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Izvleček: 

Prispevek vsebuje pregled klasificiranja dokumentarnega gradiva oziroma dokumentacije z roki 
hranjenja ter določbami o arhivskem gradivu za upravne in pravosodne organe ter gospodarske družbe, 
podjetja in zavode s področja gospodarstva, socialnega varstva, zdravstva, vzgoje in izobraževanja, 
visokega šolstva, znanosti in kulture v skladu z mednarodnima standardoma ISO 15489 in ISO 9001, 
priporočilom Evropske komisije MoReq (Model zahtev za upravljanje elektronskih dokumentov) ter 
slovenskimi predpisi (Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradiva ter arhivih in njegovi podzakonskih akti).  
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Abstract:  

Records Classification Plans with Retention Periods in Slovenia  

The article offers an overview of records classification with retention periods and definitions on 
archives for administration and judiciary bodies, companies, corporations and institutes in the field of 
economy, social assistance, healthcare, education and higher education, science and culture according 
to international standards ISO 15489 and ISO 9001, European Commission recommendation MoReq and 
Slovene legislation (Decree on Administrative Operation, Protection of Documents and Archives and 
Archival Institutions Act etc.)  
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Informatizacija oziroma uvajanje elektronskega upravljanja in elektronske 
hrambe dokumentacije1 v digitalni obliki tudi od gospodarskih družb, podjetij in 
zavodov s področja gospodarstva, socialnega varstva, zdravstva, vzgoje in 
izobraževanja, visokega šolstva, znanosti, kulture in športa zahteva pripravo in 
uporabo klasifikacijskih načrtov z roki hranjenja za razvrščanje papirne, analogne 
in elektronske digitalne dokumentacije. Doslej so se uporabljali le na področju 
uprave in pravosodja. Klasifikacijski načrt omogoča v informacijskih sistemih za 
upravljanje dokumentacije (ISUD) s strojno in programsko računalniško opremo 
strukturiranje, razčlenjevanje in razvrščanje dokumentacije po vsebini, pristojnostih, 
dejavnostih ter poslovnih in strokovnih funkcijah, določanje rokov hranjenja 

                                                 
  Doc. dr. Vladimir Žumer, arhivski svetnik, sekretar za arhivske strokovne naloge Arhiva Republike Slovenije v 

pokoju, Ulica talcev 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: vlado.zumer@gmail.com. 
1  Slovenski predpisi za izraz "dokumentacija" večinoma uporabljajo izraz "dokumentarno gradivo". 
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dokumentarnega gradiva, arhivskega gradiva, oblik dokumentacije, pripenjanje 
različnih metapodatkov, vodenje evidenc o gradivu ter nenazadnje tudi dostop do 
arhivirane klasične predvsem pa elektronske dokumentacije v digitalni obliki.  

Klasifikacijski načrti so nepogrešljiv pripomoček tudi pri klasičnem upravljanju 
oziroma hrambi dokumentacije na papirju, ne le pri elektronskem upravljanju in e-
hrambi, saj omogočajo razčlenitev funkcij, nalog in dejavnosti ter dokumentacijo, ki 
nastaja pri njihovem izvajanju, še posebej pa omogočajo pregled nad roki hranjenja 
in določbami o arhivskem gradivu, ki ima trajen pomen za zgodovino, druge znanosti 
in trajni pravni interes pravnih in fizičnih oseb. Roki hranjenja, ki morajo biti v 
klasifikacijskih načrtih usklajeni s predpisi in potrebami poslovanja, omogočajo po 
predpisanem postopku2  izločanje in uničevanje nepotrebne dokumentacije, ki so ji 
potekli roki hranjenja in nima več pomena za tekoče poslovanje, določbe o 
arhivskem gradivu pa omogočajo odbiranje arhivskega gradiva in izročanje pristojnim 
arhivom, če gre za javno arhivsko gradivo.  

Strokovno zahtevo za uvedbo in uporabo klasifikacijskih načrtov z roki 
hranjenja kot osnovo za razvrščanje dokumentacije na podlagi funkcij, nalog, 
pristojnosti oziroma dejavnosti na vseh področjih, ne samo na področju državne 
oziroma javne uprave, je leta 2001 prinesel mednarodni standard ISO 15489 - 
Upravljanje dokumentacije3, ki je leta 2005 postal tudi slovenski standard4. 
Klasifikacijski načrt za razvrščanje dokumentacije je po definiciji standarda srce 
vsakega informacijskega sistema, ker omogoča njegovo strukturo, pregled nad 
vsebinami, dostop in določanje rokov hranjenja! O tem standardu imamo v 
Sloveniji že nemalo strokovne literature.5  

                                                 
2   Postopek izločanja in uničevanja nepotrebnega dokumentarnega gradiva oziroma dokumentacije ter postopek 

odbiranja in izročanja arhivskega gradiva pristojnim arhivom določajo slovenski predpisi pod opombami št.7 in 8.  
3  International standard ISO 15489-1, Information and documentation - Records management. Part 1, General. 

Geneve, International Organization for Standardization, 2001. International standard ISO 15489-2, Information 
and documentation - Records management. Part 2, Guidelines, Geneve. International Organization for 
Standardization, 2001.  

4  SIST ISO 15489-1:2005, Informatika in dokumentacija - Upravljanje zapisov. 1. del, Splošno, Slovenski inštitut za 
standardizacijo, 2005 in SIST-TP ISO 15489-2:2005, Informatika in dokumentacija - Upravljanje zapisov, 2. del, 
Smernice, Slovenski inštitut za standardizacijo, 2005, ki pa razen naslova v slovenščino ni preveden.  

5  Glej: 

- Gotovina, Vesna, Štrumbl, Žarko (2001). Razvoj mednarodnih standardov za pisarniško poslovanje - ISO 
15489 Information and documentation records managenent, Sistemi za upravljanje z dokumenti, 
Posvetovanje DOKSIS 2001, Portorož 23.-25. maj 2001. Media.doc, str. 43-49.  

