelektrarni PI in PII, vodni rovi, dostopi do virov pitne vode v jami, muzejski deli
jame, jamski prostori za odlaganje mulja, dimovodni kanali za odvod plinov iz
topilnice, skladišče razstrelilnih sredstev).
- Nadzor stanja saniranih objektov
Po izvedenih zapiralnih delih se za daljše obdobje predvideva tekoče opazovanje in
nadzorovanje stanja saniranih objektov in okolja s sistematičnimi meritvami
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posameznih parametrov na izbranih lokacijah, ki so potencialno nevarne. To so
objekti na površini, ki se nahajajo nad opuščenimi jamskimi revirji in v samih jamskih
prostorih. Za 25 saniranih objektov se ocenjuje, da obstaja potencialna nevarnost
nadaljnjih sprememb in te objekte je potrebno opazovati predvideno obdobje.
Osnova za izvajanje nadzora je poleg rudarskih projektov zapiralnih del tudi tehnična
dokumentacija, ki jo hrani rudniški arhiv. Tehnično dokumentacijo brez katere
izvedba teh del ni mogoča predstavljajo različne karte (jamske karte in profili,
obzorske in površinske geološke karte, geološki profili, situacijske karte jamskih in
površinskih objektov…). Ker so meţiška rudišča prostorsko zapleten in obseţen
objekt je nemogoče predvideti po kakšnem času se potencialne spremembe lahko
zgodijo, zato bo ta dokumentacija trajno aktualna.
- Podzemeljski hidroelektrarni PE I in PE II
Elektrarni sta locirani v jami na 8. in 12. obzorju. Elektrarna PE I je dostopna
neposredno iz republiške ceste Meţica - Črna, PE II pa je dostopna le po Glančnik
rovu. Elektrarni sta med seboj ter glavno transformatorsko in razdelilno postajo v
Ţerjavu povezani z visokonapetostnimi kabli po jamskih rovih, ki morajo ostati zaradi
kontrol in odpravljanja okvar še naprej dostopni. Isto velja za vodni tok v jami iz PE I
do PE II in od tod po vodnem rovu v Prevalje.
- Dostop do vodnih virov
Meţiška rudišča leţijo v kraškem karbonatnem vodonosniku zato je v jamske prostore
ţe ob njihovi izgradnji dotekala velika količina vode. Po prenehanju rudarskih del so
nekateri vodni viri v jami postali zanimivi kot potencialni viri pitne vode s katero bi se
lahko oskrbovali prebivalci celotne Meţiške doline. Ti viri se nahajajo v revirju Union
na nivoju vodnega rova (+411 m), revirju Topla na obzorju (+1076) m, revirju
Graben na 12. obzorju (+417 m) in v Barget rovu (+540 m). Vodni vir v Barget rovu
je ţe zajet in se uporablja za oskrbo Ţerjava s pitno in tehnološko vodo, prav tako
prebivalci Črne za pitno vodo uporabljajo vodne vire iz rudišča Topla.
- Odlaganje mulja
Odpadni mulj, ki nastaja pri proizvodnji mivke v nekdanji separaciji v Ţerjavu, se
sedaj odlaga v jamske prostore v revirju Navršnik. Ko bodo ti prostori zapolnjeni se
predvideva odlaganje mulja v vzhodni del revirja Graben.
- Dimovodni kanali iz topilnice
Dimni plini, ki nastajajo pri proizvodnem procesu topilnice svinca, se vodijo do
izpusta v ozračje skozi dimnovodni kanal, ki je prebit v stara rudarska dela v revirju
Graben in od tam na površje.
- Skladišče razstrelilnih sredstev
V revirju Graben se na 7. obzorju (+540 m) nahaja skladišče razstrelilnih sredstev,
kjer so skladiščeni razstrelivo, vţigalniki in ostala razstrelilna sredstva. Skladišče bo v
uporabi tudi po zaprtju rudnika za potrebe minerske skupine, ki izvaja minerska dela
na površini (kamnolomi, gradnja cest).
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- Muzejski deli jame
V okviru varovanja naravne in tehnične dediščine meţiških rudišč ostanejo odprti
naslednji deli jame: Glančnik rov z delom revirja Moring na 7. in 8. obzorju (območje
ob Moring vpadniku), del rudišča Topla na obzorju (+1145 m), del revirja Helena na
obzorju (+790 m) in revirja Doroteja na obzorju (+940 m) in vezni rov Union podkop
- Fridrih na obzorju (+644 m).
- Elementarne nesreče na območju rudnika
Potencialne elementarne nesreče, ki se lahko zgodijo na območju rudnika, so:
poţar v jami, kjer lahko pride do poţarov v podzemeljskih elektrarnah, skladišču
razstreliva, objektih v muzejskem delu jame v revirju Moring (transformatorska
postaja, kompresorska postaja, strojnica dvigala); poţar na površini pred vhodi v
rudniške rove, kjer lahko pride do vdorov dimnih plinov v jamo; vdori vode v jamo s
površine; vdori topilniških plinov v jamo; zruški v jami; plazovi; zdrsi nasipov jalovine.
