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Izvleček: 

Mariborski vodovod je javno podjetje, statusno pravno organizirano kot delniška družba. Upravljanje s 
poslovno dokumentacijo je nekaj posebnega oz. specifičnega, saj za podjetje veljajo večinoma pravila 
in praksa gospodarskih družb, zelo malo pa pravila iz javne in državne uprave. Predstavili bomo 
omenjeno specifičnost, ki pa vpliva tudi na določene probleme odbiranja in izločanja specifičnega 
dokumentarnega gradiva podjetja. Samo pri standardnem poslovnem in računovodskem gradivu lahko 
uporabimo enako zakonodajo in pravila, ki se uporabljajo v javni ali državni  upravi. Uredili smo lasten 
klasifikacijski načrt za razvrščanje gradiva z roki hranjenja in določitvijo arhivskega gradiva v skladu z 
veljavno zakonodajo. Ta nam olajša vsakodnevno uporabo klasifikacijskih šifer in iskanje 
dokumentarnega in arhivskega gradiva. Naredili bomo tudi kratko primerjavo lastnega klasifikacijskega 
načrta s predpisanim zbirnim klasifikacijskim načrtom javne uprave za razvrščanje gradiva z roki 
hranjenja in določitvijo arhivskega gradiva. 
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Abstract:  

Comparison of Records Management in Public Companies and  
in Public AdministrationThe Case of Classification, Selection and  

Disposal of Records Produced at the Public Water Supply Company Mariborski vodovod d.d. 

Public water supply company Maribor (Mariborski vodovod) is a public company legally organized as a 
joint-stock company. Managing business documentation is rather particular and specific considering the 
fact that the company mostly follows rules which apply to private companies and a less applying to 
public and state administration. The authors present specifics which influence certain problems of 
selection and disposal of records. Regulations which apply to public or state administration can only be 
applied for the standard business and accounting records. We have arranged our own classification plan 
for the classification of records with retention periods and identified archives in accordance with valid 
legislation. The plan enables a more efficient daily use of classification codes and eases searching for 
records and archives. The authors also make a brief comparison of the company's classification plan 
with the prescribed classification plan for public administration for the classification of records with 
retention periods and archives. 
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1 STATUSNOPRAVNA UREDITEV DELOVANJA IN ORGANIZIRANOSTI JAVNEGA 
PODJETJA MARIBORSKI VODOVOD D. D. 

Podjetje Mariborski vodovod d. d. je ustanovljeno kot javno podjetje za 
izvajanje gospodarske javne službe (Bavcon, 2003, str. 133). Podjetje je na podlagi 
določil Zakona o gospodarskih javnih službah-1-UPB 3 (2009) in Zakona o gospodarskih 
družbah1 statusnopravno organizirano kot delniška družba in ga je ustanovilo 19 
lokalnih skupnosti severovzhodnega dela Republike Slovenije. Osnovna dejavnost 
javnega podjetja Mariborski vodovod d. d. je že 112 let zdrava in varna oskrba 11 % 
prebivalstva Slovenije s pitno vodo. Dolžina vodovodnega omrežja znaša 1388 km, na 
njem je danes preko 44.000 priključkov, 37 vodnjakov, 84 zbiralnikov vode in 95 
prečrpalnic ter 6.759 hidrantov. V letu 2011 je bilo na 14 črpališčih v upravljanju 
Mariborskega vodovoda d. d. načrpano 14.686.894 m3 vode.2 

Javna služba je dejavnost, preko katere se zagotavljajo javne dobrine, ki so v 
javnem interesu in jih izvaja lokalna skupnost ali država in jih ni mogoče zadovoljiti v 
tržnem procesu (Virant, 1998, str. 129). Splošni, družbeni in javni interes je vezan na 
državo, v primeru Mariborskega vodovoda d. d. na lokalne skupnosti. Izvajanje 
gospodarskih in negospodarskih javnih služb je za vsako lokalno skupnost zelo 
pomemben del nadgradnje zadovoljevanja potreb občanov. Država Republika 
Slovenija je pravno praznino poskušala zapolniti s sprejetjem Zakona o gospodarskih 
javnih službah in Zakona o zavodih3. V Ustavi Republike Slovenije4 javna služba ni 
zapisana kot ustavna kategorija. Po sprejetju Zakona o javno zasebnem partnerstvu5 
je bilo potrebno ločiti javna podjetja, ki opravljajo javno gospodarsko službo in 
imajo v lastništvu tudi zasebni nejavni kapital, od tistih, ki imajo samo lastništvo 
lokalne skupnosti in države. Na podlagi določb vrste zakonov poznamo obvezne in 
izbirne lokalne gospodarske javne službe. V skladu z določili Zakona o varstvu okolja6 
je vodooskrba določena kot obvezna lokalna gospodarska javna služba. V statutih 
posameznih lokalnih skupnosti je vodooskrba na prvem mestu nalog, ki jih mora 
posamezna občina izvajati na svojem območju. Na statutarni podlagi nato občinski 
sveti sprejmejo odloke o ustanovitvi podjetja za izvajanje gospodarske javne službe 
vodooskrbe ter odloke o načinu izvajanje te obvezne lokalne gospodarske javne 
službe.  

Mestna občina Maribor je morala za izvajanje javne službe sprejeti splošne 
podzakonske pravne akte. Mestni svet Mestne občine Maribor je na podlagi Zakona o 
gospodarskih javnih službah in določil Statuta Mestne občine Maribor7 sprejel Odlok o 
gospodarskih javnih službah v Občini Maribor8. Mestni svet je sprejel tudi Odlok o 
načinu opravljanja gospodarskih javnih služb v Mariboru9. V tem odloku je opredelil 
organizacijske oblike opravljanja gospodarskih javnih služb. V 6. členu citiranega 
odloka so navedena javna podjetja za opravljanje gospodarskih javnih služb, med 
drugimi tudi Javno podjetje Mariborski vodovod d. d. Mestna občina Maribor je bila 

                                                 
1   Zakon o gospodarskih družbah-1-UPB 3 (Ur. list RS, št. 65/09). 
2   Več o tem glej: Letno poročilo JP Mariborski vodovod za leto 2011, Maribor 2012, str. 12-29. 
3   Zakon o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91, 8/96). 
4   Ustava Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06). 
5   Zakon o javno zasebnem partnerstvu (Ur. list RS, št. 127/06). 
6   Zakon o varstvu okolja-UPB-1 (Ur.list RS, št. 39/06). 
7  Statut Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 27/95, 13/98, 17/98, 23/98, 5/00, 10/02, 6/04). 
8  Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik,  št. 26/05-UPB). 
9  Odlok o načinu opravljanja gospodarskih javnih služb v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 

26/05-UPB). 

