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PRAVILNIK O DOLOČANJU ROKOV HRAMBE 
DOKUMENTARNEGA GRADIVA V JAVNI UPRAVI –

PRILAGODITVE NAČRTOV KLASIFIKACIJSKIH ZNAKOV 
ORGANOV JAVNE UPRAVE  

 
Hedvika Zdovc 

Zgodovinski arhiv Celje, Slovenija 
hedvika.zdovc@zac.si 

 
 
Izvleček: 

5. avgusta 2019 je bil izdan nov Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v 
javni upravi (Ur. l. RS, št. 49/2019) za organe državne uprave, uprave samoupravnih lokalnih 
skupnosti ter pravne in fizične osebe, kadar na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne 
naloge. Orientacijski roki hrambe dokumentarnega gradiva so opredeljeni v zbirnem katalogu 
Priloge pravilnika. Organi javne uprave morajo na podlagi njihovih veljavnih načrtov 
klasifikacijskih znakov sprejeti nove načrte klasifikacijskih znakov, v katerih določijo roke hrambe 
dokumentarnega gradiva v skladu z orientacijskimi roki hrambe, ki so določeni s tem pravilnikom.  

Poleg kratke predstavitve novega pravilnika bo avtorica v prispevku podala tudi konkretne primere 
priprave novih enotnih ali posameznih načrtov klasifikacijskih znakov organov javne uprave in 
izpostavila probleme, ki so pri tem nastali pri posameznih ustvarjalcih arhivskega gradiva.  

Ključne besede: 
zbirni katalog rokov hrambe dokumentarnega gradiva, klasifikacijski načrt, upravne enote, 
občine, zavodi 

 

Abstract:  

Rules for Determining the Retention Periods for Documents of Public Administration 
Authorities - Adaptations of Classification Plans of Public Administration Authorities 

New Rules on Determining Retention Periods for Documents of Public Administration Authorities 
were adopted on August 5, 2019. This act is intended for public administration bodies, local self-
government administrations and legal and natural persons who perform administrative tasks on 
the basis of public authority. Retention periods are given in the appendix. Based on the existing 
classification plans, public administration bodies have to adopt new ones, in which they define 
retention periods of records in accordance with the new Rules. 

The author will present the new Rules and concrete examples of new uniform or individual 
classification plans in public administration and point out problems occurring at individual creators 
of archives.  

Key words:  

Catalogue of records' retention periods, classification plan, administrative units, municipalities, 
institutes 
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1. UVOD 

Pri opravljanju upravnih nalog organi dokumentirajo opravljeno delo in ga 
evidentirajo v evidenci dokumentarnega gradiva. 

Delo organov se dokumentira z ustreznim zapisom – dokumentom, zaznamkom 
ali pisarniško odredbo – tako, da je mogoče delo pozneje pregledovati, preverjati njegovo 
pravilnost, pravočasnost in kakovost izvajanja, dokazovati dejstva in ohraniti zapise za 
znanost in kulturo ali za pravno varnost pravnih in fizičnih oseb.  

Evidentiranje in razvrščanje gradiva dokumentarnega gradiva se vodi v elektronski 
obliki na podlagi načrta klasifikacijskih znakov in po vrstnem redu zadev v okviru 
klasifikacijskega znaka v informacijskem sistemu za vodenje evidence dokumentarnega 
gradiva.  

Načrt klasifikacijskih znakov z roki hrambe dokumentarnega gradiva določi 
predstojnik organa, arhivsko gradivo pa določijo pristojni arhivi v okviru slovenske javne 
arhivske službe. 

Zaradi lažjega upravljanja z dokumentarnim gradivom je Uredba o upravnem 
poslovanju (Ur. l. RS, št. 9/2018) v 6. odstavku 77. člena določila, da mora minister, 
pristojen za arhive, določiti roke hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi in izdati 
navodila organom za določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva z izdajo 
novega Pravilnika o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi. 
Predstojniki organov pa bi morali v roku treh mesecev, po izdaji novega pravilnika, 
pripraviti nove načrte klasifikacijskih znakov in jih posredovati v pristojne arhive v 
ponovno določitev arhivskega gradiva.  

 

2. KRATKA PREDSTAVITEV PRAVILNIKA O DOLOČANJU ROKOV 
HRAMBE DOKUMENTARNEGA GRADIVA V JAVNI UPRAVI 

Za izdajo novega pravilnika je Ministrstvo za kulturo imenovalo delovno skupino, 
nov Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi pa je bil 
izdan 5. avgusta 2019 (Ur. l. RS, št. 49/2019).  

