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PROBLEMATIKA PRI ODBIRANJU  
GRADIVA NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

Izvleček: 

Prispevek v krajšem pregledu obravnava zgodovino poslovanja z dokumentarnim gradivom na področju 
šolstva od uvedbe splošne šolske naredbe do danes.  Na odbiranje arhivskega gradiva na področju vzgoje 
in izobraževanja je vplivalo neskladje med arhivsko in šolsko zakonodajo, saj so na področju šolstva 
upoštevali le slednjo. S 1. januarjem 2013 bodo stopili v veljavo novi Pravilniki o dokumentaciji v 
vrtcih, osnovnih in glasbenih šolah. Klasifikacijski načrt za področje šolstva je pripravljen, vendar še ni 
stopil v veljavo. Vodstveni kader na področju vzgoje in izobraževanja velikokrat ni seznanjen z arhivsko 
zakonodajo. Ravno tako je velikokrat neustrezno hranjenje stalne zbirke zaradi pomanjkanja prostora 
ali neustreznih prostorov, ki jih uporabljajo v ta namen.  

Ključne besede: 

pravilniki o šolski dokumentaciji, odbiranje gradiva vzgojno-izobraževalnih ustanov 

Abstract:  

Problems of Selecting Archives in the Field of Education 

In short overview, the article presents the history of records management in the field of education.  
The discrepancy between archival and school legislation influenced the selection of archival material in 
the field of education, because schools considered only their own legislation. On January 1, 2013, new 
sets of rules on documentation in kindergartens, music schools and elementary schools will come into 
force. The classification plan for schools has already been prepared, but has not yet entered into force. 
The management in the field of education is often not familiar with archival legislation and inadequate 
storage of permanent collection is very common due to the lack of space and inadequate facilities that 
are used for this purpose. 
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UVOD 

Vsak prebivalec Slovenije, Evrope je bil ali je vključen v šolo, vrtec, posebno 
šolo, večerno šolo, srednjo šolo, visoko šolo ali univerzo. V ospredju šolskih institucij 
je znanje, namenjeno vsakemu posamezniku. Sam šolski proces je naravnan na 
prihodnost, na šolsko leto, posameznike pripravlja na višjo stopnjo šolanja, na poklic. 
Šolstvo je tesno povezano s širšo družbo in njenimi procesi. Delovanje vzgojno-
izobraževalnih institucij postaja vse bolj zapleteno, določajo ga zakoni, pravilniki ali 
odloki, in teh je res veliko. 
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Ob delovanju vsake vzgojne in izobraževalne institucije nastaja vrsta različnega 
pedagoškega in nepedagoškega dokumentarnega gradiva, nekoč so zanj uporabljali 
pojem registratura. V množici predpisov, ki določajo delovanje šolskih institucij, in 
samem izobraževalnem procesu, ki je namenjen prihodnosti, velikokrat ostaja 
spregledana arhivska zakonodaja, ki skuša ohraniti sledi delovanja vzgojno- 
izobraževalnih institucij ter s tem hkrati vsakega posameznika. Gradivo, ki nastaja v 
vrtcih, šolah, srednjih šolah in univerzah, postaja v določenih trenutkih preteklost, 
vendar to ne pomeni, da postane neuporabno. To gradivo je bogat vir kulturno- 
zgodovinskega spomina naroda in je povezano z narodno in kulturno zavestjo, 
posameznikom omogoča identifikacijo s šolo in krajem. Ob spremembi družbenega 
sistema v devetdesetih letih se je pri nekateri šolski dokumentaciji izpostavil vidik, 
ko šolska dokumentacija posamezniku zagotavlja pravno varstvo. 

 

