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HRAMBE ZA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE ZAVODE IN ARHIVI 

Izvleček: 

Z odredbo, objavljeno 12. septembra 2014, je bil predpisan Enotni načrt klasifikacijskih znakov z roki 
hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode, ki temelji na okvirnem načrtu klasifikacijskih znakov. 
Regionalni arhivi so v sodelovanju z Arhivom Republike Slovenije izvedli vrsto usposabljanj in 
izobraževanj, tematsko so ustvarjalcem s področja vzgoje in izobraževanja poleg enotnega 
klasifikacijskega načrta predstavili arhivsko zakonodajo, njeno navezovanje na šolsko zakonodajo in 
notranja pravila. Z dobrim poznavanjem preteklosti pisarniškega poslovanja in uredbe o upravnem 
poslovanju so arhivi svetovali vzgojno-izobraževalnim institucijam, kako izboljšati poslovanje. 
Ustvarjalce s področja vzgoje in izobraževanja, ki postopoma prehajajo na elektronsko poslovanje, so 
osvestili o pomenu pravočasne izročitve arhivskega gradiva v arhiv. 
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Abstract: 

Order on the Uniform Classification Plan and  
Storage Periods for Educational Institutions and the Archives 

With the Order published on September 12, 2014, the Uniform plan of classification signs with 
retention periods for educational institutions was prescribed, based on the framework plan of 
classification signs. Regional archives, in collaboration with the Archives of the Republic of Slovenia, 
held a series of training and education. Creators from the field of education were thematically 
presented with a unified classification plan and with archival legislation, its connection to 
educational legislation and internal rules. Due to a good knowledge about the past of office 
management and the order on administrative operations, the archives advised education institutions 
on how to improve operations. Creators from the field of education, which are gradually switching 
over to electronic office operations, got to know the importance of a timely transfer of archival 
materials to the archives. 
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1 UVOD 

Enotni načrt klasifikacijskih znakov z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne 
zavode (vrtce, osnovne šole, zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbene šole, srednje šole, dijaške domove, 
višje strokovne šole in organizacije za izobraževanje odraslih) je bil kot priloga 
objavljen z odredbo v Uradnem listu RS, št. 66/2014 z dne 12. 9. 2014. Odredba je 
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vzgojno-izobraževalnim zavodom predpisala, da so pričeli enotni klasifikacijski 
načrt uporabljati 1. 1. 2015. Enotni klasifikacijski načrt za področje vzgoje in 
izobraževanja temelji na okvirnem klasifikacijskem načrtu, razdeljen je na deset 
osnovnih razredov. Okvirni klasifikacijski načrt je bil objavljen v Uradnem listu z 
Uredbo o upravnem poslovanju v letu 2005. Enotni klasifikacijski načrti so bili 
sprejeti za upravne enote (2005), občine in lokalne skupnosti (2005), centre za 
socialno delo (2008), za zavode s področja zdravstva (2012) (Žumer 2012, str. 57).  

Prvi predpisi o šolski dokumentaciji so se pojavili po letu 1774, po sprejetju 
prvega osnovnošolskega zakona, ki je predpisoval šolanje vseh otrok, določali so, 
katere vrste pedagoške dokumentacije naj vodijo šole (Cizelj, 2006). Po drugem 
osnovnošolskem zakonu so predpisali dokumentacijo, ki so jo bili učitelji dolžni 
predložiti ob inšpekcijskem pregledu šole, to je bila predvsem pedagoška 
dokumentacija, seznami otrok, dnevniki, seznami izostankov, dodali so še kroniko 
in zapisnike konferenc (Vrbnjak, 1982). Po sprejetju tretjega osnovnošolskega 
zakona leta 1868 so z ministrsko odredbo leta 1894 prvič določili dokumentacijo 
trajne vrednosti ter dokumentacijo s krajšimi roki hrambe (Cizelj, 1994). Po končani 
prvi svetovni vojni je poslovanje s šolsko dokumentacijo ostajalo nedorečeno, šole 
so hranile ustaljene vrste predvsem pedagoške dokumentacije, ki so jo pregledovali 
šolski inšpektorji. 