Pravilnik določa osnove za določanje rokov hrambe dokumentarnega gradiva za 
organe državne uprave, uprave samoupravnih lokalnih skupnosti ter pravne in fizične 
osebe, kadar na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne naloge z orientacijskimi roki 
hrambe dokumentarnega gradiva. S pravilnikom so določeni tudi orientacijski časovno 
opredeljeni roki hrambe trajnega dokumentarnega gradiva organov, dokler trajnemu 
gradivu ne prenehajo vse pravne in dejanske posledice, ki izhajajo iz gradiva, ali kadar 
trajno gradivo nima več nikakršnega pravnega in dejanskega učinka. Roki hrambe so 
označeni z oznakami A (arhivsko), A vzorčno (vzorčno arhivsko gradivo), T (trajno 
dokumentarno gradivo), T xx let (dokumentarno gradivo se hrani najmanj do določenega 
roka hrambe, ko prenehajo vsi pravni učinki) in krajši roki hrambe (npr. 2, 5, 10 ali več 
let). 
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Orientacijsko opredeljene roke hrambe dokumentarnega gradiva organov vsebuje 
zbirni katalog rokov hrambe dokumentarnega gradiva v Prilogi, ki je sestavni del tega 
pravilnika. Razdeljen je na štiri poglavja:  

 I. poglavje določa orientacijske roke hrambe dokumentarnega gradiva za vsak 
klasifikacijski znak v obveznem okviru načrta klasifikacijskih znakov na tretjem 
nivoju in manj vsebinsko razgrajene upravne in druge naloge za posamezna 
področja za organe državne uprave ter pravne in fizične osebe, kadar na 
podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne naloge (Zbirni katalog rokov hrambe 
dokumentarnega gradiva, 2019, str. 8–146). 

 
Tabela 1: Primer orientacijskih rokov hrambe dokumentarnega gradiva za klasifikacijski 
znak 001 

 
Splošno o DZ, volitve in imenovanja v DZ, seje DZ, gradivo za seje DZ, seje delovnih 
teles DZ, gradivo za seje delovnih teles DZ, poslanska vprašanja in pobude ... 

A 

Poslanska vprašanja in pobude, na katere odgovori organ 
(Pristojni arhiv lahko opredeli odgovore na poslanska vprašanja in pobude kot A 
na podlagi meril za vrednotenje dokumentarnega gradiva.) 

A, 5 

Drugi organi (glej pojasnilo 3.2) 5 

 

 

 

 V II. poglavju so dodani konkretni primeri razdelitve specifičnih upravnih, 
poslovnih funkcij s posameznih področij javne uprave oziroma specifične naloge 
posameznih organov z roki hrambe (primeri so vzeti iz veljavnih pisnih 
strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva, 
npr. za vzgojo in izobraževanje, inšpektorate, centre za socialno delo, agencije 
…). Za vzgojno-izobraževalne zavode (vrtce, osnovne šole, zavode za vzgojo 
in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbene šole, 
srednje šole, dijaške domove, višje strokovne šole in organizacije za 
izobraževanje odraslih) so orientacijski roki hrambe dokumentarnega gradiva 
za področno dejavnost določeni v skupini 60-Vzgoja in izobraževanje, in sicer v 
okviru klasifikacijskih znakov 600-Vzgoja in izobraževanje-splošno, 601-
Priznavanje izobraževanja, 602-Predšolska vzgoja, 603-Sistem izobraževanja, 
604-Javno veljavni programi izobraževanja in usposabljanja, razčlenjenih na 
četrti oz. peti nivo (Zbirni katalog rokov hrambe dokumentarnega gradiva, 2019, 
str. 208–212). 
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Tabela 2: Primer razčlenitve klasifikacijskega znaka 6030 za osnovnošolsko 
izobraževanje 

603 Sistem izobraževanja   

6030 Osnovnošolsko izobraževanje   

Javne listine A Evidenca o izdanih spričevalih, obvestilih, 
potrdilih, kolesarskih izkaznicah in drugih 
listinah 

Status učenca A, A 
vzorčno, 5, 

2 

Vpis, odložitev šolanja, prepis, prešolanje, 
vzporedno izobraževanje in perspektivni 
športniki – evidenca (A) Podaljšanje statusa (5) 
Izobraževanje na domu (A) 
Drugo (2) 
Osebna mapa učenca s posebnimi potrebami (A 
vzorčno, 
eno leto po zaključku šolanja) 
Osebna mapa učenca, ki potrebuje pomoč oz. 
svetovanje (A vzorčno, eno leto po zaključku 
šolanja) 
Vpisni list, prijavnica (A vzorčno, 2) 
Potrdila o izpisu, obvestila ob prešolanju na drugo 
OŠ med šolskim letom (do konca šolskega leta), 
mnenje komisije za ugotavljanje pripravljenosti 
otroka za vstop v šolo (2) 
Osebni športnovzgojni karton (do zaključka šolanja)