 382



Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2013 

ustanovitelj vseh javnih podjetij za izvajanje gospodarskih javnih služb. Med 
ustanovitelje teh podjetij so se po reformi lokalne samouprave uvrstile novonastale 
občine, ki so nastale na podlagi Zakona o lokalni samoupravi10 in izšle iz bivše velike 
Mestne občine Maribor.  

Javno podjetje Mariborski vodovod d. d. je podjetje, ki svojo družbeno 
odgovornost izkazuje na različnih področjih svojega delovanja. Prvo področje je v 
odnosu do okolja in same kvalitete življenja ljudi, ki se oskrbujejo z vodo iz našega 
vodovodnega sistema. Izvajanje dejavnosti je ves čas v interesu ljudi kot uporabnikov 
pitne vode in v kvaliteti življenja širše družbene skupnosti. Mariborski vodovod sledi 
ciljem in nalogam, ki izhajajo iz smernic dokumentov EU, to so prvenstveno "Bonnska 
listina"11 in osnutek evropske vizije za oskrbo z vodo in sanitacijo v letu 2030 – 
"European vision for water supply and sanitation in 2030"12, zagotavljanje varne 
oskrbe s pitno vodo s sistemom HACCP "Hazard Analysis by Critikal Control points" in 
planom varne oskrbe s pitno vodo "Water safety plan" ter zagotavljanje razvojnih 
možnosti nadaljnje varne oskrbe s pitno vodo. Upravljanje z vodami je v slovenskem 
pravnem redu urejeno v Zakonu o vodah13, ki ima podlago v Nacionalnem programu 
upravljanja z vodami, le-ta pa je sestavni del Resolucije Nacionalnega programa 
varstva okolja14. Na operativnem nivoju podjetje izvaja program varstva voda na 
vodovarstvenih območjih in operativni program vodooskrbe. 

V podjetju je danes 150 zaposlenih, njihova povprečna starost pa je skoraj 48 
let. Javno podjetje Mariborski vodovod d. d. je bilo v letu 2011 in 2012 družbeno 
najbolj odgovorno podjetje v državi, družini prijazno podjetje, izbrano med sto 
najboljših zaposlovalcev v državi in je prišlo v izbor za naj podjetje Maribora v 
kategoriji vseh gospodarskih družb. Svojo poslovno odličnost lahko izkazujemo z 
uvedbo e-poslovanja, kot je e-nabava, kot prvo komunalno podjetje smo uvedli e-
račun, e-kataster, e-arhiv ter digitalizacijo vhodne in izhodne pošte. V večinsko 
moškem kolektivu je na vodilnih mestih tretjina žensk, od šestih članov nadzornega 
sveta je kar pet žensk. Naše storitve je možno opravljati s sporočili sms, prijazni smo 
do ranljivih skupin prebivalstva. Kot prvo komunalno podjetje smo pristopili socialni 
mreži Facebook ter prilagodili našo spletno stran za slepe in slabovidne.  

Svoje poslovanje gradimo na zelenem managementu s ciljem poslovne 
odličnosti, z visoko informacijsko podporo vsem vrstam storitev znotraj družbe 
Mariborski vodovod d. d. 

 

2 UPRAVLJANJE S POSLOVNO DOKUMENTACIJO PODJETJA MARIBORSKI 
VODOVOD D. D. 

V poslovanju podjetij je dokumentarno gradivo, ki ga najpogosteje 
poimenujemo kar poslovna dokumentacija, izredno pomembno, a se veliko podjetij 
tega ne zaveda. S svojim poslovnim gradivom podjetje Mariborski vodovod d. d. ravna 
skrbno, saj se zaveda, da je urejeno gradivo in upravljanje z njim konkurenčna 

                                                 
10  Zakon o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 100/05-UPB1, 21/06). 
11  Bonnska listina, dosegljiva na spletni strani: http://www.iwahq.org/Mainwebsite/Resources/Document/Eureau 

%20position% 20on%20the%20BC.pdf. 
12  Evropska vizija za oskrbo s pitno vodo in sanitacijo v letu 2030, dosegljiva na spletni strani: http://www.wsstp. 

eu/files/WSSTPX0001/ Communication%20Tools/Vision%202030%2007-10-05.pdf. 
13  Zakon o vodah (Ur. list RS, št. 67/02, 57/08). 
14  Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (Ur. list RS, št. 02/06), dosegljiva tudi na spletni 

strani: http://www.npvo.si/osnutek/celoten_dokument.pdf. 
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prednost podjetja. Tudi v podjetju Mariborski vodovod d. d. se je nekoč s poslovno 
dokumentacijo pri pisarniškem poslovanju ravnalo premalo skrbno. Verjetno smo se 
prav vsi srečali s tem, da se je gradivo po končani nalogi pospravilo v rednik in v 
omaro. Ko je bila omara prepolna, smo vse spravili v arhiv, tam pa se je vse odlagalo 
tja, kjer je bil prostor. Potrebo po urejenem upravljanju z dokumentarnim gradivom 
smo ugotovili šele ob kakšnem neuspelem ali zelo dolgotrajnem iskanju pomembnega 
gradiva.   

Žumer v svojem delu (Žumer, 2008, str. 46) opredeljuje pisarniško poslovanje 
kot "postopke sprejemanja, evidentiranja, reševanja, kreiranja, odprave in hranjenja 
dokumentarnega gradiva v procesu poslovanja in dela ustanov15 ter posameznikov. 
Evidence pisarniškega poslovanja vsebujejo podatke o dokumentih in zadevah ter 
obenem evidentirajo opravljanje del in nalog ustanove." 

Mariborski vodovod d. d. je javno podjetje, statusno organizirano kot delniška 
družba tako, da je upravljanje s poslovno dokumentacijo podjetja posebno oz. 
specifično, saj za podjetje veljajo večinoma pravila in praksa gospodarskih družb. Na 
področju delovanja podjetja za javno dobro veljajo pravila in praksa državne uprave. 
Podjetje se uvršča med javno gospodarstvo, so menili strokovnjaki na strokovnih 
izobraževanjih s področja upravljanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom.  

Mariborski vodovod ima z javno in državno upravo skupna predvsem naslednja 
področja: splošno organiziranost družbe, kadrovsko in delovno dokumentacijo, 
računovodsko dokumentacijo, dokumentacijo o planih itd. Veliko dokumentacije, ki 
nastane pri poslovanju, pa je specifične narave. Kot primer lahko navedemo soglasja 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, prijave vodovodnih priključkov, projekte 
investicijsko-vzdrževalnih del, načrte vodovodnih omrežij in vodovodnih priključkov 
itd. 