- Bizjak, Žarko (2003). Standardizacija pisarniškega poslovanja ISO 15489: Upravljanje zapisov (Records 
management). V Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Maribor: 
Pokrajinski arhiv, str. 117-124.  

- Gažević, Srđan, Đokić, Aleksandar (2088). Praktična primena standarda ISO 15489 u vođenju kancelarijskog 
poslovanja uz podršku računarskih sistema kod stvaralaca - nove mogućnosti za arhivsku službu. V Tehnični 
in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. Maribor: Pokrajinski arhiv, str. 75-82. 

- Elektronski dokumenti, Priročnik za arhiviste, Mednarodni arhivski svet, april 2005, prevod in objava: 
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2006, 100 strani. 

- Žumer, Vladimir (2011). Mednarodni standard ISO 15489 in upravljanje dokumentacije v organih javne 
uprave, gospodarskih družbah, podjetjih in zavodih v Sloveniji. V Tehnični in vsebinski problemi klasičnega 
in elektronskega arhiviranja. Maribor:  Pokrajinski arhiv,  str. 113–132. 

- Žumer, Vladimir (2010). Uporaba mednarodnega standarda ISO 15489 v Sloveniji. V ARHIV, časopis Arhiva 
Jugoslavije, godina XI, br. 1-2. Beograd, str. 32–49. 

- Žumer, Vladimir (2010). Upotreba međunarodnog standarda ISO 15489 u Sloveniji. V ARHIV, časopis Arhiva 
Jugoslavije, godina XI, br. 1-2. Beograd, str. 50–69. 
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Zahtevo za klasificiranje in določanje rokov hranjenja na vseh področjih 
dejavnosti so na osnovi mednarodnega standarda ISO 15489 v celoti prevzela tudi 
priporočila Evropske komisije MoReq - Model zahtev za upravljanje elektronskih 
dokumentov iz leta 2001, 2008 in 20106, ter harmonizirani slovenski predpisi, ki 
urejajo upravno poslovanje ter zajem, pretvorbo in e-hrambo gradiva v digitalni 
obliki. Omeniti je treba zlasti Uredbo o upravnem poslovanju7 iz leta 2005, ki je za 
vse javnopravne osebe ter vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo upravne naloge, 
uvedla posamične klasifikacijske načrte z obvezno naslonitvijo na predpisani 
okvirni klasifikacijski načrt8, za istovrstne javnopravne organe pa predpisala 
možnost enotnih klasifikacijskih načrtov.9 Klasifikacijske načrte zahtevajo tudi 
arhivski predpisi10 iz leta 2006, saj na njihovi podlagi pristojni arhivi javnopravnim 
osebam praviloma izdajajo pisna navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz 
dokumentarnega gradiva.  

Teoretično na podlagi navedenih mednarodnih standardov in slovenskih 
predpisov klasifikacijski načrt za razvrščanje dokumentarnega gradiva po vsebini 
oziroma funkcijah11 omogoča:  

 razvrščanje oziroma strukturiranje osnovnih enot gradiva (dokumentov, zadev, 
spisov, dosjejev, serij in drugih pisarniških ter arhivskih enot) po vsebini, 
pristojnostih, funkcijah, nalogah in dejavnosti,  

 določanje rokov hranjenja izraženih v letih (2, 5, 10 let in več), trajnega 
dokumentarnega gradiva in arhivskega gradiva, 

 vodenje evidenc o prejetem, lastnem in izhodnem gradivu,  

 pripenjanje metapodatkov o identifikaciji, izvoru, vsebini, tehničnih lastnostih, 
nadzoru, hrambi in sledljivosti, 

 razvrščanje oziroma klasično arhiviranje gradiva v zbirkah dokumentarnega 
gradiva oziroma v arhivskih zbirkah,  

 strukturiranje in dostop do elektronskih dokumentov in podatkovnih zbirk 
(datotek) v informacijskih sistemih za upravljanje dokumentacije in pri 
elektronski hrambi gradiva v digitalni obliki,  

 odpravo podvajanja papirne, še posebej digitalne dokumentacije, 

                                                 
6  Specifikacija MOREQ - Model zahtev za upravljanje elektronskih dokumentov, DLM Forum 2001, Arhiv Republike 

Slovenije 2005 (prevod in tisk), www.gov.si/ars. Specifikacija MOREQ 2 - Model zahtev za upravljanje 
elektronskih dokumentov, DLM Forum 2008 (prevod v slovenščino na spletu Arhiva RS). Specifikacija MOREQ 2 - 
Model zahtev za upravljanje elektronskih dokumentov, DLM Forum 2010 (hrvaški prevod na spletu Hrvaškega 
državnega arhiva). 

7  Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 122/07, 
31/08, 35/09, 58/10 in 101/10). 

8  Priloga Uredbe o upravnem poslovanju. 
9  120. člen Uredbe o upravnem poslovanju predvideva za istovrstne organe javne uprave pripravo enotnih 

klasifikacijskih načrtov, ki jih morajo pripraviti resorna ministrstva v soglasju z ministrstvom, ki je pristojno za 
javno upravo.  

10  Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih - ZVDAGA (Uradni list RS, št. 30/2006), 
Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva - UVDAGA (Uradni list RS, št. 86/2006), Enotne 
tehnološke zahteve (za hrambo elektronskega gradiva v digitalni obliki) - ETZ, verzija 2.0 (objavljeno na spletni 
strani Arhiva Republike Slovenije leta 2011, www.arhiv.gov.si) ter Pravilnik o določanju rokov hranjenja 
dokumentarnega gradiva v javni upravi (Uradni list RS, št. 52/2009).  

