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Ljubljana, 11. februar 2019 
 
 

Pravila o arhivih Katoliške Cerkve v Slovenij i  
 
Kronološki pregled pravilnikov, navodil in sklepov SŠK o varovanju in uporabi cerkvenih 
arhivov v Sloveniji: 
 

1) Odlok o varovanju in uporabi arhivov Katoliške Cerkve v Republiki  
Slovenij i  
Veljavno od: 8. oktober 1992 
Prenehal veljati: 8. maj 2017 
 

1) Uporaba matičnih knjig v škofijskih arhivih 
Veljavno od: 6. maja 2003 
 
2) Pravilnik o uporabi gradiva škofijskih arhivov Katoliške Cerkve 
Veljavno od: 8. maj 2017 
 
3) Pravilnik o verski  dejavnosti  (2.  č len,  2.  al ineja,  točka 2)  
Veljavno od: 9. maja 2018 
 
4) Skrb za župnijske arhive 
Veljavno od: 1. december 2018 

  
 
 

1) Uporaba matičnih knjig v škofijskih arhivih 
Veljavno od: 6. maja 2003 
Vir :  SSŠ 6/2003, str. 83 
 
Slovenska škofovska konferenca je na 16. redni seji 6. maja 2003 na Brezjah potrdila 
uveljavljeno prakso in sprejela sklep, da so matične knjige za rodoslovne raziskave 
dostopne 100 let po svojem nastanku. Za mlajše podatke si lahko preskrbi določena oseba 
izpisek samo zase in za svoje najožje družinske člane. Vse izjeme dovoljuje ordinarij. 
 
dr. Franc Rode, predsednik SŠK 

 
2) Pravilnik o uporabi gradiva škofijskih arhivov Katoliške Cerkve 

Veljavno od:  8. maj 2017 
Vir :  
https://katoliska-
cerkev.si/media/datoteke/Dokumenti%20in%20publikacije/Pravilnik%20o%20uporabi%2
0gradiva%20skofijskih%20arhivov.pdf 
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1. člen 
Škofijski arhivi (ŠA) so zgodovinski arhivi (nad)škofij Katoliške Cerkve v Republiki Sloveniji. 
 

2. člen 
Čitalnice ŠA so za obiskovalce praviloma odprte vsak delovni dan. Odpiralni čas 
posameznega arhiva določa poseben interni pravilnik, ki ga izda vodstvo posameznega 
arhiva. Ob cerkvenih praznikih in državnih dela prostih dnevih ter v času letnega dopusta 
je čitalnica v skladu z internim pravilnikom arhiva zaprta. 
 

3. člen 
Poslovanje z obiskovalci ŠA urejajo: ta pravilnik, Odlok o varovanju in uporabi arhivov 
Katoliške Cerkve v Republiki Sloveniji, splošna cerkvena zakonodaja in področna 
zakonodaja Republike Slovenije, če ni v nasprotju s cerkveno zakonodajo. 
 

4. člen 
Gradivo je mogoče uporabljati samo pod nadzorom v arhivski čitalnici.  
 

5. člen 
V arhivski čitalnici se ne moti ostalih uporabnikov, zato je prepovedano glasno govorjenje; 
mobilne telefone in ostale elektronske naprave pa je treba utišati oziroma ugasniti.  
 

6. člen 
Osebno garderobo je treba pustiti v za to določenem prostoru.  
 

7. člen 
Arhivsko gradivo ŠA je dostopno v znanstvene in strokovne namene.  
 

8. člen 
Za znanstvenoraziskovalne namene je praviloma dostopno vse gradivo, starejše od 50 let, 
če izročitelj ni določil drugače.  
 

9. člen 
Gradivo iz zapuščin je dostopno 50 let po smrti ustvarjalca, razen če ni ustvarjalec gradiva 
določil drugače.  
 

10. člen 
Spisi, ki vsebujejo osebne podatke, so za raziskovalce dostopni 80 let po svojem nastanku 
oziroma 20 let po smrti osebe, na katero se nanašajo, če je datum smrti znan in ni z 
drugimi predpisi določeno drugače. Uporabnik je kazensko odgovoren za zlorabo osebnih 
podatkov in avtorskih ter sorodnih pravic, ki so nastale iz nedovoljene uporabe arhivskega 
gradiva.  
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11. člen 
Izredno dovoljenje za uporabo gradiva, za katerega velja časovna omejitev, izda v izjemnih 
in utemeljenih primerih pristojni škof ordinarij. V pisni prošnji je treba navesti točen naslov 
in poklic prosilca ter namen, za katerega želi uporabljati želeno gradivo. Dovoljenje je 
vezano na določeno zadevo in/ali osebo in je časovno omejeno.  
 