Pravice in dolžnosti učencev 5, 2 Prevoz, ugovor na oceno, vpogled v 
dokumentacijo, oprostitev sodelovanja pri 
posameznih oblikah vzgojno- izobraževalnega 
dela, hitrejše napredovanje (5) Napovedana 
odsotnost, vzgojno delovanje in ukrepanje (2) 
Drugo (2) 

Vzgojno-izobraževalni program 
in druge dejavnosti 

A, A 
vzorčno, 

10, 
2, 1 

Dokumentacija o delu oddelkov (A vzorčno, 
10) Mapa vzgojnih opominov (A vzorčno, 1) 
Zbirni športnovzgojni karton 
(1) Dokumentacija o učencih 
(2) Matični list (A) 
Drugo (2) 
Zapisnik o ocenjevanju učenca, ki se izobražuje 
na 

  domu (A vzorčno, eno leto po zaključku šolanja) 
Zapisniki komisije za ugotavljanje pripravljenosti 
otroka za vstop v šolo (2) 
Nacionalno preverjanje znanja (eno leto po 
opravljenem 
preverjanju znanja) 

Druge zadeve 1 Druga dokumentacija (1) 
Soglasja staršev o hitrejšem napredovanju, 
ponavljanju, prešolanju, prihajanju in odhajanju brez 
spremstva ter obvestila staršem (do konca šolskega 
leta) 
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 III. poglavje določa orientacijske roke hrambe dokumentarnega gradiva za 
upravne enote (Zbirni katalog rokov hrambe dokumentarnega gradiva, 2019, 
str. 223–260). 

 
Tabela 3: Primer orientacijskih rokov hrambe dokumentarnega gradiva za upravne enote 

 
Klas. 
znak 

Opis specifičnih poslovnih 
funkcij in upravnih nalog 
(pomen klasifikacijskega 
znaka) 

Roki 
hrambe 

Opombe z obrazložitvijo rokov hrambe (opis vsebine 
klasifikacijskega znaka) 

0 DRŽAVNA IN 
DRUŽBENA UREDITEV

  

00 USTAVNA IN DRŽAVNA 
UREDITEV 

  

000 Splošno o ustavi in državni 
ureditvi 

2 Dovoljenje za izobešanje zastav tujih držav, splošno o 
družbi in njenem razvoju, državni simboli – grb, zastava, 
himna, drugi državni simboli, uporaba državnih 
simbolov, uporaba in zaščita imena Slovenija ... 

001 Državni zbor 2 Splošno o DZ, volitve in imenovanja v DZ, seje DZ, 
gradivo za seje DZ, seje delovnih teles DZ, gradivo za 
seje delovnih teles DZ, poslanska vprašanja in pobude ... 

002 Državni svet 2 Splošno o Državnem svetu, sestava Državnega sveta, 
mnenja Državnega sveta, seje Državnega sveta … 

003 Predsednik republike 2 Funkcija in pristojnosti, odgovornost in nadomeščanje 
predsednika republike, bivši predsednik republike … 

004 Vlada 2 Organizacija in sestava Vlade, naloge in pristojnosti, 
splošno o delovanju, seje Vlade, sklepi, poročilo o delu in 
programi dela Vlade, uresničevanje ustanoviteljskih pravic 
države, zastopanje RS kot pravne osebe, sukcesija 
(nasledstvena problematika, premoženje bivše SFRJ, 
pridobljene pravice pravnih in fizičnih oseb, slike, 
umetnine, nepremičnine bivše SFRJ, sodelovanje s 
Komisijo Vlade RS za sukcesijo) … 

005 Ustavno sodišče 2 Splošno o ustavnem sodišču, naloge in pristojnosti 
ustavnega sodišča … 

006 Računsko sodišče 2 Splošno o računskem sodišču, naloge in pristojnosti 
računskega sodišča, mnenja in predlogi ukrepov 
računskega sodišča … 

007 Predpisi, strategije in 
programi 

2 Celotni postopek sprejema predpisov, strategij in 
programov, medresorsko in koalicijsko usklajevanje, 
amandmaji, predpisi, ki jih sprejemajo Državni zbor, 
Vlada, minister in lokalna skupnost, mnenja, tolmačenja 
predpisov (predlogi, soglasja, pripombe, sprejem in 
objava), zakoni, pravilniki, navodila, uredbe, okrožnice, 
zbirke in pregledi predpisov, harmonizacija pravnega reda 
EU, Lizbonska strategija, strategija razvoja 
Slovenije ter druge razvojne strategije in programi ...)
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 IV. poglavje določa orientacijske roke hrambe za samoupravne lokalne 
skupnosti (občine) (Zbirni katalog rokov hrambe dokumentarnega gradiva, 
2019, str.261–296).   