Hajtnik, T. et al. (2009, poglavje 5, str. 3-4) v svojem delu menijo, da je za 
javni sektor natančno predpisano upravljanje gradiva v Uredbi o upravnem 
poslovanju16, Pravilniku o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju17 in Pravilniku o 
določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi18. Z upravljanjem 
gradiva zasebnega sektorja se država ne ukvarja, razen če ima zasebnik kakšno javno 
pooblastilo za opravljanje upravne naloge. Država na ravnanje zasebnega sektorja s 
gradivom vpliva samo s  pozitivno zakonodajo za specifična gradiva, kot je npr. Zakon 
o gospodarskih družbah19, Zakon o davku na dodano vrednost20, Zakon o davčnem 

                                                 
15  Žumer (2001) uporablja za sve javne pravne osebe in zasebne pravne osebe v svojem priročniku, kolikor je to 

mogoče, skupni izraz ustanove. Med javne in zasebne ustanove uvršča državne upravne in pravosodne organe, 
organe lokalnih skupnosti (mesta, občine), javne in zasebne gospodarske družbe (delniške družbe, podjetja, 
zavarovalnice, banke, zadruge, itd.) javne in zasebne zavode, zbornice in združenja, politične stranke, verske 
skupnosti ter društva. 

16  Uredba o upravnem poslovanju (Ur. list RS, št. 20/2005, 106/2005, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 122/07 
popr., 31/08, 35/09, 58/10, 101/10). 

17  Pravilnik o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju (Ur. list RS, št. 75/05,  86/06, 47/08, 58/10). 
18  Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi (Ur. list RS, št. 52/09). 
19  Zakon o gospodarskih družbah (Ur. list RS, št. 42/06, 60/06 popr., 26/07-ZSDU.B, 33/07-ZSReg-B, 67/07-ZTFI, 

100/07 popr., 10/08, 68/08, 23/09 Odl. US: U-I268/06-35, 42/09, 65/09-UPB3, 83/09 Odl. US: U-I-165/08-10, Up-
1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12). 

20  Zakon o davku na dodano vrednost (Ur. list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09, 10/10-UPB2, 85/10, 13/11-UPB3, 
18/11, 78/11, 38/12, 40/12-ZUJF, 83/12). 
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postopku21, Slovenski računovodski standardi22 itd. (Hajtnik, T. et al., 2009, poglavje 5, 
str. 3-4). 

 

3 PRIMERJAVA KLASIFIKACIJSKEGA NAČRTA PODJETJA MARIBORSKI VODOVOD 
D. D. IN ZBIRNEGA KLASIFIKACIJSKEGA NAČRTA JAVNE UPRAVE 

Žumer v svojem delu (Žumer, 2001, str. 46) opredeljuje klasifikacijski načrt kot 
"sistem za razvrščanje dokumentov, zadev in dosjejev na podlagi vsebine, ki jo v 
ustanovah opredeljujejo pristojnosti, naloge, poslovne funkcije, predmet poslovanja 
ali dejavnosti ustanove. Klasifikacijski načrt je običajno sestavljen na podlagi tri- do 
petmestne decimalne klasifikacije in opisa vsebine posameznih klasifikacijskih 
znakov. Optimalno naj bi vseboval od sto do petsto vsebin, le pri največjih ustanovah 
največ do tisoč klasifikacijskih znakov. Načrti s preveč razčlenjeno vsebino v praksi 
za evidentiranje in iskanje zadev niso uporabni, kljub računalniški podpori. 
Klasifikacijski načrt mora imeti tudi abecedno kazalo stvarnih gesel oziroma vsebin. 
Vsebinski pomen posameznih klasifikacijskih znakov v načrtu se ne sme spreminjati, 
dodajamo lahko le nove znake oziroma vsebine. Klasifikacijski znak je številčni znak, 
vzet iz klasifikacijskega načrta, s katerim se dokumenti ali zadeve razvrščajo po 
vsebini. Posamezni klasifikacijski znak označuje določeno vsebino. Klasifikacijski 
znaki se v načrtu klasifikacijskih znakov ne smejo črtati, temveč za nove vsebine po 
potrebi le dodajati." 

V podjetju Mariborski vodovod d. d. smo pripravili lasten klasifikacijski načrt za 
razvrščanje gradiva, s katerim se je nadomestil prejšnji iz leta 2003. V njem so 
podani roki hrambe in določitev arhivskega gradiva v skladu z veljavno zakonodajo, ki 
nam olajšuje vsakodnevno uporabo klasifikacijskih šifer, a tudi iskanje 
dokumentarnega in arhivskega gradiva. Za pripravo lastnega klasifikacijskega načrta 
se je podjetje odločilo predvsem zaradi lažjega privajanja uporabnikov, ki so bili 
vključeni že v samo pripravo, ter zaradi specifičnosti določenega gradiva podjetja. Za 
oblikovanje lastnega klasifikacijskega načrta podjetja so bili kot osnovna usmeritev 
pripravljeni zbirni klasifikacijski načrt za razvrščanje dokumentarnega in arhivskega 
gradiva javne uprave, Žumerjevi (2001, str. 195-230) vzorci klasifikacijskih načrtov, 
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih23, standard 
Moreq24 in zakonodaja za specifična gradiva.  

                                                

V nadaljevanju bomo naredili kratko primerjavo klasifikacijskega načrta 
Mariborskega vodovoda d. d.  s predpisanim zbirnim klasifikacijskim načrtom javne 
uprave za razvrščanje gradiva z roki hranjenja in določitvijo arhivskega gradiva. 
Primerjavo bomo prikazali slikovno, s komentarji vseh splošnih in posebnih zadev. 

 

 
21  Zakon o davčnem postopku, (Ur. list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D, 47/09 Odl. US: U-I-

54/06-32, 48/09 popr., 110/09, 1/10 popr., 43/10, 97/10, 13/11-UPB4, 32/12, 94/12). 
22  Slovenski računovodski standardi (Ur. list RS, št. 118/05, 9/06, 10/06 popr., 20/06, 70/06, 75/06, 112/06 

popr.,3/07, 12/08, 1/10,  90/10 popr., 80/11, 2/12, 64/12 ). 
23  Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gardiva ter arhivih (Ur. list RS, št. 30/2006, v nadaljevanju 

ZVDAGA). 
24  Model za upravljanje elektronskih dokumentov specifikacija Moreq. Dosegljivo na spletni strani: 

http://www.arhiv.gov.si/fileadmin/arhiv.gov.si/pageuploads/zakonodaja/specifikacija.pdf. 
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3.1  Zbirni klasifikacijski načrt za razvrščanje dokumentarnega in arhivskega   
gradiva javne uprave in klasifikacijski načrt podjetja Mariborski vodovod d. 
d. 

Arhiv RS je za javno upravo pripravil Navodilo za določanje rokov hranjenja 
dokumentarnega gradiva organov javne uprave, na podlagi katerega je bil leta 2009 
sprejet Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi. 