11  Opozorilo: ISO 15489 izrecno opozarja, da osnova za razvrščanje ni organizacijska struktura pravne osebe, 
temveč njene funkcije, naloge oziroma dejavnost! 
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 označevanje statusne oblike dokumentacije (izvirnik, kopija, overjena kopija, 
prepis …),  

 označevanje oblike zapisa (fizična oblika na papirju, analogne, digitalne 
oblike), 

 izločanje, uničevanje oziroma brisanje nepotrebne dokumentacije, ki so ji 
potekli predpisani roki in potrebe poslovanja ter  

 določanje in odbiranje arhivskega gradiva, ki ima trajni pomen za zgodovino, 
znanost, kulturo ali trajni pravni interes oseb.   

 

Uredba o upravnem poslovanju12 za javnopravne osebe oziroma za vse pravne 
in fizične osebe, ki opravljajo upravne naloge, glede klasifikacijskega načrta določa, 
da:   

 Vlada Republike Slovenije za javnopravne organe predpiše obvezen okvir načrta 
klasifikacijskih znakov; za istovrstne organe in javnopravne osebe, ki opravljajo 
upravne naloge (npr. upravne enote, javne zavode), predpiše enoten načrt 
klasifikacijskih znakov minister, pristojen za to področje, v soglasju z 
ministrom, pristojnim za javno upravo, 

 posamezni načrt klasifikacijskih znakov ob obveznem upoštevanju okvirnega 
načrta določi predstojnik javnopravne osebe, 

 načrt vsebuje seznam klasifikacijskih znakov ter z besedami opisan pomen in 
rok hrambe, 

 evidenčni sistem zadev temelji na decimalni razdelitvi vsebin z delovnega 
področja upravnega organa, 

 se načrt klasifikacijskih znakov sestavi za daljše časovno razdobje, 

 je opis klasifikacijskega znaka (geslo) primerno dolg in razumljiv; kratice in 
okrajšave so dopustne, če so razumljive; kratice in okrajšave morajo biti 
razložene v legendi dodatka k načrtu klasifikacijskih znakov, 

 so klasifikacijski znaki samo številčni in se lahko izjemoma podrobneje razdelijo 
na največ petmestne znake; ti znaki se ne smejo podrobneje deliti s črkami (na 
štiri- ali petmestne znake) niti ne smejo vsebovati rimskih številk.; zapisani 
morajo biti kot zaporedje številk, brez vmesnih znakov, 

 znakov v načrtu ni dovoljeno črtati, lahko pa se obstoječi podrobneje razdelijo 
na četrtem ali petem nivoju; organi sami ne smejo dodajati znakov na tretjem 
nivoju, 

 če se doda v načrt nov klasifikacijski znak ali nova podelitev znaka, je treba v 
izvod načrta, namenjenega trajni hrambi, k znaku pripisati datum, od kdaj 
velja, 

 organ posreduje svoj načrt klasifikacijskih znakov pristojnemu arhivu, zaradi 
določitve arhivskega gradiva. 

                                                 
12  120. člen Uredbe o upravnem poslovanju. 
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Klasifikacijske načrte sta sicer poznali oziroma uporabljali državna uprava in 
lokalna samouprava na Slovenskem že od srede 18. stoletja z vmesnimi prekinitvami 
v času od prve svetovne vojne do leta 1955, ko so v tedanjih republiških, okrajnih in 
občinskih državnih upravnih organih ponovno začeli uvajati klasificiranje 
dokumentov, zadev in dosjejev na osnovi predpisanih obveznih klasifikacijskih 
načrtov.13 Pravosodni organi (redna in specialna sodišča, tožilstva in pravobranilstva) 
na podlagi sodnih poslovnikov oziroma sodnega reda14 že od leta 1850 dalje 
razvrščajo sodne spise enotno v pet glavnih skupin (kazenske, civilnopravne, 
gospodarske zadeve, zadeve sodne uprave in zadeve zemljiške knjige), ki so 
podrobneje razčlenjene in črkovno označene na posamezne konkretne zadeve po 
vrstah vpisnikov. Vrste vpisnikov oziroma klasifikacijo sodnih spisov so pogosto 
spreminjali. Klasificiranje spisov, zadev, dosjejev in posameznih dokumentov, ki je 
na področju uprave in pravosodja osnova za razvrščanje gradiva v evidencah 
(delovodnikih, vpisnikih, kartotečnih kazalih in v računalniško podprtih evidencah) in 
osnova za hrambo oziroma razvrščanje gradiva v arhivih upravnih ter pravosodnih 
organov, ima v Sloveniji že stoletno tradicijo.  

Zadnji obvezni okvirni klasifikacijski načrt za razvrščanje dokumentov, 
zadev in dosjejev v državnih organih, organih lokalnih skupnosti ter pri javnih 
podjetjih in zavodih ter drugih pravnih osebah, ki opravljajo upravne naloge, je 
bil predpisan v prilogi Uredbe o upravnem poslovanju leta 2005.15 Glavne skupine 
obveznega okvirnega klasifikacijskega načrta, razčlenjene na tri nivoje 
klasifikacijskih znakov, so po Uredbi iz upravnega poslovanja naslednje:16  

 

                                                 
13    O klasificiranju in klasifikacijskih načrtih glej:   

- Duranti, Luciana (1997). I documenti archivistici. La gestione dell’archivio da parte dell’ente produttore. 
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Ufficio  Centrale per i Beni Archivistici. Roma. Glej hrvaški 
prevod: Duranti, Luciana (2000). Arhivski zapisi, Teorija i praksa. Zagreb: Hrvatski državni arhiv. 

- Vilfan, Sergij, Žontar, Jože (1973). Arhivistika, arhivski učbenik. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 
str. 23-47.                           

- Pisarniško poslovanje v državnih organih, zavodih in organizacijah (1964). Ljubljana: Časopisni zavod 
Uradni list SRS.  

- Žontar, Jože (1993). Razvoj sistemov poslovanja s spisi pri upravnih oblasteh do reforme pisarniškega 
poslovanja leta 1956. V Arhivi XVI, št. 1-2,. Ljubljana, str. 30-44. 