PRVI PREDPISI O ŠOLSKI DOKUMENTACIJI  

Od sprejetja prvega osnovnošolskega zakona leta 1774, ki je določil šolanje 
vseh otok od 6. do 12. leta starosti ne glede na spol ali stan v celotnem Avstrijskem 
cesarstvu, je minilo skoraj 240 let. Takrat so nastale tri vrste šol: trivialke na 
podeželju, v manjših mestih in trgih, glavne šole v vsakem okrožju ter normalke v 
glavnih mestih dežel. Prvi šolski predpisi o šolski dokumentaciji niso določali, katere 
dokumente naj šole hranijo trajno, predpisovali so le vodenje posamezne 
dokumentacije, kot so evidence o učencih, knjige šolskih odredb ter zlate in črne 
knjige (Cizelj, 2006). Šolska uprava se je postopoma širila in izpopolnjevala, kar je 
sovpadalo tudi s širitvijo in krepitvijo administracije državne oblasti v takratni 
Avstriji. V instrukciji za učitelje, ki je sledila drugemu osnovnošolskemu zakonu, so 
predpisovali vodenje popisa vseh šoloobveznih otrok šolskega okoliša, katalog o 
napredovanju učencev, posebne knjige za verouk, knjigo šolskih preverjanj, poskusne 
lepopisne vaje in sestavke. Pomembno je bilo, da so predpisali šolsko dokumentacijo, 
ki so jo morali predložiti ob nadzoru šole. Pri šolski vizitaciji je moral učitelj, 
zadolžen za šolsko dokumentacijo, nadzorniku pokazati seznam vseh šoloobveznih 
otrok, izvleček iz preverjanja znanja, mesečni seznam napredovanja, poskusne 
lepopisne vaje in sestavke, urnik, seznam ubogih otrok ter beležke in pritožbe 
šolskega nadzornika (Vrbnjak, 1982). Zakonodaja je predpisovala hrambo gradiva, 
vendar ni določala rokov hrambe, natančno je predpisovala le, katero dokumentacijo 
naj vodijo šole. V šolah je učitelj poleg poučevanja postal zadolžen za vodenje šolske 
dokumentacije, danes bi temu rekli pisarniško poslovanje. Pošiljal je razna poročila 
in statistiko na višje šolske oblasti ter skrbel za pravilno vodeno in odloženo 
predpisano šolsko dokumentacijo. Vodenje dokumentarnega gradiva je bilo odvisno 
od posameznih škofij, saj je za šolstvo skrbela cerkvena oblast. Šolski nadzorniki so 
vedno znova ugotavljali, da se učitelji pritožujejo nad večanjem šolske 
administracije in da je urejenost dokumentacije in šolskih arhivov odvisna od 
zavzetosti tistih posameznikov, ki so zanje zadolženi. Drugi šolski zakon je 
predpisoval na enorazrednicah obvezno vodenje: vpisnic (Inscriptionsbuch, 
Verordnungsbuch), inventarnih knjig, knjig odredb (Normalienbuch, 
Verordnungsbuch), kronik, zapisnikov šolskih konferenc, seznamov izostankov 
(Absentenliste, Versäumnistabelle), šolskih dnevnikov (Schultagebuch). Bolj 
zapletena pa je bila administracija večrazrednic in srednjih šol. Za poslovanje teh šol 
je bil odgovoren upravitelj šole (Oberlehrer, Rector). Poleg naštete obvezne šolske 
dokumentacije pri enorazrednicah so te šole vodile še album (seznam učencev), 
knjigo spričeval, zapisnike sej, poslovno navodilo, posebne spise, zvezek z letnimi in 
polletnimi učnimi načrti, zakonske odločbe o službenih razmerjih učiteljev, zapisnike 
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okrajnih učiteljskih konferenc. Gradivo so morale hraniti šole primerno zloženo, v 
ovitkih, ki so bili opremljeni z napisi vsebine tako, da je bilo gradivo hitro dosegljivo 
(Vrbnjak, 1982). Tu že zasledimo prve oblike klasifikacije v šoli, saj je moralo biti 
dokumentano gradivo razvrščeno po tematiki. Pod črko D so razvrščali službena 
navodila (Dienstinsstruktion), pod G osebne zadeve (Generalien) in pod K sejne 
zapisnike in zapisnike konferenc (Konferenzprotokoll). Predpisana sta bila tudi 
delovodnik (Dienstjournal) ter zbirka veljavnih zakonskih predpisov (Repertorium). 
Poleg omenjenih predpisov je na šoli nastajala uradna korespondenca (dopisi), ki je 
bila trajna (Vrbnjak, 1982). V šolah je bil najbolj razširjen način hranjenja in 
razvrščanja dokumentarnega gradva po vrstah dokumentov. Obdržal se je vse do 
danes, saj hranijo šole matične liste skupaj razvrščene kronološko, zapisnike 
konferenc hranijo skupaj razvrščene kronološko … (Žumer, 2001). Upravni organi v 
Avstriji so v 18. stoletju uporabljali registraturni načrt. Za časa cesarja Jožefa II. so 
uvedli opravilne zapisnike, za katere danes uporabljamo izraz delovodnik (Žontar, 
1993). Konec 19. stoletja se je uveljavil kombiniran opravilni zapisnik (Žontar, 1993). 
V šolah so delovodnike uporabljali za prejete in poslane dopise. 

Največje spremembe je prinesel tretji osnovnošolski zakon leta 1869 s splošno 
šolsko obveznostjo, vodenje in nadzor nad šolstvom je iz cerkvene oblasti prešlo v 
državno. Šolska obveznost je bila razširjena na otroke od 6. do 14. leta starosti. 
Ukinjene so bile trivialke, glavne šole in normalke, ki so jih nadomestile ljudske in 
meščanske šole, ki so se delile po številu učiteljev na eno- do osemrazredne.1 Tudi 
tretji osnovnošolski zakon je določal dokumentacijo, ki je nastajala v šolah. Šolski in 
učni red občnim ljudskim učilnicam z dne 20. avgusta 1870 je v prvem odstavku 33. 
člena predpisal, da morajo šole hraniti uradne knjige in spise: šolsko kroniko, šolsko 
matico, razrednice in imenike, tednike, zapisnike učiteljskih konferenc, sezname 
prejetih in darovanih knjig, inventarno knjigo in zbirko šolskih odredb. Tretja alineja 
istega člena je nalagala, da se vse knjige in pošta hranijo v šolskem arhivu, 
razvrščene po letnikih, ter da se ob zamenjavi učitelja, ki je zadolžen za arhiv, 
izročijo naslednjemu učitelju z zapisnikom (Železnik, 1992). Ministrska odredba z dne 
14. junija 1876 je določala, da se spisi iz šolskega arhiva ne smejo sposojati na dom 
(Vrbnjak, 1982). Vsi šolski predpisi so določali le, katero dokumentacijo mora voditi 
šola. Z ministrsko odredbo 24. februarja 1894 je bila prvič določena šolska 
dokumentacija trajne vrednosti: vpisnice, evidenčni protokoli, kronika, zapisniki 
konferenc, zbirka normalij, matice in evidence o privatnih izpitih (Cizelj, 2006). 
Deset let so morali hraniti razrednice, vpisnice o ročnem delu ter opravilne zapisnike 
in korespondenco manjšega pomena. Eno leto so hranili le izkaze o napredovanju pri 
verouku in sprejemnico šolarjev (Vrbnjak, 1982). Prostor, namenjen arhivu šole ali 
stalne zbirke, ni bil predpisan, so pa predpisali, da mora ravnatelj imeti svojo 
pisarno, učitelji pa lastno konferenčno sobo. Skrb za dokumentacijo in njeno 
hranjenje je učitelje dodatno obremenjeval, zato so o tem velikokrat razpravljali na 
učiteljskih konferencah. 