 

Tabela 4: Primer orientacijskih rokov hrambe dokumentarnega gradiva za samoupravne 
lokalne skupnosti 

Klas. 
znak 

Opis specifičnih poslovnih 
funkcij in upravnih nalog 
(pomen klasifikacijskega 
znaka) 

Roki 
hrambe

Opombe z obrazložitvijo rokov hrambe (opis vsebine  
klasifikacijskega znaka) 

0 DRŽAVNA IN 
DRUŽBENA UREDITEV 

  

00 USTAVNA IN DRŽAVNA 
UREDITEV 

  

000 Splošno o ustavi in državni 
ureditvi 

5 Dovoljenje za izobešanje zastav tujih držav, splošno o 
družbi in njenem razvoju, državni simboli – grb, zastava, 
himna, drugi državni simboli, uporaba državnih simbolov,
uporaba in zaščita imena Slovenija ... 

001 Državni zbor 5 Splošno o DZ, volitve in imenovanja v DZ, seje DZ, 
gradivo za seje DZ, seje delovnih teles DZ, gradivo za 
seje 
delovnih teles DZ, poslanska vprašanja in pobude … 

002 Državni svet 5 Splošno o Državnem svetu, sestava Državnega sveta, 
mnenja Državnega sveta, seje Državnega sveta … 

003 Predsednik republike 5 Funkcija in pristojnosti, odgovornost in nadomeščanje 
predsednika republike, bivši predsednik republike … 

004 Vlada 5 Organizacija in sestava Vlade, naloge in pristojnosti, 
splošno o delovanju, seje Vlade, sklepi, poročilo o delu in 
programi dela Vlade, uresničevanje ustanoviteljskih pravic 
države, zastopanje RS kot pravne osebe, sukcesija 
(nasledstvena problematika, premoženje bivše SFRJ, 
pridobljene pravice pravnih in fizičnih oseb, slike, 
umetnine, nepremičnine bivše SFRJ, sodelovanje s 
Komisijo Vlade RS za sukcesijo) … 

005 Ustavno sodišče 5 Splošno o ustavnem sodišču, naloge in pristojnosti 
ustavnega sodišča … 

006 Računsko sodišče T, 5 Splošno o računskem sodišču, naloge in pristojnosti 
računskega sodišča, mnenja in predlogi ukrepov … (5) 
Revizijska poročila računskega sodišča (T) 

007 Predpisi, strategije in 
programi 

A, 5 Celotni postopek sprejema občinskih predpisov, 
statuti, občinski odloki, poslovniki občinskega sveta, 
pravilniki, postopek sprejema strategij in programov, 
medresorsko in koalicijsko usklajevanje, amandmaji 
… (A) 
Predpisi, ki jih sprejemajo državni zbor, vlada, minister in 
lokalna skupnost, mnenja, tolmačenja predpisov (predlogi, 
soglasja, pripombe, sprejem in objava), zakoni, pravilniki, 
navodila, uredbe, okrožnice, zbirke in pregledi predpisov, 
harmonizacija pravnega reda EU, Lizbonska strategija, 
strategija razvoja Slovenije ter druge razvojne strategije in
programi ... (5) 

008 Nezasedeno   

009 Druge zadeve iz skupine 00 2  

01 ORGANIZACIJA JAVNE 
UPRAVE IN JAVNEGA 
SEKTORJA 
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Osnova za določanje orientacijskih rokov hrambe dokumentarnega gradiva za 
upravne enote in lokalne samoupravne skupnosti sta bila enotna načrta klasifikacijskih 
znakov z roki hrambe za upravne enote in samoupravne lokalne skupnosti v Republiki 
Sloveniji iz leta 2005. Klasifikacijska načrta sta bila dopolnjena z novimi klasifikacijskimi 
znaki iz obveznega okvira klasifikacijskih znakov priloge Uredbe o upravnem poslovanju 
iz leta 2018. Pri določenih klasifikacijskih znakih so orientacijski roki hrambe 
dokumentarnega gradiva opredeljeni na novo, pri nekaterih klasifikacijskih znakih pa so 
tudi spremembe pri opisu vsebine klasifikacijskih znakov.  

Klasifikacijski načrt za upravne enote ima samo obvezne trimestne klasifikacijske 
zanke iz obveznega okvira klasifikacijskega načrta. Klasifikacijski načrt za občine pa ima 
klasifikacijska znaka 350-urbanizem in 352-stanovanjske zadeve ter urbana zemljišča 
že razčlenjena na četrti nivo, zaradi zahtev posameznih občin, ki so bile posredovane 
delovni skupini po končani javni razpravi osnutka novega pravilnika. 