- Gotovina, Vesna (1993). Sistemi poslovanja s spisi v Sloveniji od leta 1955 dalje. V Arhivi XVI, št. 1-2. 
Ljubljana, str. 45-54. 

- Žumer, Vladimir (2005). Navodila za določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva organov javne 
uprave. V Arhivi, XXVIII, št. 2. Ljubljana, str. 223 – 233. 

- Žumer Vladimir (2008). Poslovanje z zapisi - Upravljanje in hramba dokumentarnega gradiva, 
klasifikacijski načrti za razvrščanje gradiva z roki hranjenja in elektronska hramba gradiva v digitalni 
obliki. Ljubljana:  Planet GV,  647 strani. 

- Žumer, Vladimir (2011). Model klasifikacijskega načrta za razvrščanje dokumentacije podjetij z roki 
hranjenja. V Pravilniki, sklepi in akti v podjetju. Ljubljana: Verlag Dashöfer, založba d.o.o., CD.    

14  Sodni red (Uradni list RS, št. 17/95). 
15  Na podlagi 120. člena Uredbe o upravnem poslovanju.   
16  Zasnova glavnih skupin okvirnega klasifikacijskega načrta iz leta 2005 se ne razlikuje kaj dosti od glavnih skupin 

obvezne klasifikacije, ki je bila za državne organe v Socialistični republiki Sloveniji uvedena 1. januarja 1962, 
ter vseh drugih, predpisanih s pravilniki o pisarniškem poslovanju oziroma uredbami o upravnem poslovanju leta 
1988, 1997, 2001 ter 2003.   
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0    DRŽAVNA IN DRUŽBENA UREDITEV 

1    DELO, DRUŽINA, ZDRAVJE IN SOCIALNE ZADEVE 

2    NOTRANJE ZADEVE  

3    GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, PREHRANA, OKOLJE,  

      PROSTOR, PROMET IN  ZVEZE 

4    FINANCE, JAVNE FINANCE IN DRŽAVNO PREMOŽENJE 

5    ZUNANJE ZADEVE 

6    ZNANOST, KULTURA, ŠOLSTVO IN ŠPORT 

7    PRAVOSODJE  

8    OBRAMBA TER ZAŠČITA, REŠEVANJE IN POMOČ  

9    ZADEVE ZUNAJ RAZREDOV OD 0 DO 9 

 

Uredba o upravnem poslovanju za organe javne uprave določa obvezno 
razvrščanje oziroma klasifikacijo dokumentov, zadev in dosjejev v informacijskem 
sistemu za upravljanje dokumentacije (ISUD) oziroma v pisarniških evidencah in v 
zbirkah dokumentarnega gradiva (arhivih), hkrati z določitvijo rokov hranjenja. 
Posamezni klasifikacijski načrt organa javne uprave praviloma obsega: tri- do 
petmestne decimalne klasifikacijske znake, kratke in jedrnate opise vsebin, roke 
hrambe, izražene v letih, ter določbe o arhivskem gradivu.  

Po letu 2005 je v Sloveniji število izdelanih posamičnih in enotnih 
klasifikacijskih načrtov upravnih organov, gospodarskih družb, podjetij, bank, 
zavarovalnic, vzgojno-izobraževalnih zavodov (vrtcev, osnovnih, srednjih, strokovnih 
in višjih šol), univerz in visokih šol, zdravstvenih zavodov (zdravstvenih domov, 
bolnišnic in univerzitetnih kliničnih centrov), centrov za socialno delo, zbornic itd. 
javnega in zasebnega sektorja izredno naraslo. Na osnovi obveznega okvira 
klasifikacijskih znakov so javnopravne osebe in osebe, ki upravljajo upravne naloge, 
pripravile preko120 posamičnih klasifikacijskih načrtov državnih organov (za vlado, 
vsa ministrstva, organe v sestavi ministrstev, agencije in sklade). Za upravne enote 
kot lokalne organe državne uprave (leta 2005), za občine kot organe samoupravnih 
lokalnih skupnosti (leta 2005), za centre za socialno delo (leta 2007) ter za vzgojno-
izobraževalne zavode (vrtce, osnovne, srednje in višje šole leta 2006, 2009 in 2011) 
pa so bili s strani resornih ministrstev na osnovi obveznega okvira izdelani enotni 
klasifikacijski načrti. Pregled in specifiko posameznih ter enotnih klasifikacijskih 
načrtov vsebuje obsežna priloga Pravilnika o določanju rokov hranjenja 
dokumentarnega gradiva v javni upravi.17  

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je leta 2007 potrdilo Enotni 
klasifikacijski načrt za centre za socialno delo, ki v celoti upošteva predpisani 
okvirni načrt za javno upravo. Specifične pristojnosti oziroma upravno-strokovne 
naloge centrov vključno z roki hranjenja so ustrezno razčlenjene v glavnem razredu 1 
- Delo, družina, zdravje in socialne zadeve.  

                                                 
17  Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi (Uradni list RS, št. 52/2009). 

 

 358



Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2013 

Razčlenitev socialno varstvene dejavnosti v Enotnem klasifikacijskem načrtu 
centrov za socialno delo brez opomb:   

12  DRUŽINA IN SOCIALNO VARSTVENE DEJAVNOSTI Roki hrambe 
120 Zakonska zveza in družinska razmerja  
1200  Statusna razmerja 10, 5, A 
1201  Razmerja med starši in otroki 10, T, A 
1202  Izvrševanje roditeljske pravice 10, T, A 
1203  Posebno varstvo otrok in mladostnikov T, A 
1204  Obravnava otrok in mladoletnikov T, A 

121 Starševsko varstvo in družinski prejemki  
 

1210  Starševski dopust in starševsko nadomestilo 5, T, A 
1211  Družinski prejemki 5, T, A 
122 Dejavnost socialnega varstva  
1220  Varstvo odraslih T, 10 let po smrti stranke, A 
1221  Skrbništvo A 
1222  Denarne socialne pomoči 10, A 
1223  Oprostitve plačil socialno varstvenih storitev T, 10 let po smrti stranke, A 
1224  Socialno varstvene storitve T, A 
1225  CSD v vlogi koordinatorja A 
1226  Izvršbe T 

    

Enotni klasifikacijski načrt centrov za socialno delo ni ustrezen oziroma 
uporaben za domove za ostarele, ki še vedno pripravljajo lasten enotni načrt,18 ki bo 
temeljil na poslovnih in specifičnih strokovnih funkcijah domov. Domovi namreč ne 
opravljajo upravnih nalog.    