V Navodilu Arhiva RS (2006, str. 10) je določeno, da je zbirni klasifikacijski 
načrt za razvrščanje dokumentarnega in arhivskega gradiva javne uprave "v celoti 
naslonjen na predpisani okvirni načrt klasifikacijskih znakov za razvrščanje 
dokumentarnega gradiva organov javne uprave iz priloge Uredbe o upravnem 
poslovanju iz leta 2005. Zbirni načrt razčlenjuje oziroma dopolnjuje funkcije iz 
okvirnega načrta na četrtem in petem nivoju klasifikacijskih znakov s podrobnejšimi 
oziroma specifičnimi vsebinami, ki jih določajo upravne in poslovne funkcije organov 
javne uprave. Vsebuje tudi roke hranjenja dokumentarnega gradiva, ki jih določajo 
številni predpisi ali narekujejo potrebe poslovanja in določbe o arhivskem gradivu, ki 
ima trajen pomen za znanost in kulturo ter trajno pravno varnost pravnih in fizičnih 
oseb." 

Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva (Ur. list RS, 
52/09), ki je bil sprejet na podlagi prej omenjenega navodila Arhiva RS, vsebuje 
osnove za določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva za organe državne 
uprave in organe lokalnih skupnosti. Opredeljuje tudi orientacijsko časovno 
opredeljene roke hranjenja trajnega dokumentarnega gradiva. 

Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva (Ur. list RS, 
52/09) predpisuje, da je predstojnik posameznega organa dolžan določiti roke 
hranjenja dokumentarnega gradiva in trajno dokumentarno gradivo v klasifikacijski 
načrt, ob tem pa mora upoštevati predpisane roke hranjenja in potrebe poslovanja 
organa. Upoštevati pa mora še osnove z orientacijskimi roki hranjenja 
dokumentarnega gradiva, podane v tem pravilniku. 

S Sliko 1 želimo prikazati izsek obrazca zbirnega klasifikacijskega načrta za 
razvrščanje gradiva javne uprave z roki hranjenja in določitvijo arhivskega gradiva. 
Na njem smo prikazali osnovne opise funkcij oziroma nalog in okvirno sestavo 
klasifikacijskega načrta javne uprave. V nadaljevanju ga bomo primerjali s 
klasifikacijskim načrtom podjetja Mariborski vodovod d. d. Kot vidimo iz spodnje 
slike, je javna uprava ločena na državno upravo (posamezna ministrstva, organi v 
sestavi, javni zavodi, upravne enote in davčni organi) in lokalne skupnosti (občine, 
mestne občine). Opis funkcij oziroma nalog daje organom državne uprave in lokalnih 
skupnosti osnovno usmeritev za lažjo podrobnejšo uporabo klasifikacijskih znakov, saj 
opredelitev funkcije posamezen organ uporablja za izhodišče do posameznih 
klasifikacijskih znakov za gradivo, ki nastaja na določenem področju oziroma pri 
izpolnjevanju določenih nalog organa. Podrobnejšo uporabo klasifikacijskih oznak za 
klasificiranje gradiva bomo obravnavali v nadaljevanju ob pripadajočem slikovnem 
prikazu. Na Sliki 1 je prikazano tudi eno- ali dvomestno izhodišče za klasifikacijske 
znake posameznega dokumentarnega gradiva, ki nastane ob poslovanju posameznega 
organa javne uprave. 
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Klasif. 
Znaki 

Opis funkcij oziroma 
naloga 

ROKI 
Državna uprava: 
Ministrstva, 
Organi v 
sestavi, Javni 
zavodi, Javna 
podjetja 

ROKI 
Državna 
uprava: 
Upravne 
enote, 
Davčni uradi 

ROKI  
Lokalne 
skupnosti: 
Občine, 
Mestne 
občine 

Opombe z 
obrazložitv
ijo funkcij, 
vrst 
gradiva in 
rokov 
hranjenja 

0 DRŽAVNA IN 
DRUŽBENA UREDITEV 

    

00 USTAVNA IN DRŽAVNA 
UREDITEV 

    

02 UPRAVNO 
POSLOVANJE 

    

03 LOKALNA 
SAMOUPRAVA 

    

04 VOLITVE IN 
REFERENDUMI 

    

05 USTAVNOPRAVNA 
PRESOJA 

    

06 NADZORSTVO     
07 ČLOVEKOVE PRAVICE, 

VARSTVO OSEBNIH 
PODATKOV 

    

08 PROTOKOL     
09 DRUGE ZADEVE IZ 

SKUPINE 0 
    

1 DELO, DRUŽINA, 
ZDRAVJE IN SOCIALNE 
ZADEVE 

    

2 NOTRANJE ZADEVE     
3 GOSPODARSTVO,KMETI

JSTVO, GOZDARSTVO, 
PREHRANA, OKOLJE, 
PROSTOR, PROMET IN 
ZVEZE 

    

4 FINANCE, JAVNE 
FINANCE IN DRŽAVNO 
PREMOŽENJE 

    

5 ZUNANJE ZADEVE     
6 VZGOJA IN 

IZOBRAŽEVANJE, 
KULTURA, ŠPORT IN 
ZNANOST 

    

7 PRAVOSODJE     
8 OBRAMBA TER 

ZAŠČITA, REŠEVANJE 
IN POMOČ 

    

9 ZADEVE ZUNAJ 
RAZREDA OD 0-8 

    

Slika 1: Izsek obrazca zbirnega klasifikacijskega nacrta za razvrščanje gradiva javne uprave z 
roki hranjenja in določitvijo arhivskega gradiva25 

                                                 
25  Navodilo Arhiva RS za določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva organov javne uprave (Priloga 1). 
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V podjetju Mariborski vodovod smo se odločili za pripravo lastnega 
klasifikacijskega načrta predvsem zaradi specifičnosti določenega dokumentarnega 
gradiva, drugačne funkcijske delitve področij dela v primerjavi z javno upravo in 
predvsem zaradi lažjega privajanja uporabnikov, ki bili vključeni že v samo pripravo 
klasifikacijskega načrta.  

Slika 2 prikazuje okvir lastnega klasifikacijskega načrta podjetja Mariborski 
vodovod d. d. po nazivu funkcije, ki je prvi nivo. Klasifikacijski načrt ima tri nivoje in 
šifre, ki so štirimestne. Naziv klasifikacije je kombinacija opisa poslovne naloge in 
funkcijske vloge v podjetju in je opredeljen kot prvi nivo, kar je razvidno iz 
spodnjega slikovnega prikaza. Nivo 2 je namenjen podrobnejši opredelitvi naloge oz. 
področju, ki je nadrejeno nivoju 3, kjer ima podjetje štirimestne klasifikacijske šifre 
za klasificiranje posameznega dokumentarnega gradiva, ki nastaja pri poslovanju 
podjetja. Nivo 2 služi uporabnikom za lažje iskanje posameznih klasifikacijskih šifer 
in za lažje iskanje že klasificiranega gradiva, ki ga želijo uporabniki najti v 
posameznem področju, a ne vedo natančne klasifikacijske šifre. Lahko bi rekli, da je 
nivo 2 nekakšna ožja skupina določenega gradiva. 