V klasifikacijskem načrtu za samoupravne lokalne skupnosti so opredeljeni tudi 
orientacijski roki hrambe dokumentarnega gradiva za medobčinske inšpektorate. 

 

Tabela 5: Orientacijski roki hrambe dokumentarnega gradiva za medobčinske 
inšpektorate 

061 Inšpekcija A, 5 Vse vrste inšpekcij, določene z zakonom o državni upravi, zakonom o 
inšpekcijskem nadzoru ali drugim materialnim predpisom, inšpekcija na 
obrambnem področju, inšpekcija na področju varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (občin, državnih organov, gospodarskih družb, zavodov in 
drugih organizacij, sil za zaščito, reševanje in pomoč ljudem in objektom, 
varstva pred utopitvami), tržna, davčna, upravna, inšpekcijski nadzor nad 
izvajanjem varstva osebnih podatkov ... (5) 
Občinska inšpekcija (imenovanje, organizacija, delovanje), nadzor nad 
izvajanjem občinskih predpisov, poročila ... (A) 
Pravnomočne odločbe, sodbe oz. sklepi o prekrških, plačilni nalogi, obdolžilni 
predlogi ... (5) 
(Za evidence se upošteva 203. in 204. člen Zakona o prekrških.)           

 
 
3. PRIPRAVA NOVIH NAČRTOV KLASIFIKACIJKSIH ZNAKOV 

ORGANOV JAVNE UPRAVE 

Po Uredbi o upravnem poslovanju bi morali organi javne uprave v roku treh 
mesecev po izdaji novega pravilnika pripraviti nove načrte klasifikacijskih znakov, v 
katerih določijo roke hrambe dokumentarnega gradiva v skladu z orientacijskimi roki, 
določenimi z novim pravilnikom, in jih posredovati v pristojne arhive v ponovno določitev 
arhivskega gradiva. Zaradi relativno kratkega časovnega obdobja za pripravo novih 
posameznih ali enotnih načrtov klasifikacijskih znakov v letu 2019 bodo organi s 
prilagoditvami le-teh nadaljevali tudi v letu 2020. 

Kako je potekala oz. bo potekala priprava posameznih ali enotnih načrtov 
klasifikacijskih znakov organov in problemov, ki so pri tem nastali pri posameznih 
ustvarjalcih arhivskega gradiva, naj ponazorim z nekaj primeri iz prakse. 

 

 Upravne enote 

Nov klasifikacijski načrt za upravne enote je izdalo Ministrstvo za javno upravo. 
Ker je delovna skupina (mag. Hedvika Zdovc, Zgodovinski arhiv Celje, Ernest Mencigar, 
Upravna enota Ljubljana, in Karmen Strenčan, Upravna enota Celje) pri pripravi in tudi 
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dokončni uskladitvi orientacijskih rokov hrambe dokumentarnega gradiva za upravne 
enote že aktivno sodelovala tako z ministrstvi, upravnimi enotami ter zgodovinskimi in 
regionalnimi arhivi, je ministrstvo pripravilo enotni načrt klasifikacijskih znakov za 
upravne enote na podlagi Pravilnika o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva 
v javni upravi. Enotni načrt klasifikacijskih znakov v celoti sledi klasifikacijskemu načrtu 
z orientacijskimi roki hrambe za upravne enote iz III. poglavja zbirnega kataloga za 
določanje rokov hrambe dokumentarnega gradiva.  

18. oktobra 2019 je osnutek Odredbe o enotnem načrtu klasifikacijskih znakov za 
upravne enote ministrstvo poslalo v medresorsko usklajevanje. Ker nanj ni bilo pripomb, 
je minister za javno upravo že 29. novembra 2019 izdal Odredbo o enotnem načrtu 
klasifikacijskih znakov za upravne enote (Ur. l. RS, št. 71/2019), v prilogi odredbe pa 
objavil Enotni načrt klasifikacijskih znakov za upravne enote. Enotni načrt klasifikacijskih 
znakov vsebuje navedbo klasifikacijskih znakov, opis klasifikacijskih znakov in rok 
hrambe dokumentarnega gradiva.  

Je pa ministrstvo v 3. členu odredbe dodatno določilo, da se ne glede na roke 
hrambe iz Priloge odredbe dokumentarno gradivo hrani najmanj dve leti, če gre za 
gradivo v zadevah, v katerih se zahtevek zavrže in v katerih se postopek ustavi zaradi 
umika zahtevka, če je prejeto zaradi informiranja ali v vednost in če je podlaga za vpis 
dejstev v uradne evidence in registre ter vloge za izdajo potrdil iz uradnih evidenc in 
registrov.  