Za vzgojno-izobraževalne zavode (VIZ) v Sloveniji so bili na resornem šolskem 
ministrstvu v sodelovanju s pristojnimi arhivi pripravljeni kar trije predlogi enotnega 
klasifikacijskega načrta, in sicer leta 2006, 2009 in 2011. Vsi trije predlogi temeljijo 
na obveznem okviru za javno upravo in v glavnem razredu 6 - Vzgoja in 
izobraževanje, kultura, šport in znanost bolj ali manj podrobno razčlenjujejo 
vzgojno-izobraževalne naloge, šolsko dokumentacijo ter določajo roke hranjenja. 
Zadnji predlog, ki ga je sicer že potrdil pristojni šolski minister, iz neznanih razlogov 
še ni objavljen, kljub temu da je Arhiv Republike Slovenije v sodelovanju z 
regionalnimi arhivi na njegovi osnovi leta 2011 izdal Navodilo za obiranje arhivskega 
gradiva iz dokumentarnega gradiva VIZ. Pristojno ministrstvo obljublja, da ga bo 
objavilo in da ga bo mogoče uporabljati od 1. septembra 2013. V praksi šole 
večinoma uporabljajo predlog Enotnega klasifikacijskega načrta za VIZ iz leta 2009, 
ki je po mnenju arhivskih strokovnjakov, informatikov in tudi šolskih tajnic 
uporabnejši zaradi podrobnejše razčlenitve pedagoške dokumentacije in posledično 
tudi rokov hranjenja. Glavni pomislek arhivske in pravne stroke proti vsem trem 
predlogom pa je, da so vsi po nepotrebnem naslonjeni na obvezni okvir javne uprave, 
namesto da bi bile upoštevane zahteve ISO 15489 in priporočila Evropske komisije 
MoReq, ki zahtevajo naslonitev klasifikacijskih načrtov na poslovne funkcije, 
strokovne naloge oziroma dejavnost. Šole na podlagi področne zakonodaje opravljajo 
vzgojno-izobraževalne naloge, na te pa bi bilo treba nasloniti razčlenitev vsebin 
enotnega klasifikacijskega načrta za VIZ. 

                                                 
18  Podatki Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.  
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Izsek iz Enotnega klasifikacijskega načrta za VIZ iz leta 2009: 

6032 Delo oddelkov in skupin    
60320 Dnevniki * A vzorčno * 1 leto po zaključku šolanja 
60321 Redovalnice * A vzorčno * 1 leto po zaključku šolanja 

60322 Zbirni športno vzgojni 
karton 

* A vzorčno * 1 leto po zaključku šolanja 

 

Na predpisani okvirni načrt iz Uredbe o upravnem poslovanju se nista naslonili 
univerzi v Mariboru in v Ljubljani, ki imata glavne skupine zasnovane na podlagi 
poslovnih, izobraževalnih, študentskih in znanstveno-raziskovalnih funkcijah.  

Glavne skupine klasifikacijskega načrta Univerze v Ljubljani iz leta 2011, ki 
velja za rektorat in vse članice (fakultete in akademije): 

 

0    ORGANIZACIJA IN POSLOVANJE UNIVERZE  

1    KADRI IN DELOVNA RAZMERJA  

2    FINANCE IN RAČUNOVODSTVO 

3    INVESTICIJE, VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE PREMOŽENJA  

4    KOMERCIALNE STORITVE 

5    INFORMACIJSKE  IN TEHNIČNE STORITVE 

6    IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST  

7    ŠTUDIJSKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE 

8    ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA, RAZVOJNA IN UMETNIŠKA DEJAVNOST  

9    OSTALE ZADEVE 

 

Razlog, da v obdobju po letu 2005 za javne zavode in javna podjetja s področja 
gospodarstva, sociale, zdravstva, šolstva, znanosti, ter kulture in športa ni bilo 
izdelanih več posameznih in enotnih klasifikacijskih načrtov, je iskati v trdovratnem 
stališču oziroma želji pristojnega ministrstva za javno upravo, da bi bili klasifikacijski 
načrti na vseh področjih naslonjeni na predpisani okvir iz Uredbe o upravnem 
poslovanju, ne glede na to, da je ustrezen in predpisan le za državno upravo in 
lokalno samoupravo oziroma za tiste pravne osebe, ki opravljajo upravne naloge, ne 
pa tudi za zavode in podjetja, ki opravljajo poslovne ali strokovne naloge na podlagi 
področnih zakonov. Zanje predpisani okvir klasifikacijskega načrta z večinoma 
upravnimi vsebinami ni ustrezen oziroma uporaben.   

Številne javne in zasebne gospodarske družbe, podjetja ter zavodi z navedenih 
področjih so se zato pri pripravi lastnih klasifikacijskih načrtov, ki so jih ob prehodu 
na e-poslovanje in e-hrambo v digitalni obliki morali pripraviti in vgraditi v 
programsko opremo za upravljanje dokumentacije19, naslonili neposredno na ISO 
15489 in priporočilo Evropske komisije MoReq. V klasifikacijskih načrtih so razčlenili 
svoje poslovne in strokovne funkcije, naloge in dejavnosti ter vanje uvrstili 
dokumentacijo, ki nastaja pri izvajanju teh dejavnosti. Na poslovno in strokovno 

                                                 
19  Vgraditev klasifikacijskega načrta z roki hranjenja v računalniški program oziroma aplikacijo je prvi pogoj za 

delovanje informacijskega sistema za upravljanje dokumentacije.  