V primeru elementarnih nesreč na območju rudnika bo arhiv moral dati na razpolago
določene strokovne podlage. V vsakem primeru morajo biti na razpolago jamske
karte in profili, odvisno od vrste elementarne nesreče in objekta pa še geološke karte
in profili, hidrogeološke karte, načrti, projekti itd.
- Geološke raziskave
Po ustavitvi rudarsko-geoloških raziskav in proizvodnje svinčeve-cinkove rude je
geološka sluţba rudnika še vedno izvajala raziskave na drugih področjih. Geološka
dela in raziskave se izvajajo na področju geomehanike, inţenirske geologije,
hidrogeologije, raziskovanja leţišč nekovinskih mineralnih surovin in drugo. Dela na
teh področjih se bodo izvajala tudi v prihodnje, za kar je obstoječa dokumentacija
nujno potrebna.
- Potencialni zunanji uporabniki arhivskega gradiva:
Dokumentarno in arhivsko gradivo, ki je nastalo v rudniku Meţica, lahko za različne
namene koristijo tudi občine, upravne enote, znanstveno-raziskovalne in pedagoške
ustanove (inštituti, šole, univerze), zavodi, gospodarstvo, privatne osebe in drugi.
Bilo bi najbolje, če bi v prihodnosti rudniški arhiv ostal hranjen v prostorih muzejske
zgradbe in bi bil organiziran kot izpostava pristojnega Pokrajinskega arhiva Maribor,
ki bi vršil strokovni nadzor nad hrambo.
8.5 POSTOPKI HRANJENJA ARHIVSKEGA GRADIVA RUDNIKA MEŢICA
Zaradi prenehanja rudarjenja, dokončnega zaprtja rudnika in načrtovane likvidacije
druţbe RSCM, v zapiranju d. o. o., so v preteklih letih tekli postopki glede hranjenja
obseţnega tehničnega arhiva. Takrat veljavni zakon o rudarstvu je v 3. odstavku 61.
člena določal, da se morajo rudarski načrti, merske knjige in dokumentacija o stanju
rudarskih del, ki se nanašajo na raziskovanje in izkoriščanje, pred ukinitvijo rudarskih
pravic izročiti v hrambo Arhivu Republike Slovenije oziroma pristojnemu Pokrajinskem
arhivu Maribor, kot je to določal 9. člen starega Zakona o arhivskem gradivu in
arhivih.
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Na podlagi omenjenih zakonov so ţe v letu 1999 začeli teči postopki predaje oziroma
iskanja najboljših rešitev ohranjanja rudniškega arhiva. Takratno vodstvo RSCM v
zapiranju, d. o. o. je 11. 10. 1999 pridobilo soglasje Arhiva Republike Slovenije, da
arhivsko gradivo preda Pokrajinskemu arhivu Maribor, saj se Meţica nahaja na
območju pristojnosti Pokrajinskega arhiva Maribor. Mnenje Arhiva Republike Slovenije
je bilo tudi, da ima Zakon o arhivskem gradivu in arhivih pri obravnavani temi
prednost pred Zakonom o rudarstvu, saj natančneje določa hranjenje gradiva. Po
izdanem soglasju so začele teči aktivnosti med rudnikom in Pokrajinskim arhivom. Po
ogledu stanja so bile med strokovnimi sluţbami arhiva in vodstvom podjetja
usklajene nadaljnje smernice za urejanje gradiva in določanja prostorov hrambe. V
nadaljnjih postopkih je Rudnik svinca in cinka Meţica leta 2001 izdelal obseţen
elaborat o varovanju rudniškega arhivskega gradiva. V njem je predstavljena vsebina
tehničnega arhiva in obrazloţen pomen gradiva za varovanje in ohranjanje naravne
in kulturne dediščine meţiškega rudnika. Zaključek projekta je bil dopolnjen s
predlogom, da bi se omenjeno gradivo ohranilo v sklopu turističnega rudnika in
muzeja in bi bil organiziran kot enota Pokrajinskega arhiva Maribor. Predlog je
predvideval tudi zaposlitev arhivarja. Sredstva bi zagotavljal Pokrajinski arhiv Maribor
oziroma Ministrstvo za kulturo.
Zgoraj predstavljeni predlogi so bili leta 2002 obravnavani na seji Strokovnega sveta
Pokrajinskega arhiva Maribor, ki je sprejel naslednji sklep: »Na osnovi Zakona o
arhivskem gradivu in arhivih in na podlagi dogovora med Arhivom Republike
Slovenije in Pokrajinskim arhivom Maribor je za arhivsko gradivo Rudnika svinca in
cinka Meţica v zapiranju, d. o. o. pristojen Pokrajinski arhiv Maribor. Arhivskega
gradiva zaradi njegove uporabne vrednosti, posebnih formatov in velike količine,
pristojni arhiv do nadaljnjega ne more prevzeti v svoje arhivske depoje.«
Na osnovi ogleda, razgovorov in ocene elaborata je strokovni svet ugotovil, da gre v
primeru meţiškega rudnika za neprecenljivo kulturno dediščino, vendar Pokrajinski
arhiv Maribor ne more zagotoviti stalne zaposlitve delavca arhiva v Meţici. Ker pa ima
arhiv enoto na Ravnah na Koroškem, lahko zagotavlja pogostejši nadzor nad hrambo
arhivskega gradiva pri rudniku. Predlog ustanovitve samostojnega delovnega mesta v
rudniškem arhivu, je bil v istem letu poslan v presojo Ministrstvu za kulturo, ki pa je
omenjeni predlog na podlagi zakonov zavrnilo. Hkrati je v svojem dopisu pozvalo
pristojni arhiv in podjetje, da pisno opredelita časovno reševanje prostorskih
problemov oziroma hranjenja na lokaciji v Meţici.