  Šifra Naziv klasifikacije Rok 
hrambe 

Arhivsk
o 

Nivo 

0   ORGANIZACIJA IN POSLOVANJE PODJETJA   1 

1   DELOVNA RAZMERJA   1 
2   RAČUNOVODSTVO IN FINANCE   1 
3   PRIPRAVA DELA   1 
4   ČRPALIŠČE   1 
5   TEHNIČNA OPERATIVA, INVESTICIJE IN 

VZDRŽEVANJE 
  1 

6   INFORMACIJSKO DOKUMENTACIJSKA 
DEJAVNOST 

  1 

7   PROJEKTNE NALOGE – RAZVOJ   1 
8   OBVLADOVANJE KAKOVOSTI   1 
9   SISTEMSKA INFORMATIKA IN KATASTER   1 

Slika 2: Okvir klasifikacijskega načrta podjetja Mariborski vodovod 26 

Na Sliki 3 prikazujemo izsek razširitve posamezne funkcije na nižje nivoje iz 
zbirnega klasifikacijskega načrta za razvrščanje gradiva javne uprave z roki hranjenja 
in določitvijo arhivskega gradiva. Spodnja slika prikazuje razčlenitev posamezne 
funkcije javne uprave na nižje nivoje oziroma na posamezne klasifikacijske znake 
dokumentarnega gradiva, ki nastane ob poslovanju posameznega organa javne 
uprave, na tri-, štiri- ali največ petmestni klasifikacijski znak. Primerjava obeh 
načrtov je pokazala, da imajo posamezni organi državne uprave in lokalnih skupnosti 
ločene roke hranjenja dokumentarnega gradiva. Na spodaj prikazanem primeru se 
roki hranjenja določenega dokumentarnega gradiva za posamezne organe ne 
razlikujejo, opazimo lahko, da določenega tipa gradiva nimajo vsi organi državne 
uprave in lokalnih skupnosti. Klasifikacijski načrt javne uprave ima tudi stolpec z 
nazivom opombe z obrazložitvijo funkcij, vrst gradiva in rokov hranjenja, ki vsebuje 
na nivoju tri-, štiri- ali petmestnega klasifikacijskega znaka podroben seznam 
oziroma obrazložitev, katero gradivo vse spada pod posamezni klasifikacijski znak. Na 

                                                 
26  Klasifikacijski načrt podjetja Mariborski vodovod d. d., Mariborski vodovod, Maribor 2011. 

 388



Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2013 

primeru klasifikacijskega znaka 100 – Individualna delovna razmerja lahko vidimo, da 
je v prej omenjenem stolpcu daljši seznam vrst gradiva in določene dodatne opombe 
rokov hranjenja.  

Klas. 
znaki 

Opis 
funkcij 
oziroma 
naloga 

ROKI 
Državna 
uprava: 
Ministrstva, 
Organi v 
sestavi, 
Javni 
zavodi, 
Javna 
podjetja 

ROKI 
Državna 
uprava: 
Upravne 
enote, 
Davčni uradi 

ROKI  
Lokalne 
skupnosti: 
Občine,  
Mestne 
občine 

Opombe z obrazložitvijo 
funkcij, vrst gradiva in rokov 
hranjenja 

1 DELO, 
DRUŽINA, 
ZDRAVJE IN 
SOCIALNE 
ZADEVE 

    

10 DELOVNA 
RAZMERJA 
IN PRAVICE 
IZ DELA 

    

100 Individualna 
delovna 
razmerja 

A 
T oz. najmanj 
100 let od 
rojstva osebe 
10 

A 
T oz. najmanj 
100 let od 
rojstva osebe 
10 

A 
T oz. 
najmanj 
100 let od 
rojstva 
osebe 
10 

Sistem delovnih razmerij; 
Sistematizacija in pogoji za 
zasedbo delovnih mest; Kadrovski 
načrti; Poročila in analize; 
Analiza kadrovskih resursov; 
Interni kadrovski ukrepi; Delovni 
spori; Razrešitve in imenovanja 
funkcionarjev in uradnikov na 
položaju; Disciplinski postopki z 
ukrepom prenehanja delovnega 
razmerja; Kadrovske evidence A; 
Personalne mape in druge 
kadrovske evidence (odločbe, 
sklepi in druge listine); Postopek 
sklenitve in prenehanja delovnega 
razmerja; Pogodbe o zaposlitvi;  
Prerazporejanje delavcev; 
Napotitve delavcev na dolžnost; 
Pripravništvo in mentorstvo; 
Letne ocene po zakonu o javnih 
uslužbencih; Letni pogovori 
predstojnika s sodelavci; 
Prevedbe in napredovanja; 
Pogodbe o izobraževanju T oz. 
najmanj 100 let od rojstva osebe; 
Pogodbe o delu, avtorske 
pogodbe, letni dopusti, jubilejne 
nagrade, odpravnine, delovna 
uspešnost, plače, itd.; Disciplinski 
postopki 10 

1000 Evidence, 
plani in 
poročila s 
področja 
individualni
h delovnih 
razmerij 

A 
T oz. najmanj 
100 let od 
rojstva osebe 
10 

  Kadrovske evidence 
Kadrovski načrt A 
Personalne mape T oz. najmanj 
100 let od rojstva osebe 

Slika 3: Prikaz izseka razširitve posamezne funkcije na nižje nivoje iz zbirnega klasifikacijskega 
načrta za razvrščanje gradiva javne uprave z roki hranjenja in določitvijo arhivskega gradiva27 

                                                 
27  Navodilo Arhiva RS za določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva organov javne uprave (Priloga 1). 
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Slika 4 prikazuje delno nivojsko delitev poslovne funkcije projektne naloge – 
razvoj v klasifikacijskem načrtu podjetja. Klasifikacijski načrt ima tri nivoje in šifre, 
ki so štirimestne. Z nivojskim prikazom delitve klasifikacije področja projektne 
naloge – razvoj smo želeli prikazati naše specifično gradivo, kateremu rok hrambe 
delno določamo na podlagi veljavne zakonodaje, deloma pa na podlagi potreb in 
preteklih izkušenj našega podjetja. Na tem mestu lahko na primeru razložimo tri 
nivoje klasifikacijskega načrta, o katerih smo na splošno komentirali ob Sliki 2. Npr.: 
v področju projektne naloge – razvoj je posamezno gradivo podjetja povezano in 
razvrščeno v skupino Neskladni in skladni vzorci kvalitete pitne vode v nivo 2, kjer so 
nato posamičnemu gradivu v nivoju 3 določene klasifikacijske šifre z ustreznim rokom 
hrambe, ki je lahko tudi različen. Primer takšnega gradiva v nivoju 3 za izbrano 
področje so npr. neskladni vzorci kvalitete pitne vode, označeni s klasifikacijsko šifro 
7721 in rokom hrambe 10 let, ter skladni vzorci kvalitete pitne vode, označeni s 
klasifikacijsko šifro 7725 in rokom hrambe 3 leta. 