Tretji osnovnošolski zakon je prinesel tudi nov nadzor nad delovanjem šol. Za 
nadzor nad didaktično-pedagoškim delom so bili imenovani šolski nadzorniki. Za 
nadzor nad vzgojo in vodstvom so bili ustanovljeni šolski sveti. Krajevni šolski sveti so 
skrbeli za vzdrževanje ljudskih šol. Sestavljeni so bili iz krajevnega šolskega 
nadzornika, učitelja, veroučitelja in petih voljenih članov. Med ostalimi nalogami je 
šolski svet nadziral tudi shranjevanje šolske dokumentacije in drugih pomembnih 

                                                 
1  Enorazredna šola ni pomenila samo enega razreda na šoli, temveč tri ali štiri razrede ljudske šole, katere je 

kombinirano poučeval en učitelj. 

 371



M. Kontestabile Rovis: Problematika odbiranja gradiva na področju vzgoje in izobraževanja 

listin (Cizelj, 1994). Nadzor nad šolami je izvajal tudi okrajni šolski inšpektor, 
katerega je imenoval minister za bogočastje in uk za dobo šestih let. Njegova naloga 
je bila tudi sklicevanje in vodenje okrajnih učiteljskih konferenc. O opravljenih 
inšpekcijskih ogledih je moral napisati poročila, ki jih je poslal na deželni šolski svet, 
ki je bil najvišja šolska nadzorna oblast v deželi (Cizelj, 1994). 

V obdobju Avstrije je bila šolska dokumentacija in njena hramba predpisana z 
zakoni in odredbami. Nad dokumentacijo sta bdela tudi krajevni in okrajni šolski 
inšpektor. Za pravilno poslovanje in hrambo je bil zadolžen učitelj, ki mu je država 
dodelila tudi administrativno funkcijo. Leta 1894 so določili tudi nekatere roke 
hrambe šolske dokumentacije, pomembno pa je bilo, da je ob vsakokratni menjavi 
učitelja ali ravnatelja bila šolska dokumentacija del primopredajnega zapisnika, saj 
se je tako zagotavljala pregledna kontinuiteta le-te. V šolah se ni uveljavila oblika 
hrambe dokumentarnega gradiva po klasifikacijskem načrtu. Klasifikacija spisov je 
vedno nastala iz praktičnih potreb, tam, kjer je nastalo veliko gradiva (Pivk, 2007), 
vendar v nasprotju z upravo (Žontar, 1993) in pravosodjem (Bizjak, 1993) v šolstvu ni 
zaživela. 

 Po končani prvi svetovni vojni je Načrt preustrojitve šolstva in narodne vzgoje 
iz leta 1919 le kratko omenil zadolžitev upravitelja šole, da mora voditi šolske račune 
in šolsko matico (Vrbnjak, 1982). Zakona o osnovni šoli in srednji šoli sta 
predpisovala, da imajo šole arhiv in administrativne knjige, vendar je pisarniško 
poslovanje, ravnanje s tovrstno dokumentacijo ostajalo nedorečeno, brez posebej 
predpisanih pravilnikov. Šolska dokumentacija se je tako hranila po načelu praktičnih 
potreb. Šolski inšpektorji so nadzorovali predvsem poslovanje šol, glede 
dokumentacije so pazili le, da so šole hranile ustaljene vrste predpisane 
dokumentacije. Šele tik pred drugo svetovno vojno je izšel priročnik za upravitelje in 
učitelje ljudskih šol z naslovom Administracija v ljudski šoli (Vrbnjak, 1982).  Na 
Primorskem Italija ni bila naklonjena ohranjanju šolske dokumentacije, ki je 
nastajala na slovenskih osnovnih šolah. Druga svetovna vojna je take razmere še 
poslabšala, veliko šolskih poslopij je bilo poškodovanih in požganih. 

 