Upravne enote so začele uporabljati nov enotni načrt klasifikacijskih znakov s 1. 1. 
2020. 10. 9. 2020 je bilo upravnim enotam izdano še enotno skupno pisno strokovno 
navodilo za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva. 

Poleg upravnih enot je v letu 2019 pripravilo nov načrt klasifikacijskih znakov tudi 
14 drugih organov državne uprave, za začetek uporabe je določen 1. 1. 2020. 

 

 Samoupravne lokalne skupnosti (občine) 

Za razliko od upravnih enot morajo uprave občin same pripraviti nov klasifikacijski 
načrt v skladu z orientacijskimi roki hrambe dokumentarnega gradiva iz IV. poglavja 
zbirnega kataloga o določanju rokov hrambe za organe samoupravne lokalne skupnosti. 

Pri pripravi novih načrtov klasifikacijskih znakov imajo občine dve možnosti: ali 
prevzamejo klasifikacijski načrt z orientacijskimi roki hrambe za samoupravne lokalne 
skupnosti iz IV. poglavja zbirnega kataloga o določanju rokov hrambe dokumentarnega 
gradiva ali pa zaradi lastnih potreb in specifičnih nalog klasifikacijske znake tretjega 
nivoja podrobneje razdelijo še na četrti oziroma peti nivo. V tem primeru mora predstojnik 
občinske uprave določiti roke hrambe za vse dodatne oziroma razdeljene klasifikacijske 
znake, pristojni arhiv pa določiti arhivsko gradivo. 

Občine so začele s pripravo novih načrtov klasifikacijskih znakov v zadnjih mesecih 
leta 2019. Kljub izvedenemu izobraževanju (v organizaciji Skupnosti občin Slovenije) 
glede novosti, zahtev in uporabe orientacijskih rokov hrambe, ki jih je prinesel nov 
pravilnik, so s strani občin še vedno prihajala številna vprašanja, kako npr. trimestne 
klasifikacijske znake razčleniti na četrti oziroma peti nivo. Pri razčlenitvah je prihajalo do 
nerazumevanja glede ustreznega zajema opisa vsebine tretjega nivoja v nižje razdeljene 
klasifikacijske znake, saj tretji nivo z razčlenitvijo na četrti oziroma peti nivo postane 
neaktiven. Pri nekaterih občinah so imeli težave pri uvrščanju določenih vsebin pod 
ustrezni klasifikacijski znak (npr. dokumentacija za prijavo na javne razpise) in glede 
uporabe klasifikacijskega znaka »Nezasedeno« (npr. 008) in »Druge zadeve iz skupine« 
(npr. 009) …  
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Tabela 6: Klasifikacijska znaka »Nezasedeno« (npr. 008) in »Druge zadeve iz skupine« 
(009) 

008 Nezasedeno     -  - 

009 Druge zadeve iz skupine 00 2  

 
Zato je bilo potrebno opraviti več medsebojnih uskladitev med občinami in 

pristojnim arhivom.  

Zgodovinski arhiv Celje je na svojem območju pristojen za 40 občin. Do konca leta 
2019 je pripravilo nov načrt klasifikacijskih znakov 10 občin, od tega sta 2 občini v celoti 
prevzeli klasifikacijski načrt z roki hrambe za organe samoupravne lokalne skupnosti iz 
IV. poglavja zbirnega kataloga o določanju rokov hrambe v javni upravi, ostale občine pa 
so zaradi potreb trimestne klasifikacijske znake razčlenile na četrti oz. peti nivo (npr. 
Mestna občina Celje). Najbolj pogoste razčlenitve so bile pri naslednjih kvalifikacijskih 
znakih: 061-Inšpekcija, 100-Individualna delovna razmerja, 110-Zaposlovanje, 330-
Kmetijstvo, 350-Urbanizem, 351-Graditev, 352-Stanovanjske zadeve in urbana 
zemljišča, 354-Okolje, 450-Računovodski dokumenti in 478-Razpolaganje in 
upravljane s stvarnim premoženjem. 

Občinam, ki so že imele pripravljen nov načrt klasifikacijskih znakov konec leta 
2019, so bile s strani Zgodovinskega arhiva Celje že izdane dopolnitve pisnega 
strokovnega navodila za odbiraje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva, 
katerih sestavni del je tudi nov načrt klasifikacijskih znakov, ki so ga občine začele 
uporabljati s 1. 1. 2020. 

 

 Javni zavodi 

Za istovrstne organe ali istovrstne pravne osebe določi minister, pristojen za 
področje, na katerem deluje, v soglasju z ministrom, pristojnim za javno upravo, enotni 
načrt klasifikacijskih znakov, ostali javni zavodi pa morajo prilagoditve uporabljenih 
načrtov klasifikacijskih znakov v skladu z novim pravilnikom pripraviti sami. 