  Šifra Naziv klasifikacije Rok 
hrambe 

Arhivsko Nivo 

7   PROJEKTNE NALOGE – RAZVOJ   1 
 710  Soglasja   2 
  7711 Soglasja (projektni pogoji, soglasja, 

strokovne podlage, mnenja, smernice, 
izjave) 

T  3 

  7712 Projektne naloge, študije, elaborati T A 3 
  7713 Gradbena dovoljenja – tuja T  3 
  7714 Sklepi in zapisniki o tehničnem pregledu T  3 
 720  Neskladni in skladni vzorci kvalitete 

pitne vode 
  2 

  7721 Neskladni vzorci kvalitete pitne vode 10 let  3 
  7722 Mikrobiološki in kemijski izvidi 10 let  3 
  7723 Popravni ukrepi, zapisniki inšpekcijskih 

pregledov 
3 leta  3 

  7724 Rezultati vzorčenja in meritev 3 leta  3 
  7725 Skladni vzorci kvalitete pitne vode 10 let  3 
 730  HAACP plan, higienski programi in plan 

vzorčenja 
  2 

  7731 HAACP plan, higienski programi in plan 
vzorčenja 

10 let  3 

Slika 4: Delni prikaz nivojske razdelitve funkcije Projektne naloge – razvoj v klasifikacijskem 
načrtu podjetja Mariborski vodovod d. d.28 

3.2  Primerjava zbirnega klasifikacijskega načrta javne uprave s klasifikacijskim 
načrtom podjetja Mariborski vodovod d. d. 

Na podlagi izvedenih primerjav klasifikacijskih načrtov za razvrščanje gradiva z 
roki hranjenja in določitvijo arhivskega gradiva bi lahko rekli, da je klasifikacijski 
načrt podjetja Mariborski vodovod d. d. bolj enostaven za uporabo večjemu številu 
uporabnikov, ki niso nujno strokovnjaki določenega področja. Zbirni klasifikacijski 
načrt javne uprave se nam zdi veliko težje razumljiv in menimo, da ni enostaven za 
uporabnika, ki ni strokovnjak posameznega področja. 

                                                 
28  Klasifikacijski načrt podjetja Mariborski vodovod d. d. 
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Ocenjujemo, da je podjetju Mariborski vodovod d. d. uspelo pripraviti 
enostaven in uporaben klasifikacijski načrt, saj vso vhodno pošto podjetja klasificira 
sprejemna pisarna, izhodno pošto podjetja pa posamezna tajništva sektorjev 
podjetja. Ob uvedbi stalnega klasificiranja so se seveda pojavile tudi potrebe po 
manjšemu številu dodatnih klasifikacijskih znakov, ki bili dodani prvotni verziji 
klasifikacijskega načrta. Največ težav pri pripravi lastnega klasifikacijskega načrta 
podjetja je povzročala določitev roka hranjenja za specifično gradivo, za katerega se 
je nato predpisan rok hranjenja našel v specialnih zakonih ali pa se ga je enostavno 
določilo glede na pretekle izkušnje in iskalne potrebe po posameznem specifičnem 
gradivu.  

 

4 PROBLEMI ODBIRANJA ARHIVSKEGA GRADIVA IN IZLOČANJA 
DOKUMENTARNEGA GRADIVA  

Glede na sprejeti klasifikacijski načrt v podjetju Mariborski vodovod d. d. 
ločimo naslednje tri vrste dokumentarnega gradiva: 

- arhivsko gradivo, 

- trajno gradivo, 

- dokumentarno gradivo z določenim rokom hranjenja (Kovač, P. et al., 2008, str. 139). 

 Kovač, P. et al. (2008, str. 139) v svojem delu ocenjujejo, da je določitev vrste 
dokumentarnega gradiva pomembna z vidika poteka dela in vidika hranjenja. 
Razlikovanje med tem, katero gradivo je arhivsko in katero gradivo je trajno ali ima 
določen rok hranjenja, je zahtevno strokovno opravilo. Pri tem so lahko v pomoč 
podlage državnega arhiva, ki so jih pripravili na temelju okvirnega načrta 
klasifikacijskih znakov in opredelitev pristojnega arhiva posameznega ustvarjalca 
gradiva. 

V Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih29 so 
zapisane definicije dokumentarnega in arhivskega gradiva ter ostale pomembne 
definicije in obrazložitve zahtev zakona. Za razširitev seznanjenosti s področjem 
varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva pa služi Uredba o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva30. Seznanjenost s osnovnimi definicijami 
olajšuje obrazložitev problemov odbiranja arhivskega gradiva in izločanja 
dokumentarnega gradiva.  

Za pravilno odbiranje arhivskega gradiva in posledično zmanšanje problemov pri 
tem ali celo preprečitev uničenja arhivskega gradiva se je smiselno seznaniti z 
opredelitvijo odbiranja arhivskega gradiva. Žumer (2001, str. 50) je opredelil 
odbiranje arhivskega gradiva kot "predpisan postopek odbiranja arhivskega gradiva iz 
dokumentarnega gradiva ustanove na podlagi strokovnih napotkov, ki jih da pristojni 
arhiv ob odbiranju. Arhivsko gradivo se odbira in izroča pristojnim arhivom zaradi 
potreb zgodovine, drugih znanosti in kulture, tako da se lahko trajno uporablja za 

                                                 
29  Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. list RS, št. 30/06, v nadaljevanju 

ZVDAGA) opredeljuje dokumentarno gradivo kot "izvirno in reproducirano (pisano, risano, tiskano, fotografirano, 
filmano, fonografirano, magnetno, optično ali kako drugače zapisano) gradivo, ki je bilo prejeto ali je nastalo 
pri delu pravnih oziroma fizičnih oseb." Arhivsko gradivo pa je opredeljeno v ZVDAGA kot "dokumentarno 
gradivo, ki ima trajen pomen za znanost in kulturo ali trajen pomen za pravno varnost oseb v skladu s 
strokovnimi navodili  pristojnih arhivov."  