 360



Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2013 

dokumentacijo so navezali tudi roke hranjenja, usklajene s predpisi in potrebami 
poslovanja. Večina klasifikacijskih načrtov podjetij in zavodov je naslonjenih na 
Model za klasifikacijo dokumentacije podjetij in zavodov na osnovi poslovnih 
funkcij, ki ga je v sklopu Vzorčnih notranjih pravil za e-hrambo gradiva v digitalni 
obliki za podjetja na spletni strani objavil Arhiv Republike Slovenije (2009), 
pripravila pa sta ga že konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja Martin Lorbar, 
dekan tedanje Višje upravne šole v Ljubljani, in avtor tega prispevka. Klasifikacijske 
načrte na osnovi tega modela so pripravile številne gospodarske družbe, podjetja in 
zavodi (na primer Merkator, ELES, HIT, Pošta Slovenije itd.), v okviru visokega šolstva 
na primer Univerza v Ljubljani (z vsemi članicami), Univerza v Mariboru, Visoka šola 
za varstvo okolja v Velenju, v okviru zdravstva Splošna bolnišnica Brežice, Splošna 
bolnišnica Celje, UKC Ljubljana 20, ZD Trbovlje itd.  

 

Glavne skupine modela klasifikacije za podjetja in zavode: 

 

0    ORGANIZACIJA IN VODENJE PODJETJA / ZAVODA 

1    DELOVNA RAZMERJA 

2    PLAN, ANALIZE, FINANCE IN RAČUNOVODSTVO  

3    PROIZVODNJA, STORITVE, DEJAVNOST  

4    NABAVA IN PRODAJA    

5    RAZVOJ IN PROJEKTIRANJE 

6    INVESTICIJE IN UPRAVLJANJE PREMOŽENJA 

7    SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT 

8    SPECIFIČNA DEJAVNOST PODJETJA / ZAVODA   

9    ZADEVE ZUNAJ GLAVNIH SKUPIN OD 0 DO 8  

 

Model klasifikacijskega načrta za razvrščanje dokumentacije po poslovnih 
funkcijah z roki hranjenja lahko podjetje prevzame v celoti, praviloma pa ga mora 
dopolniti z lastnimi specifičnimi poslovnimi funkcijami, dokumentacijo, ki nastaja pri 
izvajanju teh funkcij, ter z roki hranjenja. V skladu z določbami ISO 15489 in MoReq-
om mora klasifikacijski načrt sloneti na razčlenitvi poslovnih funkcij podjetja, ki pa 
se v praksi razen splošnih, kadrovskih, finančnih, računovodskih, komercialnih, 
investicijskih, razvojnih in drugih skupnih poslovnih funkcij od podjetja do podjetja 
razlikujejo. Specifične poslovne funkcije farmacevtskega podjetja so na primer 
povsem drugačne od funkcij trgovskega ali gradbenega podjetja.    

                                                 
20  Klasifikacijski načrt UKC Ljubljana je leta 2012 pripravil dr. Vladimir Žumer iz Arhiva Republike Slovenije v 

sodelovanju z dr. Irmo Urh (za poslovno dokumentacijo), Nerino Gončin in mag. Simonom Hermanom ter 
notranjimi organizacijskimi enotami UKC (za zdravstveni del), vsi so iz UKC Ljubljana. 
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Model klasifikacijskega načrta za podjetja in zavode vsebuje sistematično 
nivojsko razčlenitev, ki jo opredeljujejo: 

 stvarna pristojnost,  

 poslovne funkcije oziroma naloge,  

 procesi poslovanja, 

 dejavnosti oziroma naloge ali 

 predmet poslovanja podjetja.   

 

Za osnovo načrta nikoli ne uporabljamo organizacijske strukture!  

Posamezni klasifikacijski načrt podjetja mora vsebovati najmanj: 

 tri- do petmestne decimalne klasifikacijske znake,  

 kratek in jedrnat opis bolj ali manj razčlenjenih funkcij in dokumentacije,  

 roke hranjenja dokumentacije, izražene v letih, 

 določitev arhivskega gradiva s strani pristojnega državnega arhiva, če gre za 
javno podjetje ali zavod,  

 v opombah tudi podrobnejšo obrazložitev ali razčlenitev funkcij in vrst 
dokumentacije posameznega klasifikacijskega znaka.  

 

Primer glavnih skupin klasifikacijskega načrta za proizvodno podjetje:  

 

0    ORGANIZACIJA PODJETJA 

1    DELOVNA RAZMERJA 

2    PLANIRANJE, INVESTICIJE IN RAZVOJ  

3    PROIZVODNJA IN STORITVE 

4    KOMERCIALNO POSLOVANJE  

5    SKLADIŠČENJE IN PREVOZI 

6    UPRAVLJANJE, VZDRŽEVANJE  IN ZAVAROVANJE PREMOŽENJA 

7    RAČUNOVODSTVO IN KNJIGOVODSTVO 

8    PROSTO ZA SPECIFIČNO GRADIVO PODJETJA   

9    ZADEVE ZUNAJ GLAVNIH SKUPIN OD 0 DO 8  
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Glavne skupine klasifikacijskega načrta za zavarovalnice: 

 

0    ORGANIZACIJA IN POSLOVANJE ZAVAROVALNICE 

1    UPRAVLJANJE Z BLAGOVNO ZNAMKO IN MARKETING 

2    DELOVNA RAZMERJA IN UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI 

3    FINANCE IN RAČUNOVODSTVO  

4    INVESTICIJE, NABAVA, VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE PREMOŽENJA  

5    INFORMACIJSKE STORITVE  

6    PROJEKTIRANJE IN RAZVOJ ZAVAROVANJ   

7    TRŽENJE, SKLEPANJE IN OBDELAVA ZAVAROVANJ  

8    REŠEVANJE ŠKOD       

9    ZADEVE IZVEN GLAVNIH SKUPIN 0 - 8 

 