PISARNIŠKO POSLOVANJE ŠOL PO DRUGI SVETOVNI VOJNI         

Povojna šolska zakonodaja je predpisovala, da vse šole (in domovi) vodijo 
evidenco knjig, ki jih predpiše republiški organ za prosveto in kulturo, ter druge 
evidence in knjige, ki so jih dolžne voditi po drugih predpisih. Pisarniško poslovanje 
šol, predvsem hramba šolske dokumentacije, je bila omenjena v  priročnikih. Leta 
1950 je izšel Priročnik za šole, leta 1952 so izšla Praktična navodila za šolske 
upravitelje, leta 1958 Šolski upravitelj, leta 1977 je izšel Priročnik  za pedagoški 
nadzor in svetovanje. V Uradnem listu SRS je bil 12. junija 1969 objavljen Pravilnik o 
dokumentaciji v osnovnih in srednjih šolah ter domovih za učence teh šol. Le 7. člen 
tega pravilnika določa dokumente trajne vrednosti: matični list, matično knjigo in 
zapisnike o zaključnem izpitu. Prvi arhivski zakon je bil sprejet leta 1966 in je 
zavaroval arhivsko gradivo kot kulturni spomenik. Šole so arhivom pošiljale tako 
imenovane vnaprejšnje izločitvene sezname, kjer so popisale vse zvrsti 
dokumentarnega gradiva z navedenimi roki hrambe. Pred uničenjem gradiva, ki mu 
je potekel rok hrambe, so morale šole arhivu posredovati izvršilni izločitveni seznam, 
kjer je bilo našteto, kateremu gradivu je pretekel rok hrambe. Arhiv je moral 
izvršilne izločitvene sezname pred uničenjem potrditi (Žumer, 1984). 
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Leta 1980 je bil sprejet Pravilnik o pedagoški dokumentaciji v osnovni šoli. V 5. 
členu pravilnika so prvič omenjeni arhivski predpisi, in sicer: osnovna šola hrani 
matične knjige, matične liste in šolsko kroniko v skladu z arhivskimi predpisi. Leta 
1981 je bil sprejet nov Zakon o naravni in kulturni dediščini, ki je določal delovanje 
arhivov. Imel je vrsto podzakonskih aktov, novost na področju arhivistike so pomenila 
navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva ter 
izobraževanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom. Novi zakon je 
omogočal, da arhiv z navodili določi dokumentacijo posamezne šole, ki jo je prevzel. 
Arhivi si prizadevajo pridobiti dokumentacijo, ki ima trajno znanstveno vrednost ali 
značaj kulturne dediščine ter omogoča posamezniku pravno varstvo. Leta 1984 je 
izšel Priročnik za usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom, kjer 
so objavljena tipska navodila za osnovne in srednje šole, to je seznam gradiva, ki ima 
status arhivskega gradiva. V nasprotju s petim členom pravilnika o osnovnošolski 
dokumentaciji je bil nabor gradiva, ki ima trajno ali arhivsko vrednost, veliko širši. 
Poleg trajne šolske dokumentacije, kot so matične knjige, matični listi in kronike, je 
v tipskih navodilih za osnovne in srednje šole navedeno, da se v arhiv prevzame tudi 
matične knjige učiteljstva, gradivo o ustanovitvi šole in o njenih statusnih 
spremembah, knjige šolskih okrožnic in obvestil, letne delovne načrte, diplome in 
pohvale, ki jih dobi šola, fotografije šole, šolske publikacije, izbrano gradivo 
interesnih dejavnosti, pionirskih in mladinskih organizacij, vzorčne izvode 
seminarskih in šolskih nalog, lastnosti arhivskega gradiva v celoti pa je dobilo gradivo 
pred drugo svetovno vojno, kar  je pomenilo, da se brez odbiranja v celoti preda 
pristojnemu arhivu (Priročnik, 1984).  Nastal je razkorak med šolsko zakonodajo ter 
pravilniki in arhivskimi navodili.  

 

VSE VEČJI RAZKORAK MED ARHIVSKO ZAKONODAJO IN PRAVILNIKI O ŠOLSKI 
DOKUMENTACIJI 

Šolski pravilniki predpisujejo trajno hrambo določenih šolskih dokumentov, ki 
se nanašajo predvsem na vzgojno-izobraževalni proces, vendar ti pravilniki ne 
upoštevajo še ostale dokumentacije, ki nastaja na šoli in je za arhive še kako 
pomembna. Na ta problem je opozoril Vladimir Žumer pri obravnavi Pravilnika o 
dokumentaciji v osnovni šoli leta 1996. Po tem pravilniku so bili trajni le matični listi, 
matične knjige in kronika. Letna poročila in zapisniki organov šole pa naj bi se hranili 
le pet let (Žumer, 2001).  Pravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli, sprejet 
leta 1999 (U.l. RS, št. 64/99), je na podlagi 86. člena Zakona o osnovni šoli kot 
dokumentacijo trajne vrednosti označil: matično knjigo, matične liste, šolsko 
kroniko, letni delovni načrt šole, letna organizacijska poročila, zapisnike sej 
učiteljskega zbora, zapisnike sej oddelčnih učiteljskih zborov in zapisnike sej sveta 
šole. Nikjer pa ni omenjeno ostalo gradivo, ki je pomembno za znanost in kulturo in 
bi se moralo hraniti trajno. Nerešeno je ostalo vprašanje sej sveta staršev, ki sodijo v 
kategorijo trajnega gradiva (Cizelj, 2006). Pravilnik o šolski dokumentaciji v 
srednješolskem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 96/99) je ustvarjalce opozoril, da je med 
dokumentarnim gradivom, ki nastaja na srednjih šolah, tudi arhivsko gradivo, 
katerega ustanova odbere po navodilih pristojnega arhiva ne glede na to, ali je 
navedeno po šolskem pravilniku, da ima trajno vrednost ali je nima (Cizelj, 2006). 

Pomanjkljivost prejšnjih pravilnikov je popravil nov pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah pravilnika o dokumentaciji v devetletni šoli, sprejet 18. marca 2002. Prvi 
1 a člen zahteva, da šola vodi kopije dokumentacije v elektronskem mediju kot tudi 
izpisu na papir. Člen 16 a šolo obvezuje, da je dolžna v rokih in po navodilu 
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pristojnega arhiva odbrati gradivo iz šolske dokumentacije. Tako dokumentacijo 
mora šola arhivirati in varovati po predpisih o arhivskem gradivu in varstvu osebnih 
podatkov. Člen 16 b govori o uničenju dokumentacije po preteku predpisanega roka 
hranjenja. Nikjer pa ni bilo omenjeno, da šole ne smejo izločati gradiva, preden ni iz 
njega odbrano arhivsko gradivo. 