12. člen 
Iz uporabe je začasno izvzeto gradivo, ki je v strokovni obdelavi, in gradivo, ki je v tako 
slabem stanju, da bi mu uporaba povzročala dodatno škodo. Digitalizirano gradivo je 
možno pregledovati le v elektronski obliki. Izredno dovoljenje za uporabo originalov 
digitaliziranega gradiva izda v izjemnih in utemeljenih primerih pristojni škof ordinarij. 
 

13. člen 
Gradivo o matičnih podatkih (matične knjige, Status animarum, zapisniki pred poroko, 
oklicne knjige, župnijska kartoteka) je dostopno sto let po svojem nastanku. Varnostne 
kopije arhivskega gradiva (npr. prepisi matičnih knjig) uporabnikom niso dostopne. 
 

14. člen 
Originalnih matičnih knjig in njenih reprodukcij (prepisov, mikrofilmov, skeniranih kopij) ni 
dovoljeno v celoti fotografirati oziroma kakorkoli reproducirati. Dovoljeno je reproducirati 
največ 25 strani oziroma največ 25 % ene knjige. To velja tudi za Status animarum in 
oklicne knjige. Kršitelju te določbe se lahko prepove nadaljnjo uporabo gradiva.  
 

15. člen 
Ko uporabnik prvič v tekočem letu prosi za uporabo gradiva, izpolni matični list 
uporabnika.  
 

16. člen 
O uporabnikih se vodi dnevna evidenčna knjiga, v katero se ob vsakem obisku vpišejo 
podatki o uporabniku in gradivu, ki ga je uporabljal.  
 

17. člen 
Način naročil arhivskega gradiva ureja interni pravilnik posameznega arhiva.  
 

18. člen 
Naročeno gradivo izroči uporabniku na določenem mestu arhivski delavec v čitalnici. Za 
vsa pojasnila v zvezi z arhivskim gradivom se uporabnik obrača na dežurnega arhivista.  
 

19. člen 
Uporabnik mora po uporabi vrniti gradivo nepoškodovano in gmotno odgovarja za 
morebitne poškodbe ali uničenje gradiva.  
 

20. člen 
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Mladoletni uporabniki morajo ob prijavi uporabe arhivskega gradiva poleg osebnih 
podatkov navesti tudi mentorja ali drugo osebo, ki bo navzoča ob uporabi arhivskega 
gradiva. Prav tako morajo ob prijavi uporabe arhivskega gradiva v zvezi s temo, ki jo 
preučujejo, predložiti potrdilo šole ali druge ustanove. Starši ali mentorji morajo pisno 
soglašati, da bodo prevzeli odgovornost za morebitno škodo.  
 

21. člen 
Uporabnikom vstop v skladiščne prostore arhiva ni dovoljen. Prav tako ni dovoljeno 
samovoljno iskanje in odnašanje pripravljenega gradiva.  
 

22. člen 
Ob rokovanju z arhivskim gradivom je obvezna uporaba zaščitnih rokavic. Uporabnik je 
dolžan paziti, da ohrani zaporedje spisov in da gradiva ne poškoduje. Zlasti ni dovoljeno 
pisati ali podčrtavati izvirnih besedil, jih uporabljati za podlago pri pisanju, se nanje 
naslanjati ali spreminjati način njihove ureditve. Knjige je dovoljeno uporabljati le na 
pultih, ki so za to določeni.  
 

23. člen 
Na delovni mizi v čitalnici imajo lahko uporabniki poleg arhivskega gradiva le tiste 
pripomočke, ki jih nujno potrebujejo pri uporabi. To so papir, navaden svinčnik in 
računalnik. Strogo je prepovedana uporaba flomastrov, nalivnih peres in korekturnih 
pripomočkov. Na delovni mizi ne sme biti hrane in pijače. 
 

24. člen 
Način priprave arhivskega gradiva za reproduciranje ureja interni pravilnik, ki ga izda 
vodstvo posameznega arhiva.  
 

25. člen 
Uporabnik sme imeti pri sebi praviloma le en fascikel, tri knjige, tri listine ipd. Istega dne je 
mogoče naročiti do devet enot. Posamezni arhiv lahko iz objektivnih razlogov omeji 
število enot, ki jih uporabnik lahko dobi. 
 