Glavne skupine klasifikacijskega načrta ene od zbornic: 

 

0    ORGANIZACIJA IN POSLOVANJE  

1    DELOVNA RAZMERJA  

2    FINANCE IN RAČUNOVODSTVO 

3    INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE PREMOŽENJA  

4    KOMERCIALNA DEJAVNOST  

5    INFORMACIJSKI SISTEM IN TEHNIČNE STORITVE 

6    IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL ZBORNICE 

7    STROKOVNA IN INTERESNE DEJAVNOSTI  

8    IZOBRAŽEVALNA IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

9    OSTALE ZADEVE 

 

Zelo pa s pripravo klasifikacijskih načrtov zaostajajo zavodi s področja 
kulture in športa, na primer knjižnice, muzeji, gledališča ter drugi kulturni in 
športni zavodi. Le Združenje splošnih knjižnic Slovenije že dalj časa pripravlja 
Enotni klasifikacijski načrt za splošne knjižnice. Na Vrhovnem sodišču RS se kljub 
zelo hitri informatizaciji sodišč in zemljiške knjige ne premakne priprava enotnega 
klasifikacijskega načrta za pravosodne organe, ki bi ga bilo v osnovi treba nasloniti na 
obstoječe razvrščanje sodnih spisov iz sodnega reda, zamenjati sedanje črkovne 
oznake z decimalno klasifikacijo ter dodati razčlenitev funkcij sodne uprave. 

V začetku leta 2013 je Ministrstvo za zdravje RS potrdilo Enotni klasifikacijski 
načrt za razvrščanje poslovne in zdravstvene dokumentacije z roki hranjenja za 
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zavode s področja zdravstva (zdravstvene domove, bolnice in UKC)21, ki ne temelji 
na obveznem okviru, temveč na razčlenitvi, ki je primerna za podjetja oziroma 
zavode.  

Glavne skupine Enotnega klasifikacijskega načrta za razvrščanje poslovne in 
zdravstvene dokumentacije z roki hranjenja za zdravstvene zavode v Sloveniji:  

 

0    ORGANIZACIJA IN POSLOVANJE  

1    DELOVNA RAZMERJA IN VARNOST PRI DELU   

2    FINANCE IN RAČUNOVODSTVO 

3    INVESTICIJE, VZDRŽEVANJE IN UPRAVLJANJE PREMOŽENJA  

4    NABAVNA DEJAVNOST        

5    INFORMACIJSKE IN TEHNIČNE STORITVE  

6    TEMELJNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST  

7    SKUPNE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI       

8    IZOBRAŽEVALNA, RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST 

9    ZADEVE IZVEN GLAVNIH SKUPIN 0 - 8 

 

Enotni klasifikacijski načrt za zdravstvene zavode v celoti temelji na  
Klasifikacijskem načrtu za razvrščanje poslovne in zdravstvene dokumentacije z 
naborom zdravstvene dokumentacije ter roki hranjenja UKC Ljubljana, ki ga je po 
predhodnih obravnavah posebne delovne skupine in Strokovnega sveta UKC Ljubljana 
potrdil generalni direktor,  pristojni Arhiv Republike Slovenije pa je z Navodilom za 
odbiranje arhivskega gradiva UKC Ljubljana vnesel določbe o arhivskem gradivu 
(oznaka A), ki ima trajen pomen za zgodovino, druge znanosti in kulturo ali trajni 
pravni interes.22  

 

Skrajšani izsek iz Klasifikacijskega načrta UKC Ljubljana: 
 

614 Popisi bolezni bolnikov (predpisani 
obrazec) 

 

 

* A 1 % * 10 let od smrti bolnika ali 
najmanj 100 let od 
njegovega rojstva 

A – izbor 1 % gradiva 

615 Klinični protokoli za posameznega 
bolnika  

* A 1 % * 10 let od smrti bolnika ali 
najmanj 100 let od 
njegovega rojstva 

A – izbor 1 % gradiva 

  

 

   

                                                 
21  Enotni klasifikacijski načrt za zdravstvene zavode je leta 2012 pripravil dr. Vladimir Žumer na osnovi 

klasifikacijskega načrta UKC Ljubljana, Splošne bolnišnice Brežice in Splošne bolnišnice Celje, ki jih je izdelal v 
letih od 2009 do 2012.  

22  Arhivsko gradivo UKC Ljubljana je določil Arhiv Republike Slovenije s pisnim navodilom št. 62510-100/2009/22 
dne 1. 10. 2012.   
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616 Ambulantni kartoni (predpisani 
obrazec) 

- ambulantni kartoni 

- zobozdravstveni kartoni 

- specialistični kartoni 

- ortodontska kartoteka 

- zdravstveni kartoni medicine dela 

- zdravstveni kartoni kandidata oziroma  

  voznika 

- kartoni bolnikov za psihološki pregled 

- športno zdravstveni kartoni, …  

* A 1 % * 10 let od smrti bolnika ali 
najmanj 100 let od 
njegovega rojstva 

A – izbor 1 % gradiva 

62 Sprejem bolnikov in soglasja za 
preiskave, posege in raziskave  

   

620 Vabila in obvestila bolnikom za 
sprejem, pregled, preiskavo ali poseg s 
ali brez pojasnil in navodil: 

   

6200   Za sprejem na kliniko 2   

6201   Za preiskavo, pregled, poseg,     

  kontrolni pregled ali kontrolo na 
oddelek,  

  v ambulanto,  službo, laboratorij,  

  inštitut, center,… 

2   

 