Posebno poglavje predstavljajo predpisi o dokumentaciji predšolskih ustanov, ki 
so bili še veliko bolj nenaklonjeni ohranjanju dokumentacije, ki je nastajala pri njih. 
Pravilnik o dokumentaciji v vzgojno-varstvenih organizacijah iz leta 1972 je kot 
trajno gradivo določil le matično knjigo ter mape (otrok), vso ostalo dokumentacijo 
vred s kroniko je pustil ob strani. Pravilnik o pedagoški dokumentaciji v vzgojno-
varstvenih organizacijah iz leta 1980 je kot trajno gradivo določil matične liste in 
kroniko. V nasprotju z njim Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu iz leta 1997 kot gradivo 
trajne vrednosti navaja le kroniko. Ker so vrtci javni zavodi, so zavezani k 
upoštevanju arhivske zakonodaje, zato bi morali ohraniti tudi letne delovne načrte in 
poročila, sezame otrok, zapisnike komisije za sprejem otrok, zapisnike sej 
vzgojiteljskega zbora in strokovnih aktivov, zapisnike sej sveta vrtca in zapisnike 
sveta staršev (Cizelj, 2006). Le tako bodo ohranjene sledi delovanja vrtcev, ki skrbijo 
za otroke v obdobju, ko razvijejo največ svojih veščin, ter bodo na razpolago 
znanosti. 

Leta 2008 je pričela delovati strokovna skupina za šolstvo, ki jo sestavljajo 
arhivistke iz regionalnih arhivov, zadolžene za ustvarjalce s področja vzgoje in 
izobraževanja. Leta 2009 je skupina opozorila takratno Ministrstvo za šolstvo, da 
prihaja do neskladja med šolsko in arhivsko zakonodajo ter da ostaja arhivska 
zakonodaja v šolah velikokrat spregledana. Direktorat za vrtce in osnovno šolstvo je 
23. aprila 2009 vsem ravnateljem in ravnateljicam vrtcev, osnovnih šol, osnovnih šol 
s prilagojenim programom, zavodom za izobraževanje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami, glasbenim šolam, srednjim šolam, višjim šolam, dijaškim 
domovom in ljudskim univerzam posredovalo okrožnico o varstvu dokumentarnega 
gradiva in arhivskega gradiva z opozorilom, da so dolžni poleg področne zakonodaje 
upoštevati tudi arhivsko zakonodajo – Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
grdiva ter arhivih in Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. Posebej 
so bili opozorjeni, da morajo ne glede na zahteve področne zakonodaje pred 
odbiranjem gradiva o tem obvezno obvestiti pristojni arhiv. 

Strokovna delovna skupina je sodelovala tudi pri sprejemanju Enotnega načrta 
klasifikacijskih znakov z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode (vrtce, zavode 
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbene 
šole, dijaške domove, višje strokovne šole in organizacije za izobraževanje odraslih). 
Minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič je s sklepom št. 024.67/2009/1 z dne 15. 
septembra 2009 imenoval delovno skupino za pripravo ENKZ za področje vzgoje in 
izobraževanja. V delovno skupino so bili imenovani: za vodjo skupine Boris Zupančič, 
vodja Sektorja za osnovno šolstvo (MŠŠ), za člane pa Barbara Kresal Sterniša in Milena 
Bonelli, Sektor za osnovno šolstvo (MŠŠ), Nataša Hafner Vojčič, Sektor za višje šolstvo 
(MŠŠ), Olga Jukič, Sektor za vrtce (MŠŠ), dr. Slavica Černoša, Sektor za izobraževanje 
odraslih (MŠŠ), mag. Irena Bahovec, Sektor za srednje šolstvo (MŠŠ), Vojko Brunček, 
glavna pisarna MŠŠ, dr. Vladimir Žumer, Arhiv Republike Slovenije, dr. Ivanka Zajc 
Cizelj, Zgodovinski arhiv Celje. Do konca leta 2010 se je skupina sestala 
triindvajsetkrat. Imela je tudi neformalne posvete z Ministrstvom za javno upravo, to 
pa je pripomoglo k njenemu bolj konstruktivnemu nadaljnjemu delu. Osnutek je bil 
predstavljen tudi manjši skupini ravnateljic in ravnateljev. Osnutek je bil pripravljen 
brez oznak za arhivsko gradivo – to delo so opravili arhivski strokovni delavci, potem 
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pa je bil ENKZ predložen še Ministrstvu za javno upravo. K predloženemu ENKZ ni bilo 
pripomb, zato naj bi bil objavljen v uradnem listu ter stopil v veljavo s 1. 
septembrom 2013. 

 