Tako je tehnični arhiv rudnika Meţica zaradi svojih specifičnih lastnosti ostal na
lokaciji v Meţici, podjetje pa je zanj zagotovilo primerne prostore in opremo. Podjetje
je vseskozi zagotavljalo tudi delavca, ki je skrbel in še skrbi za urejenost arhiva in
manipulacijo z gradivom, to je bilo namreč potrebno pri izvajanju različnih dejavnosti.
In ravno zaradi tega, ker arhivska dokumentacija predstavlja pomemben del
kulturno-tehnične dediščine rudnika in zgornje Meţiške doline in bi kot taka lahko
dopolnjevala obstoječo muzejsko postavitev, so bili v podjetju prepričani, da se mora
gradivo ohraniti v zaokroţeni celoti in da ni smiselno določene dokumentacije, ki
mora biti še vnaprej v uporabi, izdvajati iz celote. Zato sta leta 2009 Pokrajinski arhiv
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Maribor in podjetje CPM-GM, d. o. o. v dogovoru sklenila, da podjetje preda arhiv in
ga Pokrajinski arhiv Maribor prejme v upravljanje in je zanj odgovorno, gradivo pa
ostane na isti lokaciji v Meţici, hrani ga sedanji lastnik podjetje CPM-GM, d. o. o. in
zanj veljajo enaki predpisi, kot za gradivo, ki ga hrani Pokrajinski arhiv Maribor v
svojih prostorih. Prevzemnik opravlja reden nadzor nad gradivom, hranitelj pa je
dolţan pristojnemu arhivu sporočati vse morebitne spremembe, ki bi nastale v zvezi s
hranjenim gradivom. Izročitev in prevzem sta bila opravljena na podlagi 39. in 40.
člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih ter v
skladu s 3. odstavkom 59. člena, 60., in 67. členom Uredbe o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva.
To pomeni, da je zasebno arhivsko gradivo rudnika Meţica, katerega lastnik je bilo
podjetje CPM-GM, d. o. o. postalo javno arhivsko gradivo, katerega lastnik je sedaj
Pokrajinski arhiv Maribor, kar je za ohranitev arhiva lahko le dobro, saj je zakonska
ureditev za ravnanje z arhivskim gradivom mnogo bolje urejena v javnopravnih
organizacijah kot v zasebnih, kar pa še ne pomeni, da je s tem konec skrbi za arhiv.
Zanj mora podjetje še naprej zagotavljati varno hrambo, kot tudi določiti primerno
izobraţenega delavca, ki bo z arhivskim gradivom ravnal profesionalno in vestno.
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9 RAZISKAVA
V nadaljevanju je predstavljena kratka raziskava o ravnanju zaposlenih v podjetju
CPM-GM, d. o. o., z dokumentarnim in arhivskim gradivom, ki ga imajo v upravljanju.
Ker podjetje sodi med majhna podjetja, je bil anketni list po elektronski pošti poslan
aprila 2010 samo desetim zaposlenim, ki imajo v podjetju vsakodnevno opravka z
dokumentarnim gradivom. Vsi zaposleni so se odzvali in vrnili pravilno izpolnjene
vprašalnike. Na podlagi odgovorov sem poskušal priti do določenih podatkov. Anketa
vsebuje 13 vprašanj. Prvi del so vprašanja o izobrazbi zaposlenih in njihovi strokovni
usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom. Drugi del so vprašanja o
morebitnih dodatnih pravilih ali navodilih, ki jih pri delu poleg zakonodaje
uporabljajo, o rokih hrambe, uporabi klasifikacijskega načrta, zbirkah in evidencah. V
tretjem delu so vprašanja o vodenju elektronskega gradiva, elektronskih evidenc in
elektronske pošte, v zadnjem četrtem delu pa so vprašanja o primernosti prostorov,
kjer se gradivo v podjetju hrani.
9.1 ANALIZA ODGOVOROV ANKETIRANCEV
Od anketirancev ni nikogar z manj kot poklicno izobrazbo, to ima 1 (10 %)
anketiranec, 4 (40 %) jih imajo srednjo izobrazbo, 3 (30 %) višjo ali visoko
izobrazbo, 2 (20 %) pa univerzitetno izobrazbo ali celo več (grafikon 4).