30  V prilogi Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur. list RS, št. 86/2006) je na voljo seznam 
kategorij dokumentarnega gradiva iz 55. člena te uredbe, ki je praviloma vedno arhivsko gradivo. 
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znanstvenoraziskovalne, študijske, izobraževalne, kulturne, pravne, upravne, 
poslovne, osebne in druge namene." 

 Prav tako je potrebno tudi razumevanje opredelitve uničevanja nepotrebnega 
gradiva oziroma gradiva, ki ga podjetje več ne potrebuje. Žumer ga v svojem delu 
(Žumer, 2001, str. 50)  opredeljuje kot "predpisan postopek izločanja oziroma 
uničevanja nepotrebnega dokumentarnega gradiva, ki so mu potekli predpisani roki 
hranjenja, ki nima več pomena za poslovanje ustanove ali ki ni določeno kot arhivsko 
gradivo. Nepotrebno dokumentarno gradivo se uničuje oziroma oddaja v neposredno 
surovinsko predelavo komisijsko z zapisnikom o uničenju, vendar brez soglasja javnih 
arhivov. Za uničenje dokumentarnega gradiva je v celoti odgovorna ustanova sama. 
Zapisniki o uničenju, v katerem je gradivo le okvirno popisano, se hranijo trajno." 

Kopač (2000, str. 151) meni, da so urejenost dokumentarnega gradiva, red v 
stalni zbirki dokumentarnega gradiva ustvarjalca in dosledno upoštevanje rokov 
hranjenja dokumentarnega gradiva izjemno pomembni elementi za kvalitetno 
odbiranje arhivskega gradiva, seveda na osnovi obveznih navodil za odbiranje 
pristojnega arhiva. 

Specifičnost podjetja Mariborski vodovod d. d. vpliva tudi na določene 
probleme odbiranja in izločanja posameznega arhivskega gradiva podjetja, saj lahko  
slednje samo pri tako imenovanem standardnem poslovnem in računovodskem 
gradivu uporabi enako zakonodajo in pravila, ki se uporabljajo v javni upravi. Dvomi 
se pojavljajo predvsem pri specifičnem gradivu, saj ima podjetje veliko 
dokumentarnega gradiva, ki ga mora hraniti trajno, a ne spada k arhivskemu gradivu. 
Vse dvome podjetje rešuje s strokovno pomočjo zaposlenih Pokrajinskega arhiva 
Maribor, ki je pristojen za prevzem arhivskega gradiva na tem področju. 

Odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva podjetja se zdi dokaj 
lahka naloga, dokler se je temeljito ne lotimo. Enostavno je odbrati takšno arhivsko 
gradivo, kot so npr. letna poročila podjetja. Vprašanja se začnejo pri trajnem gradivu 
podjetja, kot so npr. projektna dokumentacija, prijave vodovodnih priključkov, 
soglasja, izdana za potrebe gradbenega dovoljenja, itd., za katerega v podjetju niso 
prepričani, ali je tudi arhivsko gradivo. V primeru takšnih dvomov podjetje prosi za 
strokovno pomoč in nasvete krajevno pristojni Pokrajinski arhiv Maribor. Do sedaj je 
podjetje Mariborski vodovod d. d.  odbralo že veliko arhivskega gradiva in ga predalo 
v hrambo pristojnemu arhivu. Pripravljajo pa že naslednji paket arhivskega gradiva 
za predajo. 

Izločanje dokumentarnega gradiva za uničenje je veliko lažja naloga, saj lahko 
na podlagi klasifikacijskega načrta in tudi preteklih izkušenj podjetja brez večjih 
težav določijo dokumentarno gradivo, ki mu je pretekel rok hrambe in je postalo za 
potrebe podjetja nepotrebno in nepomembno. Tu včasih naletijo na težave, ko pri 
določenem dokumentarnem gradivu strokovno usposobljena oseba za upravljanje z 
dokumentarnim in arhivskim gradivom ne more samostojno in brez dvoma določiti, ali 
je gradivo primerno za izločitev in uničenje, zato obvezno potrebuje pomoč vsakega 
strokovnjaka s področja, na katerem je to gradivo bilo ustvarjeno. Kot primer bi 
lahko dali finančno dokumentacijo, ki je nastala kot pomoč za izdelavo glavne knjige 
in ni odložena zraven glavne knjige, ampak samostojno. Lahko bi vzeli za primer 
skice, načrte in izračune, na podlagi katerih je bila narejena projektna 
dokumentacija, ki na nek način tudi vsebuje vse te prej omenjene dokumente in 
podatke, vendar v drugačni obliki. Ta ali druga vprašanja glede izločanja 
dokumentarnega gradiva smo v podjetju do sedaj rešili s pomočjo strokovnjakov 
posameznih področij. Podjetje Mariborski vodovod d. d. ima od lani imenovane 
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skrbnike posameznih strokovnih področij, ki so zadolženi za pripravo predloga 
seznama za izločitev in uničenje dokumentarnega gradiva. Predlog takšnega seznama 
mora potrditi vodja sprejemne pisarne, ki ima odgovornost za vodenje arhiva 
podjetja in opravljen strokovni izpit za upravljanje z dokumentarnim in arhivskim 
gradivom.  

 

5 ZAKLJUČEK 

V prispevku smo se dotaknili določenih problemov na področju upravljanja z 
dokumentarnim in arhivskim gradivom, klasificiranja, odbiranja in izločanja gradiva, 
ki se pojavljajo pri javnih podjetjih kot ustvarjalcih gradiva. Največji razlog za to je 
statusnopravna organiziranost večine javnih podjetij, ki je specifična in bi jo bilo 
potrebno bolj natančno opredeliti z zakonodajo. Vidimo tudi potrebo po sprejetju 
zakonodajnega akta, ki bi na enem mestu predpisoval roke hrambe za standarno in 
specifično gradivo za vse oblike ustanov javnega in zasebnega prava, saj je sedaj 
potrebno te roke iskati v množici zakonov in pravilnikov za posamezna področja.  

Na podlagi proučitve primerjave klasifikacijskega načrta javne uprave in 
klasifikacijskega načrta javnega podjetja Mariborski vodovod d. d. smo prišli do 
določenih zaključkov in ugotovitev, ki jih bomo obravnavali z vidika uporabe 
klasifikacijskih načrtov v ročni oz. papirni obliki in računalniški obliki.  

Z vidika uporabe klasifikacijskega načrta v papirni obliki, ki ga uporabljamo 
tako, da z listanjem papirnega izvoda iščemo potrebne klasifikacijske znake ali šifre, 
menimo, da je bolj uporaben raziskovan klasifikacijski načrt javne uprave, saj je pod 
en klasifikacijski znak združeno večje število istovrstnega gradiva, ki uporabniku, ki 
vsaj malo pozna določeno področje gradiva, omogoči hitrejše iskanje. V primeru, da 
bi primerjali zgolj obsežnost raziskanih klasifikacijskih načrtov, bi lahko ocenili, da je 
boljši klasifikacijski načrt javnega podjetja Mariborski vodovod, ki je manj obsežen. 
Takšna ocena je seveda nerealna, saj je potrebno vsako primerjavo in raziskavo 
proučiti v globino. 