NOVI PRAVILNIKI O DOKUMENTACIJI V VRTCIH, GLASBENIH ŠOLAH, OSNOVNIH 
ŠOLAH 

S 1. januarjem 2013 bodo stopili v veljavo novi Pravilniki o dokumentaciji v 
vrtcih, glasbenih šolah in osnovnih šolah. V Pravilniku o dokumentaciji v vrtcih (Ur. l. 
RS, št. 61/2012) je v prilogi določeno dokumentarno gradivo z roki. Kot trajno 
dokumentarno gradivo v vrtcih so določeni: kronika vrtca, letni delovni načrt vrtca, 
letni delovni načrt enote vrtca, poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta, 
poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta enote. Kot je ugotavljala dr. 
Ivanka Zajc Cizelj (2006), sodijo med trajno gradivo vrtcev seznami otrok, zapisniki 
komisije za sprejem otrok v vrtec, zapisniki sej vzgojiteljskega zbora ter strokovnih 
aktivov, zapisniki sej vrtca in zapisniki sej sveta staršev. Deseti člen določa uničenje 
dokumentacije, vendar ne omenja, da je potrebno uničiti dokumentacijo, ki ji je 
potekel rok hrambe. Deveti člen pa je namenjen arhivskemu gradivu, v drugem 
odstavku je navedeno, da mora vrtec ne glede na roke hranjenja, določene v prilogi, 
v rokih in po navodilih pristojnega arhiva odbrati gradivo iz dokumentarnega gradiva 
vrtca, ki je arhivskega pomena. V zadnjem, četrtem odstavku je prvič omenjen 
prostor hrambe arhiva – stalne zbirke, ki navaja, da vrtec lahko v soglasju z 
ustanoviteljem zagotovi in organizira arhiviranje in hranjenje dokumentacije zunaj 
prostorov vrtca ali pa v skupnih prostorih za več vrtcev na določenem območju. V 
primerjavi s prejšnjimi pravilniki je ta zagotovo najbolj dodelan, zelo pomembno pa 
je, da vključuje in s tem hkrati opozarja na arhivsko zakonodajo. 

Ravno tako s 1. januarjem 2013 stopa v veljavo Pravilnik o dokumentaciji v 
osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 61/2012). V prilogi so določeni roki hrambe 
dokumentarnega gradiva. Kot trajno dokumentarno gradivo osnovnih šol je določena 
matična knjiga, matična knjiga zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami, šolska kronika, letni delovni načrt, letno organizacijsko poročilo, 
evidenca o izdanih spričevalih in drugih listinah, vzgojni načrt, zapisniki sej 
učiteljskega zbora, oddelčnih učiteljskih zborov, matični listi. V dokumentaciji o 
vzgojno-izobraževalnem delu v bolnišničnih oddelkih so kot trajni predpisani podatki 
o učencu. V 17. členu je predpisano uničevanje dokumentacije, predvsem način 
uničevanja. Nikjer pa ni omenjeno, da šola lahko uniči dokumentacijo, kateri so 
pretekli roki hrambe. V 16. členu pravilnika je definirano arhivsko gradivo. V drugem 
odstavku je določeno, da mora šola iz šolske dokumentacije ne glede na roke 
hranjenja, ki so določeni v prilogi pravilnika, odbrati gradivo, ki je arhivskega 
pomena, po navodilih pristojnega arhiva. Ravno tako kot pravilnik za vrtce se tudi 
šolski pravilnik dotakne prostorov, namenjenih hrambi arhiva - stalne zbirke, ki so 
lahko izven šole ali pa v skupnih prostorih več šol.  

 Tako kot zgoraj omenjena pravilnika tudi Pravilnik o dokumentaciji v 
glasbenih šolah (Ur. l. RS, št. 61/2012) določa v prilogi trajno dokumentacijo. 15. 
člen govori o uničenju dokumentarnega gradiva, 14. člen pa opozarja na arhivsko 
gradivo. Vsi trije pravilniki prinašajo izboljšanje področne šolske zakonodaje, saj 
upoštevajo tudi arhivsko zakonodajo. 
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SODELOVANJE Z USTVARJALCI IN DELAVCI, ZADOLŽENIMI ZA DOKUMENTARNO 
GRADIVO 

Leta 1981 sprejeti Zakon o naravni in kulturni dediščini, ki je urejal delovanje 
arhivov s podzakonskimi akti, je na področju arhivistike uvedel novost – 
izobraževanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom. Na področju vzgoje in 
izobraževanja so to pretežno tajnice ali poslovne sekretarke. Po pravilniku so morale 
opraviti preizkus usposobljenosti ter se pred tem udeležiti izobraževanja v arhivu. 
Taka praksa je utrdila sodelovanje med vzgojno-izobraževalnimi institucijami in 
arhivi. Arhivi so se na ta način približali ustvarjalcem in ustvarili klimo boljšega 
sodelovanja. Poslovne sekretarke na šolah so naklonjene vodenju urejene stalne 
zbirke (arhiva) na šoli. Izpostavlja se problem nepoznavanja arhivske zakonodaje ter 
pisarniškega poslovanja s strani vodstvenega kadra ter tudi učiteljev, saj so udeleženi 
pri nastajanju dokumentarnega gradiva.  

Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter 
delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom, od leta 2006 
nalaga tistim, ki so opravili izpit, da v triletnih obdobjih zberejo z izobraževanji, ki 
so potrjena s strani Arhiva Republike Slovenije, po dve kreditni točki. Postavlja pa se 
vprašanje nadzora nad pravilno zbranimi točkami in ali imamo arhivisti zadostno 
pravno podlago, da ob obisku na terenu preverimo, ali ima zadolžena oseba pravilno 
zbrane točke. Smiselno bi bilo, da se od udeležencev teh izobraževanj pričakuje 1 
kreditna točka v triletnem obdobju, ne nazadnje tudi zaradi splošne finančne 
situacije, v kateri se nahajamo. Zgoraj omenjeni pravilnik pa omogoča arhivu in 
arhivistu, da podeli kreditne točke. V praksi se lahko to uporabi tako, da se ob 
odbiranju arhivskega gradiva podeli točke tistemu, ki je odbiral, uredil in popisal 
gradivo. Tako dejanje deluje zelo motivacijsko. 