Od zavodov, ki delujejo na celotnem državnem ozemlju in katerih organizacijske 
enote spadajo v pristojnost več arhivov, je že konec avgusta 2019 začel s pripravo 
novega načrta klasifikacijskih znakov Zavod za gozdove Slovenije. Klasifikacijski načrt 
iz leta 2008 je bil dopolnjen z novimi klasifikacijskimi znaki iz obveznega okvira 
klasifikacijskih znakov priloge Uredbe o upravnem poslovanju iz leta 2018, poleg tega 
pa je na novo določena razčlenitev klasifikacijskega znaka 340-Gozdarstvo in 341-
Lovstvo na četrti oziroma peti nivo.1  

 
  

                                                 
1  Nov Načrt klasifikacijskih znakov za Zavod za gozdove Republike je objavljen v  Dopolnitvi enotnega 

skupnega pisnega strokovnega navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva, ki 
je bila zavodu izdana 10.  12. 2019. Št. zadeve: 62510- 83/2008/5. 
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Tabela 7 in 8: Primera razčlenitve klasifikacijskega znaka na četrti oz. peti nivo 

 
340 Gozdarstvo    Splošno o gozdarstvu (škoda, krčitev, odškodnina), 

pritožbe – gozdarstvo, gozdno semenarstvo, 
gozdnogospodarski načrti, bolezni in škodljivci v 
gozdnem gospodarstvu … 

 
3400 Program razvoja 

gozdov v Sloveniji 
T, 5   Splošno o gozdarstvu (5), program razvoja gozdov v 

Sloveniji… (T) 
3401 Izdelava 

gozdnogospodars
kih in lovsko 
upravljavskih 
načrtov območij  

 A A Gozdnogospodarski in lovsko upravljavski načrti 
območij … A 

 

 
   3409 Ukrepi v gozdovih    Gojenje gozdov, obnova gozdov, nega gozdov, 

drevesničarstvo in semenarstvo, preventivno varstvo 
gozdov, ostalo varstvo gozdov, nadzor v gozdovih, 
tehnologija, gozdne prometnice, poročila in programi, 
varstvo pred požari, sanacijski načrt … 

34090 Gojitvena in 
varstvena dela, 
sanacije ujm 

T, 10 A 
vzorčn
o 

A za 
ARS 

Gojenje gozdov, obnova gozdov, nega gozdov, 
drevesničarstvo in semenarstvo, preventivno varstvo 
gozdov, ostalo varstvo gozdov … (10), Varstvo pred 
požari, poročevalsko diagnostična in prognostična 
služba, sanacija naravnih ujm, sanacija po požarih, 
ocene škode v gozdovih … (A vzorčno pristojni arhivi, 
T), sanacijski načrt … (A ARS) 

34091 Financiranje in 
sofinanciranje 
gojitvenih in 
varstvenih del 

T  A Zahtevki, pritožbe in komuniciranje z upravičenci … (T), 
pogodbe o financiranju in sofinanciranju … A ARS) 

34092 Izvajanje 
naravovarstveneg
a in gozdnega 
nadzora 

5 A 
vzorčn
o 

 Izvajanje naravovarstvenega nadzora in gozdnega 
nadzora … (A vzorčno pristojni arhivi, 5) 

 
V začetku decembra 2019 je bila zavodu izdana tudi Dopolnitev enotnega 

skupnega pisnega strokovnega navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz 
dokumentarnega gradiva, nov načrt klasifikacijskih znakov pa je zavod začel uporabljati 
s 1. 1. 2020. 

Za vzgojno-izobraževalne zavode (vrtce, osnovne šole, zavode za vzgojo in 
izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbene šole, srednje šole, 
dijaške domove, višje strokovne šole in organizacije za izobraževanje odraslih) bo 
moralo pripraviti nov klasifikacijski načrt Ministrstvo za šolstvo. V uporabljen Enotni načrt 
klasifikacijskih znakov z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode (Ur. l. RS, št. 
66/14) bo potrebno dodati nove klasifikacijske znake iz obveznega okvira klasifikacijskih 
znakov priloge Uredbe o upravnem poslovanju iz leta 2018 in določiti roke hrambe v 
skladu z orientacijskimi roki hrambe dokumentarnega gradiva iz Priloge novega 
pravilnika. 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa bo moralo 
pripraviti nov enotni načrt klasifikacijskih znakov za centre za socialno delo na osnovi 
uporabljenega iz leta 20172. 