Z vidika uporabe klasifikacijskega načrta v računalniški obliki po opravljeni 
primerjavi obravnavanih klasifikacijskih načrtov menimo, da je bolj uporaben 
klasifikacijski načrt javnega podjetja Mariborski vodovod. Razloge vidimo predvsem v 
enostavnejši nastavitvi strukture klasifikacijskega načrta, ki je največkrat 
nastavljena kot drevesna struktura, saj ima manjše število nivojev. Klasifikacijski 
načrt javnega podjetja ne vsebuje podrobnih obrazložitev funkcij, vrst gradiva in 
rokov hranjenja, kot jih vsebuje klasifikacijski načrt javne uprave, kar gotovo 
omogoča večjo preglednost in lažje programske nastavitve. Zavedamo pa se tudi, da 
je z dobrimi računalniškimi programi in programerji mogoče tudi takšen obsežen in v 
globino razvejan klasifikacijski načrt, kakršnega ima javna uprava, prilagoditi do te 
meje, da bi bil uporabnikom morda celo lažji in uporabnejši kot klasifikacijski načrt 
Mariborskega vodovoda. Uporabe klasifikacijskega načrta javne uprave v računalniški 
obliki žal nismo videli, tako da ne moremo podati kakšnih podrobnih in globljih ocen 
našega raziskovanja s tega vidika. Uporaba klasifikacijskega načrta javnega podjetja 
Mariborski vodovod je v računalniški obliki prilagojena do te mere, da lahko 
uporabniki za iskanje klasifikacijskih šifer uporabijo več načinov. Uporabniki lahko 
namreč iščejo posamezne šifre iz klasifikacijskega načrta po klasifikacijski šifri ali 
delu le-te, po delnem ali celotnem nazivu klasifikacije, po delnem ali celotnem 
nazivu posameznega nivoja in še kakšen način bi se našel.  
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Raziskava primerjave upravljanja poslovne dokumentacije javnega podjetja in 
javne uprave je pokazala, da sta primerjana klasifikacijska načrta v osnovi podobna. 
Razlikujeta se predvsem v razvrstitvi nivojev, slednjih ima klasifikacijski načrt javne 
uprave več, in v opisu funkcij oziroma nalog javne uprave, ki jih javno podjetje 
opredeljuje kar kot naziv klasifikacije. Opis funkcije oziroma naloge in naziv 
klasifikacije se razlikujeta predvsem zaradi specifičnih gradiv in področij javnega 
podjetja. Javna uprava ima v primerjavi z javnim podjetjem bolj precizno in jasno 
organizirane delovne procese in naloge, saj je javna uprava velik birokratski organ, ki 
za svoje delovanje in upravljanje s poslovno dokumentacijo potrebuje jasna navodila 
in usmeritve, ki jih zagotavlja cela množica zakonov, uredb, predpisov, pravilnikov 
itd. Javna podjetja hkrati opravljajo javno službo in del dejavnosti kot gospodarske 
družbe, tako da morajo za svoje poslovanje in upravljanje s poslovno dokumentacijo 
kombinirati predpise s področja javne uprave in gospodarskih družb. 
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SUMMARY 

MANAGING BUSINESS DOCUMENTS: PROBLEMS OF SELECTION, DISPOSAL 
AND CLASSIFICATION IN MARIBORSKI VODOVOD D. D. (PUBLIC WATER SUPPLY 

COMPANY MARIBOR) 

Public water supply company Maribor is established as a public company to 
provide public service. The company is legally organized as a joint-stock company 
based on the determination of Public utilities act and Companies act. It was 
established by 19 local communities from northeast part of Republic Slovenia. 
Already 112 years the core business of the company is healthy and safety supply of 
drinking water to 11% of inhabitants of Slovenia. Implementation of economic and 
non-economic public services is for each local community a very important part of 
upgrades to satisfy the needs of citizens. Based on different laws we know mandatory 
and optional local public services. In the statute of individual local communities a 
water supply is on a first place of duties that each municipality needs to provide on 
their area. On a statuary basis then municipal councils take the ordinances about 
establishing a company who is going to provide public water supply and ordinance 
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about the way how to implement the required public service. Public water supply 
company Maribor is a company which demonstrates its social responsibility in 
different fields of activity. Implementation of activities is at all times in the interest 
of people as users of drinking water and in quality of life in the community. 

A lot of companies are not aware of the importance of the documentary 
material, usually called business documentation, in their commerce. Public water 
supply company Maribor with their business materials handle carefully as it is aware 
that organized material and managing with it is their competitive advantage. 

Management of the business documentation of the Public water supply 
company Maribor is very special and specific due to the status of the legal structure 
where apply mostly rules and practice from business companies. And on the field of 
public service apply rules and practice from state administration. 

We have prepared in the company our own classification plan for sorting of the 
material which replace the one from year 2003. The decision to prepare our own 
classification plan was based on easier accustoming of the users which were included 
already into the preparation and because of the specific of the documents of the 
company. Aggregated classification plan of the public administration, seems more 
difficult to understand and we believe that it is not simple for the user who is not an 
expert in a particular field.  

Comparison of records management in a public company and in public 
administration showed that the compared classification plans are basically similar. 
Main differences can be found in the structure of levels, which are multiple at the 
public administration, and in the function descriptions of public administration which 
are define as classification names in the public company. If a user is using the paper 
form of these classification plans, it is our opinion that the public administration's 
plan is more efficient since one classification sign encompasses a larger number of 
same records which enables quicker searching. If one is using an electronic version, 
we think that the public company's plan is more suitable because of its simple 
structure which is in tree form and has a smaller number of levels. The classification 
plan of the public company does not encompass definitions of functions, types of 
records and retention periods, which can be found at the public administration and is 
thus clearer and has easier software settings. We are also aware that, with good 
software and programmers, even such complex classification plans as the public 
administration's is, are possible to adapt and make more user friendly.  

Specifics of Public water supply company Maribor has an influence on particular 
problems of selection and elimination of each documentary material in the company. 
Doubts arise at specific material, because the company has a lot of documents to be 
stored permanently, but does not fall under the archives. All doubts are solved with 
professional support from the employees of Regional archive Maribor. Elimination of 
documents for destruction becomes much easier task, since on the basis of our 
classification plan and as well as past experience. We determine the documents to 
which storage time has elapsed and it became unnecessary and insignificant for the 
needs of business without difficulties. 
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