Drugi pomemben stik arhiva z ustvarjalcem je obisk ustvarjalca na njegovem 
sedežu. Za vsak tak obisk na terenu se je potrebno temeljito pripraviti. Pred obiskom 
se je potrebno seznaniti s posameznim ustvarjalcem, npr. šolo, priporočljivo je 
proučiti njeno zgodovino, šolski okoliš in spletno stran ter seveda predvsem terensko 
mapo, kjer je zgodovina vseh obiskov in sodelovanja z ustvarjalcem. Ob obisku šole 
se vedno srečam z ravnatelji, saj se lahko le z njihovo podporo uredi stalna zbirka in 
odbiranje arhivskega gradiva, saj je ta proces povezan s finančnimi stroški. 

Temeljno je poznavanje arhivske zakonodaje, na katero se moramo ob obisku 
sklicevati ter tudi področne zakonodaje. V pomoč je že prej omenjena okrožnica 
Direktorata za vrtce in osnovno šolstvo z dne 23. 4. 2009, s katero je ministrstvo za 
šolstvo opozorilo vzgojno-izobraževalne institucije, da so dolžne upoštevati poleg 
področne zakonodaje tudi arhivsko zakonodajo, tj. Zakon o varstvu dokumentarnega 
in arhivskega grdiva ter arhivih in Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradiva. Posebej so bili opozorjeni, da morajo ne glede na zahteve področne 
zakonodaje pred odbiranjem gradiva o tem obvezno obvestiti pristojni arhiv. 
Področna šolska zakonodaja je v nekaterih primerih v nasprotju z arhivsko 
zakonodajo, saj obe določata roke hrambe. Zaželeno je ustvarjalcu predstaviti širši 
pogled na dokumentarno gradivo z zornega kota znanstvenega raziskovanja, 
kulturnega spomenika ter opozoriti na pravno varnost, ki ga nastala dokumentacija 
omogoča posameznikom. Najbolj slikoviti so konkretni primeri uporabe šolske 
dokumentacije za različne namene pravne varnosti (npr. v zapisnikih učiteljskega 
zbora so tudi podatki o službenih stanovanjih in njihovih nakupih, včasih so 
dobrodošli za vpis v zemljiško knjigo, takoj po vojni so redovalnice imele vpisano tudi 
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dnevno prisotnost, s katero so preverjali zdravstveno stanje upravičencev do vojne 
škode ...).  

Ob obisku na terenu dejansko največ časa posvetimo razlagi arhivske 
zakonodaje ter obveznosti, ki iz nje izhajajo, in materialnemu varstvu 
dokumentarnega gradiva. Ogledamo si prostore stalne zbirke, skupaj ugotovimo, ali 
zadostujejo vsem predpisom materialnega varstva po Uredbi o dokumentarnem in 
arhivskem gradivu. Če prostori ne omogočajo pravilnega materialnega varstva 
dokumentarnega gradiva in je gradivo ogroženo, opozorimo na kršitev arhivskih 
predpisov ter določimo rok za odpravo pomanjkljivosti. Če ugotovimo, da šola nima 
prostora za lasten arhiv ali stalno zbirko ter ognjevarne omare, o tem obvestimo tudi 
občino, ki financira delovanje osnovne šole. Nekatere osnovne šole se srečujejo z 
veliko prostorsko stisko, primanjkuje jim učilnic, zato nimajo prostora, namenjenega 
stalni zbirki (arhivu). Nekatere šole ob obnovi ali dograditvi ne poskrbijo za ustrezen 
prostor šolskega arhiva. Dogaja se, da pri novogradnji vzgojnih in izobraževalnih 
institucij ne predvidijo prostorov za hrambo dokumentarnega gradiva.  

 Pogovorimo se o ravnanju z dokumentarnim gradivom v arhivu. Ugotavljamo, 
na kakšen način se dokumenti odlagajo v stalno zbirko, kdo je zadolžen za prenos 
tekoče zbirke v stalno zbirko, kdo vse ima dostop do arhiva, kdo je zadolžen za arhiv 
in kako je le-ta urejen in pregleden. Šolski arhivi so velikokrat odloženi »poljubno«, 
po zvrsteh istovrstne dokumentacije, matični listi so skupaj, kronike so skupaj, dopisi 
so skupaj. Ustvarjalcu pojasnimo, kako poteka postopek odbiranja dokumentarnega 
gradiva od imenovanja skupne komisije za sprejem navodil do samega procesa 
odbiranja. Ko se šola odloči za odbiranje, je pomembno, da je v stalnem stiku z 
arhivistom, saj lahko svetuje, nadzira in usmerja odbiranje. 

Velikokrat sta šolski arhiv ali stalna zbirka tako zapolnjena, da nad njima 
nimajo več pregleda. V tem primeru je potrebno vse gradivo pregledati in popisati, 
saj lahko le tako ugotovimo, katera dokumentacija se v njem nahaja. Kadar arhivi 
niso pregledno urejeni, se pojavljajo problemi ob menjavi generacij, ko se npr. 
upokoji vodstvo ter tajnice, ki so gradivo odlagali. Če gradivo ni dano v fascikle in 
opremljeno z napisi, se novi delavci in vodstvo znajdejo pred precejšnjo uganko 
poznavanja vsebine arhiva. Obstajajo primeri »slabe prakse«, ko so ustvarjalci ob 
pomanjkanju prostora ali ob večkratnih selitvah gradivo odbrali sami, brez arhiva, ter 
gradivo uničili. 