Grafikon 4: Izobrazba zaposlenih
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Od 10 anketirancev v podjetju, je le 1 (10 %), ki je strokovno usposobljen za delo z
dokumentarnim in arhivskim gradivom, 9 (90 %) jih preizkusa znanja o strokovni
usposobljenosti še ni opravilo (grafikon 5). To je zaskrbljujoče, saj bi bilo dobro, da
bi se vsi zaposleni seznanili z vsemi pravili tega področja (grafikon 5).
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Grafikon 5: Strokovna usposobljenost zaposlenih
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Na vprašanje, ali mislijo, da so dovolj usposobljeni za urejanje in varovanje
dokumentarnega gradiva, so 3 (30 %) odgovorili, da mislijo, da so, kar 7 (70 %) pa
jih misli, da bi se morali še bolje podučiti. Upravljanje z gradivom se namreč razteza
po vseh področjih in zahteva širok spekter poznavanja, ki pa ga lahko posameznik
usvoji le z dobro izobrazbo in permanentnim, vseţivljenjskim doizobraţevanjem
(grafikon 6).
Grafikon 6: Zaposleni o svoji usposobljenosti
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Pri vprašanju, ali pri ravnanju z dokumentarnim gradivom poleg veljavne zakonodaje
uporabljajo še kakšna navodila, je 6 (60 %) zaposlenih odgovorilo, da ne, medtem
ko 4 (40 %) pravijo, da jih uporabljajo. To so zaposleni v muzeju, ki uporabljajo
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elektronski sistem za vodenje dokumentarnega gradiva, ostali del podjetja takšnega
sistema še ne uporablja (grafikon 7).
Grafikon 7: Uporaba dodatnih navodil
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Ali zaposleni poznajo roke hrambe gradiva, je zagotovo v veliki meri odvisno od
njihove strokovne usposobljenosti. Ravno zaradi tega le 3 (30 %) te roke pozna, kar
7 (70 %) pa jih odgovarja, da ne. To ni dobro, saj lahko nastanejo problemi pri
poslovanju, če kakšnega izmed pomembnih poslovnih dokumentov ne hranimo dovolj
dolgo (grafikon 8).
Grafikon 8: Poznavanje rokov hrambe
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Pri delu večina zaposlenih klasifikacijskega načrta ne uporablja, takih je 6 (60 %)
zaposlenih, uporabljajo pa ga 4 (40 %) zaposleni na muzeju, ki vodijo elektronsko
evidenco. Z uporabo klasifikacijskega načrta je delo z dokumentacijo precej
preglednejše, zato bi bilo prav, da ga bi vsi uporabljali (grafikon 9).
Grafikon 9: Uporaba klasifikacijskega načrta
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Vsi zaposleni vodijo gradivo v ločenih zbirkah, saj gradivo (dokler je v uporabi)
hranijo na svojih delovnih mesti, nato še dve leti po končani obravnavi v tekoči zbirki,
po tem času pa ga shranijo v stalno zbirko. Teţava je le v tem, da se včasih shrani
tudi gradivo, ki ga ne bi bilo treba, kar povzroča zasičenost stalne zbirke z
nepotrebnim gradivom (grafikon 10).
Grafikon 10: Uporaba ločenih zbirk gradiva
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6 (60 %) zaposlenih vodi evidenco v obliki kartotečnih kazal, le 4 (40 %)
elektronsko. Je pa res, da vse pomembnejše elektronske dokumente kasneje
natisnejo in jih hranijo kot ostalo papirno gradivo (grafikon 11).
Grafikon 11: Vodenje evidenc
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Anketiranci pravil glede ravnanja z elektronsko pošto v podjetju ne uporabljajo, saj
nimajo urejenega lokalnega omreţja, niti glavne pisarne, kamor bi pošta centralno
prihajala, zato pošto prejema vsak zaposleni sam in jo tudi v nadaljevanju sam ureja.
Bolje bi bilo, če bi pošta prihajala na enoten naslov in da bi imeli zaposlenega, ki bi
pošto nato urejal, pošiljal naprej po podjetju. To seveda pomeni višje stroške, za kar
je podjetje premajhno in si tega trenutno ne more privoščiti (grafikon 12).
Grafikon 12: Uporaba navodil za delo z elektronsko pošto
Uporaba navodil za elektronsko pošto
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Elektronsko pošto zaposleni večinoma hranijo v svojem poštnem predalu na osebnih
računalnikih 5 (50 %). To je lahko problematično, saj vemo, da se včasih računalniki
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tudi pokvarijo in nato sistema ne moremo obnoviti, tako da lahko izgubimo vse, kar
smo imeli hranjeno. 3 (30%) zaposleni zato pošto natisnejo na papir in jo hranijo kot
papirni dokument. Tako prihaja do podvajanja dokumentov in večjih stroškov
vzdrţevanja, 1 (10%) vnaša pošto v elektronski sistem, kar je najboljša moţnost, saj
so podatki tam varni in jih vedno lahko poiščemo. 1 (10 %) zaposlenih pa pošte
sploh ne hrani, kar je najslabša moţnost (grafikon 13).