 

                                                 
2  Enotni načrt klasifikacijskih znakov za centre za  socialno delo je sestavni del Pisnega strokovnega 

navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva, ki je bilo centrom za socialno delo 
izdano 18. 7. 2017. Št. zadeve: 62512-9/2017/6. 
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4. ZAKLJUČEK  

5. avgusta 2019 je bil izdan nov Pravilnik o določanju rokov hrambe 
dokumentarnega gradiva v javni upravi (Ur. l. RS, št. 49/2019) za organe državne 
uprave, uprave samoupravnih lokalnih skupnosti ter pravne in fizične osebe, kadar na 
podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne naloge. Orientacijski roki hrambe 
dokumentarnega gradiva so določeni v zbirnem katalogu priloge pravilnika. V I. poglavju 
so določeni orientacijski roki hrambe dokumentarnega gradiva za vsak klasifikacijski 
znak v obveznem okviru načrta klasifikacijskih znakov na tretjem nivoju, manj pa so 
vsebinsko razgrajene upravne in druge naloge za posamezna področja za organe 
državne uprave ter pravne in fizične osebe, kadar na podlagi javnih pooblastil opravljajo 
upravne naloge. V II. poglavju so dodani konkretni primeri razdelitve specifičnih upravnih 
in poslovnih funkcij s posameznih področij javne uprave oziroma specifične naloge 
posameznih organov z roki hrambe dokumentarnega gradiva. III. poglavje določa 
orientacijske roke hrambe dokumentarnega gradiva za upravne enote in IV. poglavje 
orientacijske roke hrambe dokumentarnega gradiva za samoupravne lokalne skupnosti 
in medobčinske inšpektorate. 

Organi javne uprave morajo na podlagi njihovih veljavnih načrtov klasifikacijskih 
znakov sprejeti nove klasifikacijske načrte, v katerih določijo roke hrambe 
dokumentarnega gradiva v skladu z orientacijskimi roki hrambe, ki so določeni s 
Pravilnikom.  

Za upravne enote je enotni načrt klasifikacijskih znakov pripravilo Ministrstvo za 
javno upravo, in sicer na podlagi Pravilnika o določanju rokov hrambe dokumentarnega 
gradiva v javni upravi. Zato sledi klasifikacijskemu načrtu in orientacijsko določenim 
rokom hrambe dokumentarnega gradiva za upravne enote iz III. poglavja zbirnega 
kataloga priloge pravilnika. Za razliko od upravnih enot morajo uprave občin same 
pripraviti nov klasifikacijski načrt, ki sledi klasifikacijskemu načrtu in orientacijsko 
določenim rokom hrambe dokumentarnega gradiva iz IV. poglavja zbirnega kataloga 
priloge pravilnika. Za javne zavode, ki uporabljajo enotni načrt klasifikacijskih znakov 
(npr. vzgojno-izobraževalni zavodi), mora prilagoditev pripraviti pristojno ministrstvo, 
ostali javni zavodi (npr. Zavod za gozdove Slovenije) pa morajo prilagoditve uporabljenih 
načrtov klasifikacijskih znakov v skladu z novim pravilnikom pripraviti sami. 
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SUMMARY  

 

RULES FOR DETERMINING THE RETENTION PERIODS FOR DOCUMENTS 
OF PUBLIC ADMINISTRATION AUTHORITIES - ADAPTATIONS OF 

CLASSIFICATION PLANS OF PUBLIC ADMINISTRATION AUTHORITIES 

Hedvika Zdovc, Ms. c. 
Historical Archives Celje, Slovenia, 

hedvika.zdovc@zac.si. 

 

New Rules on Determining Retention Periods for Documents of Public 
Administration Authorities were adopted on August 5, 2019. This act is intended for 
public administration bodies, local self-government administrations and legal and natural 
persons who perform administrative tasks on the basis of public authority. Retention 
periods are given in the appendix. The first chapter of the Rules defines retention periods 
for each classification mark in the mandatory framework classification plan on the third 
level and gives basic information about administrative and other assignments for different 
fields for public administration bodies and legal and natural persons who perform 
administrative tasks on the basis of public authority. The second chapter provides 
concrete examples of the division of specific administrative and business functions from 
different fields of public administration with records’ retention periods. The third and 
fourth chapter define retention periods for administrative units, local self-government 
units and intermunicipal inspectorates.  

Based on the existing classification plans, public administration bodies have to 
adopt new ones, in which they define retention periods of records in accordance with the 
new Rules. The Ministry of public administration prepared the uniform classification plan 
for administrative units. However, municipality administrations have to prepare their own 
classification plans by themselves. Institutes, which use uniform classification plans must 
re-novelize them and send them to the competent ministry for approval.  

The author presents the new Rules and concrete examples of new uniform or 
individual classification plans in public administration and points out problems occurring 
at individual creators of archives.  

 