V tri- do petmestni decimalni klasifikacijski načrt poslovne in zdravstvene 
dokumentacije je razvrščenih preko 1600 vrst različnih dokumentov oziroma obrazcev 
v papirni ali elektronski obliki, ki nastajajo pri temeljni zdravstveni dejavnosti UKC 
Ljubljana kot javnega zdravstvenega zavoda na terciarni ravni. Roki hranjenja, ki so 
določeni v letih (2, 3, 5, 10, 15, 20 let, 10 let od smrti bolnika ali najmanj 100 let od 
rojstva, če datum smrti ni znan, ali trajno, kadar gradivo nima značaja arhivskega 
gradiva), so usklajeni s številnimi predpisi, ki določajo roke hranjenja poslovne 
dokumentacije23 in zdravstvene dokumentacije, še posebej pa z Zakonom o zbirkah 
podatkov s področja zdravstvenega varstva24 iz leta 2000. Roki hranjenja so usklajeni 
tudi s potrebami poslovanja UKC Ljubljana kot pravne osebe, zahtevami pravne 
službe, potrebami medicinske stroke in zgodovine medicine ter s potrebami bolnikov 
v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah25 in drugimi predpisi.    

  Ministrstvo za zdravje RS je menilo, da je Klasifikacijski načrt UKC Ljubljana 
ustrezna osnova tudi za pripravo in sprejem Enotnega klasifikacijskega načrta za 
razvrščanje poslovne in zdravstvene dokumentacije z roki hranjenja zdravstvenih 
zavodov v Republiki Slovenji na primarni, sekundarni in terciarni ravni, torej za 
zdravstvene domove, bolnišnice in za oba UKC.26 Navedeni zavodi ne opravljajo 
upravnih nalog temveč pretežno strokovne naloge. Enotni načrt pa ne bo veljal za 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja RS ter 

                                                 
23  Na primer: Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi (Uradni list RS, št. 

52/2009), Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/2006), Zakon o davku 
na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/2006, 52/2007, 33/2009). Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, 
št. 117/2006, 125/2008), Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), Slovenski računovodski standardi, št. 
21, 22 in 23 (Uradni list RS, št. 80/2011 in 118/2005), Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002).  

24  Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/2000).  
25  Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/2008). 
26   Ministrstvo za zdravje je predpisalo enotni načrt na podlagi 120. člena Uredbe o upravnem poslovanju. 
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inšpektorate v sestavi ministrstev, ker opravljajo pretežno upravne naloge in se 
morajo nasloniti na predpisan okvir iz Uredbe o upravnem poslovanju.   

Za zaključek lahko ugotovimo, da v Sloveniji po letu 2005 vsi državni organi 
(vlada, ministrstva, organi v sestavi, inšpektorati, agencije, skladi, upravne enote, 
območne enote državnih organov, centri za socialno delo), vključno z zakonodajno 
vejo oblasti (Državni zbor RS), organi lokalnih skupnosti (občine in mestne občine), 
ter večina pravnih in fizičnih oseb, ki na podlagi javnih pooblastil opravljajo upravne 
naloge (na primer: varuhinja človekovih pravic, pooblaščenka za dostop do informacij 
javnega značaja, itd.), nadaljujejo stoletno tradicijo razvrščanja dokumentarnega 
gradiva na podlagi predpisanih okvirnih in enotnih klasifikacijskih načrtov. Največji 
problem predstavljajo nenehne organizacijske spremembe javne uprave, ki ob 
likvidacijah, združevanjih in drugih statusnih spremembah državnih in drugih 
upravnih organov zahtevajo spreminjanje klasifikacijskih načrtov, posledično pa tudi 
dopolnjevanje navodil za odbiranje arhivskega gradiva pristojnih arhivov.        

Skoraj osemletna praksa priprave klasifikacijskih načrtov za pravne osebe 
javnega prava s področja gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, visokega šolstva, 
znanosti, socialnega varstva, zdravstva, kulture in šolstva je pokazala na zgrešeno 
oziroma neuspešno vztrajanje ministrstva za javno upravo in nekaterih drugih 
ministrstev na obvezno naslonitev vseh javnopravnih oseb na predpisani okvir iz 
Uredbe o upravnem poslovanju, čeprav je evidentno, da te pravne osebe opravljajo 
strokovne naloge na podlagi področne zakonodaje.  

Ministrstvu za zdravje bi morala pri pripravi enotnih klasifikacijskih načrtov za 
posamezna področja slediti tudi ostala ministrstva in se nasloniti na mednarodni 
standard ISO 15489 ter na priporočilo Evropske komisije MoReq. Takšni enotni 
klasifikacijski načrti bi bili seveda neobvezno uporabni oziroma dobrodošli tudi za 
pravne osebe zasebnega prava na vseh omenjenih področjih, v kolikor že nimajo 
izdelanih lastnih klasifikacijskih načrtov na podlagi Modela za razvrščanje 
dokumentacije z roki hranjenja za podjetja in zavode.    
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SUMMARY 

RECORDS CLASSIFICATION SCHEMES WITH RETENTION PERIODS IN SLOVENIA 

Records classification schemes with retention periods for administration and 
judiciary bodies and companies, corporations and institutes in the Republic of 
Slovenia base on requirements of the international standard ISO 15489 - Information 
and documentation - Records management, on the recommendation of the European 
Commission MoReq - Model Requirements for Electronic Records Management and on 
Slovene legislation which defines the management and storage of records. The 
Decree on Administrative Operation from 2005 and the archival law from 2006 should 
be mentioned here. Since it enables the implementation of a structure, defines 
content, retention periods, provisions on archives, form and, together with other 
metadata, access and use, a classification scheme with retention periods is a base 
precondition for implementing electronic management and storage of records in 
digital form. A classification scheme must be based on a thorough analysis of business 
functions, assignments, competencies and activities of legal persons from a certain 
field of operations. Retention periods must be in accordance with the current 
legislation and business needs and are logically applied also to the stored paper 
records from the past operation. Provisions on public archives, which have 
permanent significance for science and culture or for legal safety of persons, are 
defined in the classification scheme by competent archival institutions. For legal 
persons of the private law competent archival institutions issue professional 
guidelines for the selection of private archives.  