Grafikon 13: Hramba elektronske pošte
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Prav vsi (10 - 100 %) zaposleni verjamejo, da je prostor, v katerem hranijo stalno
zbirko dokumentarnega gradiva, za to ustrezen in primeren. To dokazuje tudi
dejstvo, da so v pristojnem arhivu soglašali s hrambo gradiva na dosedanji lokaciji.
Grafikon 14: Ustreznost prostorov za hrambo dokumentarnega gradiva
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Po mnenju vseh anketirancev (10 - 100 %) je tudi za opremo prostorov ugledno
poskrbljeno, saj uporabljajo premične regale, gradivu prilagojene omare, primerno
velike police in primerno velike prostore (grafikon 15).
Grafikon 15: Ustreznost opreme v prostorih, kjer hranimo gradivo
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Prav tako tudi večina anketirancev meni (9 – 90 %) meni, da so prostori dovolj varni
pred poţari, vlomi, poplavami, le 1 (10%) se s tem ne strinja. Podjetje tako sledi
predpisanim zahtevam in skrbi za varnost gradiva, ki ga hrani (grafikon 16).
Grafikon 16: Varovanje prostora pred morebitnimi nesrečami in vlomi
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9.2 UGOTOVITVE
Osebe, ki delajo z arhivskim in dokumentarnim gradivom, na podlagi raziskave niso
zadostno strokovno usposobljene, imajo pa primerno izobrazbo. Potrebno bi bilo
samo dodatno izobraţevanje in izpopolnjevanje, saj so se v zadnjih nekaj letih stvari
močno spremenile tako na tehnološkem kot zakonodajnem področju. Podjetje bi
moralo poskrbeti za to, da bi zaposleni opravili izpit o strokovni usposobljenosti za
delo z dokumentarnim gradivom in se tudi nadalje izpopolnjevali za to delo.
Podjetje CPM-GM, d. o. o., spada v zasebni sektor med majhna podjetja in zato pri
ravnanju z dokumenti in zapisi zaposleni ne uporabljajo dodatnih internih navodil ali
strategij, temveč za to uporabljajo veljavno zakonodajo. Torej je to organizacija z
niţjo stopnjo urejenosti poslovanja, saj nima potrjenih notranjih pravil o ravnanju z
dokumentarnim in arhivskim gradivom. Roke hrambe za večino dokumentov podjetje
pozna, vendar ne vsi zaposleni, določajo jih tako za papirne kot elektronske, s tem
da imajo v podjetju ţe kar nekaj elektronskih dokumentov na nosilcih, ki s sedanjo
informacijsko tehnologijo niso več zdruţljivi, oziroma so neberljivi, kar zna v bliţnji
prihodnosti povzročati precejšne probleme. Prav tako nastajajo veliki in nepotrebni
stroški, če hranimo gradivo, ki ga ne bi bilo treba. Roke hrambe za določeno gradivo
bi morali poznati vsi zaposleni. Pri upravljanju z dokumenti nekateri sicer uporabljajo
klasifikacijski načrt, ker pa v gospodarski dejavnosti uredba o upravnem poslovanju
in drugi predpisi o urejanju dokumentov nimajo enake veljave kot v javnem sektorju,
je podlaga za klasifikacijski načrt v organizacijski strukturi, ki se odraţa v funkciji
podjetja. Evidenco dokumentov vodijo v obliki kartotečnih kazal, razdelitev je
opravljena po dejavnostih, npr. kadrovsko področje, finančno–računovodsko
področje, itd. Ta področja še vedno vsebujejo precej različnih dokumentov, zato so
nadaljnje razdeljena, npr. kadrovsko področje na delovna razmerja, osebne mape
zaposlenih, izobraţevanja, itd.
Gradivo, ki ga uporabljajo v podjetju shranjujejo v ločenih zbirkah vsi zaposleni, kar
je dobro, saj gradiva, ki ga pri delu ne uporabljamo več ne smemo kopičiti v zato
neprimernih prostorih, temveč ga je po določitvi roka treba tudi primerno shraniti v
primerno zbirko. V podjetju se večinoma posluje s papirnimi dokumenti, saj je
odstotek dokumentarnega gradiva v elektronski obliki majhen. Elektronskega sistema
za upravljanje z dokumenti zaenkrat ne uporabljajo v celotnem podjetju, načrtujejo
pa ga tudi ne, saj podjetje ne razpolaga z zadostnimi finančnimi viri, ki bi bili za to
potrebni. Poleg tega v podjetju nimajo urejenega lokalnega omreţja in primerne
informacijsko komunikacijske tehnologije, ki je za to potrebna. Prav tako ne
uporabljajo kakšnih posebnih navodil glede ravnanja z elektronsko pošto, zato se
elektronska pošta hrani v poštnem predalu prejemnika, uradn, poslovni dokumenti pa
se natisnejo in z njimi ravnajo enako kot s papirnimi dokumenti.