Šolske ravnatelje opozorimo tudi na zakon o osebnih podatkih, ki nalaga 
uničenje evidenc osebnih podatkov. Nekatere šole so na podlagi tega zakona uničile 
redovalnice in tednike za nazaj, a izkazalo se je, da matični listi, ki izpričujejo 
verodostojnost pridobljene izobrazbe, niso popolni in v takih primerih nujno 
potrebujemo sekundarno šolsko dokumentacijo, to so dnevniki in tedniki, kjer so 
vpisane vse ocene in popravni izpiti. Zaplete se v primerih, ko posameznik izgubi 
spričevalo ter zaprosi za izpis iz evidence, v matičnem listu pa ni vpisan popravni 
izpit. Ravnatelje opozorimo na pomen matičnega lista ter nujno kontrolo matičnih 
listov pred prenosom v stalno zbirko. 

Zaznati je tudi problematiko matičnih listov ljudskih univerz, kjer so 
izobraževalne programe opravljale različne osnovne in srednje šole. Praviloma bi 
morali biti taki matični listi shranjeni na osnovnih in srednjih šolah, ki so ta 
izobraževanja izvajale, vendar v vseh primerih ni tako. Po vojni je imel nadzor nad 
šolsko dokumentacijo Zavod za šolstvo Republike Slovenije, vendar ta nadzor ni bil 
povsem učinkovit. Šole upoštevajo lastno zakonodajo in pravilnike, tudi računovodsko 
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zakonodajo ter zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, manj pa so seznanjene z 
arhivsko zakonodajo. 

 

ZAKLJUČEK 

Odnos do kulturne dediščine zrcali tudi odnos do slovenske narodne zavesti. 
Arhivisti morajo osveščati ustvarjalce dokumentarnega gradiva in širšo javnost, da 
ima del dokumentarnega gradiva lastnosti kulturne dediščine in omogoča 
posameznikom pravno varnost. Ko bo kulturna dediščina postala vrednota v pravem 
pomenu besede, se bo spremenil tudi odnos ustvarjalcev do urejenosti 
dokumentarnega gradiva, predaja arhivskega gradiva pristojnemu arhivu ne bo več 
nujno zakonsko zlo. Šole, vrtci in univerze uvajajo v svoje delovanje kakovost, ki je v 
današnjem času v ospredju. Arhivi lahko pripomorejo h kakovosti delovanja šol, 
univerz in drugih vzgojno-izobraževalnih institucij, saj imajo veliko strokovnega 
znanja o tem, kako izboljšati pisarniško poslovanje in hrambo dokumentarnega 
gradiva, in tako lahko postajajo njihovi partnerji. Na izboljšanje hrambe 
dokumentarnega gradiva na področju šolstva bi gotovo vplivalo sprejetje 
klasifikacijskega načrta, ki je na področju uprave in pravosodja v uporabi že od 
obdobja avstrijskega cesarstva.  
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SUMMARY 

PROBLEMS OF SELECTING ARCHIVES IN THE FIELD OF EDUCATION 

Every educational institution produces a significant amount of pedagogical 
and non-pedagogical documentary material. In the set of rules governing the 
activities of school institutions and in the educational process itself, the archival 
legislation, which tries to preserve the traces of activities carried out by educational 
institutions, often remains unnoticed. This material is a rich source of a nation’s 
cultural and historical memory and is connected to the national and cultural 
consciousness. At the same time, it allows individuals to identify themselves with a 
school and place. When the social system changed in the nineties, an aspect 
concerning school documentation was highlighted, according to which the school 
documentation provides legal protection for individuals.  

Almost 240 years have passed since the adoption of the first law on primary 
education, which was adopted in 1774. The first school rules prescribed the storage 
of material, but did not determine the storage periods. The management of school 
documentation was assigned to a teacher who had to send various reports and 
statistics to higher education authorities, and properly manage and store school 
documentation. The third law on primary education from 1894 brought the most 
significant changes, when the State took over the control and management of school 
documentation. The ministerial decree from February 24, 1894, determined some of 
the storage periods for school documentation, and for the first time the school 
documentation of long-term value was determined. Every time a teacher or principle 
was changed, the handover protocol included the school documentation in order to 
provide its transparent continuity. Local and district school inspectors and the 
district school board also watched over the documentation.   

After the First World War the handling of school documentation remained 
vague, without specifically prescribed rules. School documentation was stored 
following the principle of practical needs. It was not until the beginning of the 
Second World War that a manual for folk school managers and teachers entitled 
Administration in Folk School was published. After the Second World War school rules 
prescribed permanent storage of certain school documents, which primarily relate to 
the educational process.  However, these rules did not take into account other 
documentation of schools, which is important for archives. The Law on Cultural 
Heritage adopted in 1980 required from the archives to provide the schools with 
instructions for the selection of material. In 1984 the Manual for Training of 
Employees Working with Documentary Material was issued, in which rules for primary 
and secondary schools are determined. It is a list of materials classified as archival 
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materials. In contrast with the set of rules for primary and secondary documentation, 
the list of materials with permanent or archival value was much longer. This resulted 
in a gap between school rules and archival instructions. Rules for kindergarten 
documentation were even more unfavourable for documentation storage. Schools and 
kindergartens only followed their own rules and therefore destroyed all the 
documentation with elapsed storage period or without determined storage periods 
before handing it to archives.  

On January 1, 2013, new sets of rules on documentation in kindergartens, 
music schools and elementary schools will come into force. Each of the three sets of 
rules determines permanent documentation in its Annex, and includes an article 
about the destruction of documentary material as well as an article about archival 
material. It is important that these sets of rules quote the archival legislation and 
point out that all archival material has to be stored and selected according to the 
instructions of the competent archives, regardless of the prescribed storage periods, 
determined in school rules. 