26. člen 
Po uporabi mora uporabnik spisovno gradivo zložiti in poravnati ob spodnjem in levem 
robu ter ga vložiti v ovoje, fascikle ali škatle. Paziti mora, da se ne poškoduje in ne zamenja 
tehnične opreme posameznih enot. Gradivo nato vrne službujočemu delavcu v čitalnici, ki 
ga pregleda in vrne na določeno mesto.  
 

27. člen 
Zaradi varstva arhivskega gradiva, varovanja osebnih podatkov in drugih objektivnih 
razlogov ni mogoče reproducirati kompletnih fondov in zbirk oziroma njihovih večjih 
delov. Arhivisti v posameznih arhivih presodijo o obliki in dopustnosti reproduciranja 
gradiva. Fotokopira se lahko le nepoškodovano spisovno gradivo na papirju, za katerega 
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arhivist oceni, da se med procesom ne bo poškodovalo. Gradiva, vezanega v knjige ali 
snopiče, ter pergamentnih listin, arhivskih popisov in inventarjev se ne fotokopira.  
 

28. člen 
Za vsako reprodukcijo je treba izpolniti obrazec, na katerem so podatki o uporabniku, 
podatki o gradivu in o namenu reprodukcije.  
 

29. člen 
Brez izrecnega dovoljenja arhiva je prepovedano objavljanje gradiva na spletu ali v tiskani 
obliki. 
 

30. člen 
Uporabniku, ki se v čitalnici vede neprimerno ali poskuša skrivaj odtujiti arhivsko gradivo, 
vodja arhiva prepove dostop v čitalnico in, če je treba, kršitelja prijavi policiji.  
 

31. člen 
Brez dovoljenja arhiva je prepovedano objavljanje gradiva v elektronski ali tiskani obliki. 
Uporabnik je dolžan izročiti Škofijskemu arhivu izvod publikacije, v kateri je objavljeno 
arhivsko gradivo iz tega arhiva.  
 

32. člen 
Glede dostopnosti arhivskega gradiva določbe tega pravilnika veljajo za vse arhive 
Katoliške cerkve v Republiki Sloveniji.  
 
V Ljubljani, 10. maja 2017 

msgr. Stanislav Zore 
predsednik SŠK 

 
3) Pravilnik o verski  dejavnosti  (2.  č len,  2.  al ineja,  točka 2)  
 

Veljavno od: 9. maja 2018 
Vir :  
https://katoliska-
cerkev.si/media/datoteke/Dokumenti%20in%20publikacije/Pravilnik%20o%
20verski%20dejavnosti%202018_2.pdf 
 
V Sporazumu med Svetim sedežem in Republiko Slovenijo o pravnih vprašanjih kot 
bogočastje in kateheza (prvi odstavek 3. člena); javna bogoslužna opravila in druga javna 
verska zbiranja, kot so romanja, procesije in srečanja (drugi odstavek 3. člena); 
podeljevanje imenovanj in verskih služb (prvi odstavek 5. člena); vzpostavljanje in 
neovirano ohranjanje stikov med verskimi organizacijami (prvi odstavek 6. člena); 
sodelovanje z verskimi ustanovami in drugimi organizacijami in pravnimi osebami bodisi 
doma bodisi po svetu (drugi odstavek 6. člena); posedovanje lastnih sredstev obveščanja 
in dostop do vseh javnih sredstev obveščanja (7. člen); ustanavljanje združenj in fundacij 
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(8. člen); pridobivanje, posedovanje, uživanje in odtujevanje premičnin in nepremičnin ter 
pridobivanje lastninskih in drugih stvarnih pravic (9. člen); ustanavljanje in upravljanje šol 
vseh vrst in stopenj, dijaških in študentskih domov ter drugih izobraževalnih in vzgojnih 
ustanov (prvi odstavek 10. člena); ohranjanje in vzdrževanje kulturnih 
spomenikov in drugih kulturnih dobrin in arhivov (11.  č len); pastoralno 
delovanje v bolnišnicah, domovih za ostarele, zaporih in drugih ustanovah, v katerih je 
oteženo svobodno gibanje oseb, ki se v njih nahajajo (12. člen); delovanje na področju 
dobrodelnosti in družbene solidarnosti (13. člen);  
 
 

4) Skrb za župnijske arhive 
Veljavno od: 1. december 2018 
Vir :  SSŠ 12/2018, str. 198-199 
 
Papeška komisija za kulturne dobrine Cerkve je leta 1997 s posebnim dokumentom z 
naslovom Pastoralna vloga cerkvenih arhivov (v slovenskem prevodu objavljen v Cerkveni 
dokumenti, št. 97, Ljubljana 2002, 83–109) ponovno opozorila na izjemno kulturno 
bogastvo, ki ga hranijo župnijski arhivi za celostno podobo Cerkve kot ustanove in 
njenega delovanja v določenem prostoru in času. V dokumentu je med drugim rečeno, da 
je vsakemu upravitelju cerkvenih dobrin [potrebno] zabičati, da je odgovoren za varovanje 
dokumentacije po kanonskih določilih« (99), ohranitev te dediščine in njeno posredovanje 
prihodnjim rodovom, pa da je velika obveza (108). 
 