V turističnem muzeju, ki je del podjetja so ţe začeli z uporabo elektronskega sistema
za upravljanje z dokumenti, ki je ţe opisan v poglavju 8.3, in je delo zaposlenim
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močno olajšal. Elektronsko pošto tako prejemajo centralno na enem naslovu in se
nato posreduje naprej do zaposlenih, ki zadevo obravnavajo.
Pohvale vredna je skrb za prostore, v katerih gradivo hranijo, saj imajo zato
namenjena dva večja prostora, ki sta dobro opremljena in je tako gradivo varno pred
morebitnimi poškodbami, izgubo ali uničenjem - opisana sta v osmem poglavju. Ni
čudno, da zaposleni verjamejo, da je za hrambo gradiva ustrezno poskrbljeno in da
ni strahu pred poškodbami hranjenega gradiva.
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10 ZAKLJUČEK
Ljudje v svojem ţivljenju nenehno ustvarjamo zapise oziroma dokumentarno gradivo.
Pa naj je to risbica triletnega otroka ali raziskava pomembnega znanstvenika. Oba
zapisa sta za nekoga nadvse pomembna, prvi za mater otroka, drugi za znanstveno
stroko. Seveda obeh ne bomo hranili enako skrbno in dolgo. Potrebno se je odločiti,
kaj, na kakšen način in kako dolgo hraniti. Zato je poslovanje z dokumentarnim
gradivom eden pomembnejših delovnih procesov, ki se opravljajo tako v javnem kot
zasebnem sektorju. Osnovnega pomena za nadgradnjo izvajanja opravil in funkcij ter
nadzor nad zakonitostjo izvajanja teh funkcij za vsako organizacijo je ravno vodenje
evidenc in dokumentiranje dela.
Ponavadi v organizacijah nimajo velikih teţav, dokler je dokumentarno gradivo v
tekoči uporabi in ga zaposleni pri svojem delu še vsakodnevno uporabljajo, teţave
nastanejo kasneje, ko je treba gradivo, s katerim je delo zaključeno razvrstiti v stalno
zbirko dokumentarnega gradiva in mu določiti rok hrambe. Velikokrat se namreč
zgodi, da se gradivu določi napačen rok hrambe, posebej če zaposleni nimajo
potrebnega znanja, kaj je treba za koliko časa hraniti v določeni organizaciji.
Predvsem pri ustvarjalcih zasebnega prava se kaţe, da zaradi nepoznavanja
zakonodaje hranijo dokumentacijo še dlje časa, kot bi bilo to potrebno - predvsem
gre tu za finančne dokumente, ki se jim zdijo nadvse pomembni. Uvedba
računalniške tehnologije, ki naj bi hranjenje poenostavila in ga olajšala pa ga
velikokrat, če ne ravnamo pravilno, le bolj zaplete in stalno mnoţi. Dela je tako
vedno več, postaja zahtevnejše navodila, ki so na razpolago so ponavadi prave
študije, dolge po več kot 100 strani, hkrati se sklicujejo na dodatne predpise in
standarde. Zato bi morale biti pristojne inštitucije, kot so javni arhivi bolj odprte za
pomoč, da bi se lahko ustvarjalci gradiva obrnili nanje po pomoč. Arhive bi morali
razumeti kot partnerje na področju hrambe dokumentov, ne kot ustanove, ki zbirajo
dokumente le za lastne potrebe. Zato bi morali arhivi ustanoviti internetne portale,
kjer bi večje število arhivistov, ki znanje zagotovo imajo, ponujalo ustvarjalcem
pomoč pri vsakodnevnem delu, podobno kot zdravniki na različnih portalih
odgovarjajo pacientom in jim z nasveti pomagajo pri njihovih teţavah. Arhivisti
morajo biti zelo zgodaj vključeni v vsa obdobja ţivljenjskega cikla dokumenta, vedno
je namreč veljalo načelo, da dobro arhivsko gradivo temelji na dokumentih, ki so
nastajali na dober način in bili na tak način tudi upravljani. Nepoznavanje in
pomanjkanje načrtovanja lahko hitro obsodi dokumente na »prerani grob«.
Drugo vprašanje je zagotavljanje ustreznega kadra za urejanje gradiva, saj je očitno,
da vsaj v zasebnem sektorju takšnega kadra ni dovolj. Razlogov za to je več, eden
izmed njih je finančne narave, saj delo ni primerno plačano in je ponavadi
zaposlenemu zaupano le kot postranska dejavnost, ko ni drugega dela v podjetju.
Zato zanj ni ustreznega interesa, po drugi strani pa je delo tudi precej neznano, saj si
še vedno večina ljudi predstavlja, da je to birokratski in zdolgočasen poklic v
zaprašenih arhivskih depojih, v temnem in vlaţnem prostoru. Realnost je precej
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drugačna, delo je namreč zanimivo in od zaposlenega zahteva širok spekter znanj na
različnih področjih, v zadnjem času pa tudi dobro poznavanje informacijsko
komunikacijske tehnologije, saj se veliko dela opravi s pomočjo le-te. Zaposleni
morajo zelo dobro obvladati tudi sodelovanje in koordiniranje dela v podjetjih, saj se
dokumenti ustvarjajo na različnih sektorjih, ki imajo med sabo le malo skupnega
(npr. proizvodnja, prodaja, razvoj …), in pri zelo različnih ljudeh. Velikokrat prihaja
do konfliktov, saj zaposleni sprememb ne prenašajo dobro, prisotne pa so vseskozi in
jih je treba vedno znova in znova uvajati. Tako delo zahteva »celega človeka« in za
poln delovni čas, kar bi moralo biti jasno predvsem vodilnim v podjetjih. V veliko
primerih se je zgodilo, da so v posameznih podjetjih uspeli vzpostaviti zelo dober
sistem hrambe dokumentacije, izobraziti in zaposliti na delovnih mestih primerne
ljudi, kasneje pa so jih zaradi spremembe politike, lastništva, racionalizacije
poslovanja ali drugih vzrokov dodelili na drugo delovno mesto, urejanje
dokumentacije pa prepustili »stihijski uporabi«, s čimer so povzročili veliko škodo
tako podjetju kot sami dokumentaciji. Zato bi moralo biti delo zaradi svoje
zahtevnosti na novo vrednoteno in bolj cenjeno, sam poklic pa bolje predstavljen
javnosti, predvsem mlajšim, da bi se za ta poklic odločali v večjem številu.
Zaradi hitrih posledic razvoja in sprememb v okolju za zaposlene ni dovolj le formalna
strokovna izobrazba, temveč morajo vseskozi razvijati svoja znanja in spretnosti, da
bi ostali na tekočem z novostmi na določenem strokovnem področju in pridobivali
tudi nova znanja. Zato je najprimernejše tako imenovano permanentno ali
vseţivljenjsko izobraţevanje, ki nadgrajuje in izpopolnjuje ţe pridobljene osnovne
kvalifikacije. To so lahko predavanja, posvetovanja, seminarji, strokovna srečanja,
mentorstvo, učenje na daljavo, delavnice … Tako izpopolnjevanje je namenjeno
predvsem reševanju aktualnih strokovnih problemov, cilj pa je omogočiti
udeleţencem sistemsko urejeno in pregledno znanje. Seveda morajo za to pristojne
ustanove primerno izobraţevanje organizirati, zaposlene v podjetjih pa vodilni
napotiti na takšna izobraţevanja. Velikokrat pa za to ni interesa ali moţnosti s strani
podjetij, saj je povezano z dodatnimi stroški. Zato bi morala del sredstev na tak ali
drugačen način prispevati tudi drţava (vsaj organizacijam, ki tega na zmorejo same),
saj je ohranjanje gradiva tudi v širšem drţavnem interesu.
Po svetu nastaja vse več dokumentov v elektronski obliki in uporaba informacijske
tehnologije za poslovne procese je ţe marsikje dosegla takšno stopnjo, da je
dokument »de facto« postal elektronski in papirne dokumentacije ne uporabljajo več.
S tem se povečuje skrb za vzdrţevanje in dolgoročno hrambo takšnih dokumentov,
saj zahtevajo drugačno varstvo, ki je diametralno nasprotno od klasičnega.
Ustvarjalci morajo tako računati z novimi načini varstva dokumentov, ki pa nimajo
več nobene povezave z varstvom klasičnih, papirnih dokumentov. Zato je pri delu
potrebno upoštevati arhivske zahteve tako pri oblikovanju sistemov za pisarniško
poslovanje kot tudi za skrben nadzor nad dokumenti v njihovem celotnem
ţivljenjskem ciklusu, da bi s tem zagotovili njihovo kakovost in celovitost.
Zaradi neznanja in slabe organizacije se v organizacijah pojavljajo številni problemi,
pogosto se dogaja, da v podjetju skrbijo za računalniško podporo in digitalizacijo,
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imajo najsodobnejše naprave in računalnike, pozabljajo pa na to, da je treba
dokumentacijo iz starih vedno prenesti na nove medije, kajti drugače bo ţe po nekaj
časa takšna dokumentacija neberljiva, ali neprimerna za branje zaradi novejše
naprave. Velikokrat se dogaja, da v podjetju uvedejo popoln sistem za upravljanje z
dokumenti, vse, kar ustvarijo na novih medijih, pa istočasno natisnejo tudi na papir.
Tako pride do podvajanja dokumentacije in namesto, da bi se znebili materialnega
varstva papirnega gradiva, se z uvedbo računalniškega poslovanja ta celo povečuje
in je papirja zmeraj več. S tem se stroški poslovanja podjetja podvojijo. Do tega
prihaja predvsem zaradi nezaupanja digitalnim dokumentom, čeprav jih zakon enači
s papirnimi. Tudi na tem področju bi morale drţavne institucije vzbuditi zaupanje
ljudi v nove tehnologije in jih pripraviti na njihovo uporabo, saj bi se s tem stroški
poslovanja zniţali tako v javnem kot zasebnem sektorju, saj tudi javna uprava
posluje tako s podjetji kot posamezniki in ima s tem velike stroške. Še vedno se
premalo zavedamo, da gre za nove oblike nastajanja in uporabe arhivskega in
dokumentarnega gradiva tako v podjetjih, ustanovah kot pri posameznikih. Razvoj
gre v takšno smer, da nam bodo v prihodnosti vsa gradiva dostopna v naši sobi izza
računalnika, in to zahteva drugačne metodološke pristope pri upravljanju in
varovanju gradiva kot tudi uvedbo ustrezne varnostne politike v digitalnem okolju,
predvsem pa standardizacijo strokovnega dela. V nasprotnem primeru bo delo
postalo popolnoma nepregledno.