Posebna pozornost je v dokumentu namenjena skrbi za župnijske arhive, ki niso edinstven 
vir samo za navzočnost in delovanje Cerkve v konkretni lokalni skupnosti, ampak so skoraj 
praviloma tudi najdragocenejši vir za zgodovino lokalne skupnosti kot take. Zato je 
potrebno gradivu župnijskega arhiva nameniti še posebno skrb. Župnikova dolžnost je, da 
najprej ugotovi, kje se gradivo župnijskega arhiva nahaja, da arhivskemu gradivu svoje 
župnije v celoti zagotovi primerne in zavarovane prostore, da poskrbi za primerno 
urejenost gradiva in da je zainteresirani strokovni javnosti dostopno samo pod nadzorom. 
Kjer tega ni mogoče zagotoviti, lahko župnik starejši del arhiva svoje župnije shrani v 
pristojnem škofijskemu arhivu, kjer bodo arhiv dotične župnije strokovno uredili, ga 
ustrezno zavarovali in omogočili njegovo nadzorovano uporabo v čitalnici arhiva.  
 
V skrbi za ohranitev izjemne kulturne dediščine cerkvenih arhivov, je Slovenska škofovska 
konferenca 1. junija 2017 potrdila dopolnjen Pravilnik o uporabi gradiva škofijskih arhivov 
Katoliške Cerkve (SSŠ 6/2017, 117–118). V zadnjem, 32. členu tega pravilnika je rečeno: 
»Glede dostopnosti arhivskega gradiva določbe tega pravilnika veljajo za vse arhive 
Katoliške Cerkve v Republiki Sloveniji«. Zato priporočamo vsem varuhom te dragocene 
kulturne dediščine Katoliške Cerkve, naj si oba dokumenta ponovno natančno preberejo. 
Pomembnosti cerkvenih arhivov se od nekdaj zavedajo tudi arhivski delavci, ki v državnih 
in pokrajinskih arhivih skrbijo za ohranitev arhivske kulturne dediščine slovenskega 
naroda. V prvi polovici sedemdesetih let prejšnjega stoletja je Skupnost arhivov Slovenije 
popisala gradivo župnijskih arhivov in popis izdala v petih zvezkih: v prvih treh so 
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objavljeni popisi cerkvenih matičnih knjig, ki so jih takrat našli bodisi na župnijah, bodisi 
na matičnih uradih, v zadnjih dveh pa ostalo gradivo župnijskih arhivov. Zaradi številnih 
sprememb lokacije, kje se gradivo posameznih župnij danes hrani, ta popis danes ni več 
aktualen. Poleg tega se je našlo določeno arhivsko gradivo, ki ga popisovalci v 
sedemdesetih letih niso videli. Iz nepojasnjenega razloga pa nekaterih knjig (matice, 
kronike, oznanile knjige) novejši seznami ne navajajo več. Žal nekateri župniki sploh ne 
vedo, kje se starejši del arhiva njihove župnije sploh nahaja. Zaradi pomanjkanja časa so 
nekateri župniki gradivo župnijskih arhivov (matice, statuse animarum, kronike) posojali 
ljudem kar na dom. In to celo brez reverza. Ko pa se je župnik na župniji zamenjal, so 
izposojevalci arhivskega gradiva preprosto »pozabili« sposojeno vrniti lastniku, to je 
župniji. Arhivska načela pa so jasna in nedvoumna! Arhivskega gradiva uporabnikom 
nikjer po svetu ne posojajo na dom! Če župnik nima možnosti uporabniku 
zagotoviti nadzorovan vpogled v želeno arhivsko gradivo, župnijskega arhiva pa ne želi v 
celoti shraniti v pristojnem (nad)škofijskem arhivu, ga po dogovoru lahko v konkretnem 
primeru vsaj začasno posreduje škofijskemu arhivu, kjer ga bo zainteresirana stranka lahko 
pregledala v skladu z arhivsko zakonodajo in Pravilnikom o uporabi škofijskih arhivov 
Katoliške Cerkve. 
 
Dr. France Dolinar 
 