Iz opisanega sledi, da upravljanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom ni samo
zagotavljanje ustreznih prostorov in opreme za njegovo hrambo, temveč je potrebno
poskrbeti za ustrezen kader, ga vedno znova izobraţevati in seznanjati z novo
zakonodajo, saj morajo vsi, ki so odgovorni za varovanje in zaščito arhivskega in
dokumentarnega gradiva, temeljito poznati osnovne koncepte za delo z gradivom. V
načrtovanje in kasneje izvedbo pogojev za varno hrambo je treba vključiti vse
zaposlene, jih seznaniti z njihovo vlogo, ki jo v takšnem procesu imajo, in zahtevati,
da jo korektno izpolnijo. Za dosego skupnega cilja, to je ohranitev dediščine v najvišji
moţni meri, so pomembni predvsem sodelovanje in povezovanje zaposlenih ter
zdruţevanje znanj in izkušenj. V praksi se je namreč pokazalo, da ne zaleţejo ne
priporočila, zakonodaja, standardi, izobraţevanja in dosegljiva literatura, če niso
zainteresirani in motivirani tudi zaposleni in jih ne podpre vodstvo
organizacije/podjetja.
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PRILOGE

PRILOGA 1: ZAPISNIK O IZROČITVI IN PREVZEMU
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PRILOGA 2: ANKETA
Pozdravljeni, kot prilogo vam pošiljam anketni list o ravnanju z dokumentarnim
gradivom pri vašem vsakdanjem delu. Prosim vas, če ste tako prijazni in na
vprašanja odgovorite, saj mi boste s tem pomagali pri pisanju diplomskega dela. Ţe
vnaprej se vam zahvaljujem,
Miran
Vprašanja zaposlenim v podjetju CPM-GM d.o.o., ki so zaposleni na delu in nalogah,
ki vključujejo upravljanje z dokumentarnih gradivom v kakršnikoli obliki.
1. Vaša izobrazba je:
a) poklicna
b) srednja
c) višja ali visoka
d) univerzitetna ali več
2. Ali imate za delo z dokumentarnim gradivom opravljen preizkus strokovne
usposobljenosti?
a) Da
b) Ne
3. Ali mislite, da ste v zadostni meri usposobljeni za delo z dokumentarnim gradivom
v podjetju?
a) Da
b) Ne
4. Ali poleg veljavne zakonodaje pri ravnanju z dokumenti in podatki uporabljate še
dodatna pravila/navodila/strategije ?
a) Da
b) Ne
5. Ali poznate in določate roke hrambe za dokumente, s katerimi razpolagate pri
svojem delu?
a) Da
b) Ne
6. Ali pri upravljanju z dokumenti uporabljate klasifikacijski načrt?
a) Da
b) Ne
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7. Ali hranite dokumentarno gradivo v ločenih zbirkah (tekoča, stalna)?
a) Da
b) Ne
8. Kako vodite evidenco dokumentarnega gradiva?
a) V obliki kartotečnih kazal
b) V obliki delovnikov in indeksov
c) Elektronsko
d) Ne vodim evidence
e) Drugo
9. Ali v podjetju obstajajo kakšna pravila glede ravnanja z elektronsko pošto, npr.
kdaj se pošto briše, kdaj je poslovni dokument?
a) Da
b) Ne
10. Kako hranite elektronsko pošto?
a) Vnese se v sistem za upravljanje z dokumenti
b) Ostane v poštnem predalu prejemnika
c) Natisne se na papir in se hrani kot papirni dokumenti
d) Drugo
11. Ali so po vašem mnenju prostori (arhiv), kjer hranimo dokumentarno gradivo za
to ustrezni?
a) Da
b) Ne
12. Ali mislite, da je oprema prostorov (regali, omare, police) primerna glede na
gradivo, ki ga hranimo?
a) Da
b) Ne
13. Ali je po vašem mnenju dovolj dobro poskrbljeno za varnost (pred poţari, vlomi,
poplavami) gradiva v prostoru, kjer ga hranimo?
a) Da
b) Ne
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA
Podpisani Miran Prošt, študent Fakultete za upravo, izjavljam, da je diplomsko delo z
naslovom Dokumentarno in arhivsko gradivo zapuščina rudnika svinca in cinka
Meţica rezultat mojega samostojnega dela in proučevanja dostopnih virov. Delo je
nastalo ob pomoči mentorja dr. Janeza Stareta.
Strinjam se z objavo diplomskega dela na internetnih straneh.
Diplomsko delo je lektorirala prof. Bojana Verdinek.
Datum:

Podpis:
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