Arhivi so bili po drugi svetovni vojni postavljeni pred dejstvo vse obsežnejše 
dokumentacije, vzporedno z naraščanjem dokumentarnega gradiva je naraščala 
nedoslednost, mnogi spisi niso bili več evidentirani (Žontar, 1982, str. 6). Pisarniško 
poslovanje so uporabljali predvsem pri upravnih organih, kjer je bilo veliko 
dokumentacije. Način hrambe so predpisali z Uredbo o pisarniškem poslovanju 
(Ur. l. FLRJ, št. 50/57). Arhivi so skozi valorizacijo gradiva poskušali doseči 
določitev gradiva, ki je arhivsko, vendar v praksi takratne "delovne organizacije" v 
večini niso imele tako imenovanih izločitvenih seznamov1. Kot je navedel Martin 
Lorbar – valorizacijo gradiva omogoča dobro urejeno pisarniško poslovanje, višjo 
stopnjo takega poslovanja zagotavlja klasifikacijski načrt, ki omogoča 
racionalizacijo poslovanja, dokumente se zelo hitro najde, saj daje množici 
dokumentov strukturo, ta pa omogoča pregledno hranjenje dokumentacije 
(Drnovšek et al., 1978, str. 25). V osemdesetih letih sta se razvila dva sistema 
poslovanja. Vesna Gotovina (1993, str. 53) je opozorila na pomanjkljivo 
sistematično razvijanje pisarniškega poslovanja v Sloveniji, tudi še danes ni 
strokovne službe, ki bi se ukvarjala s pisarniškim poslovanjem. 

Po drugi svetovni vojni je bila hramba šolske dokumentacije predpisana v 
Priročnikih leta 1950, 1952, 1958 in 1977 (Kontestabile, 2013, str. 327) ter z raznimi 
okrožnicami, kako voditi šolsko administracijo. Leta 1969 je bil objavljen Pravilnik 
o dokumentaciji v osnovnih, srednjih šolah ter domovih za učence. Kot dokumente 
trajne vrednosti je predpisal pedagoško dokumentacijo, kot so matični listi, matične 
knjige in zapisniki o zaključnem izpitu. Posledično, se je v vzgojno-izobraževalnih 
institucijah ohranjala le navedena dokumentacija, arhivi so skušali zajeti širši nabor 
dokumentacije. Leta 1980 je Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli prvič omenil 
arhivske predpise, vendar so pravilniki predpisovali trajno hrambo predvsem 
pedagoške dokumentacije, ki se je nanašala na vzgojno-izobraževalni proces. Arhivi 
so po Zakonu o naravni in kulturni dediščini leta 1981 skušali z navodili (seznami 
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arhivskega gradiva) določiti dokumentacijo vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki ima 
trajno znanstveno vrednost, značaj kulturne dediščine ter omogoča posamezniku 
trajno pravno varstvo. Poleg izdajanja navodil za odbiranje arhivskega gradiva so 
arhivi pričeli z usposabljanji poslovnih sekretark vzgojno-izobraževalnih institucij. 
Leta 1984 so v Priročniku za usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim 
gradivom, izšla tipska navodila za srednje in osnovne šole. Razen šolske 
dokumentacije, kot so matične knjige, matični listi, kronike, je v tipskih navodilih 
za osnovne in srednje šole navedeno, da se v arhiv prevzamejo tudi matične knjige 
učiteljstva, gradivo o ustanovitvi šole in njenih statusnih spremembah, knjige 
šolskih okrožnic in obvestil, letni delovni načrti, diplome in pohvale, ki jih dobi šola, 
fotografije šole, šolske publikacije, izbrano gradivo interesnih dejavnosti, pionirske 
in mladinske organizacije, vzorčni izvodi 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, 
str. 115). Pravilniki o dokumentaciji vrtcev, osnovnih šol in srednjih šol so kot trajno 
gradivo določali ozek nabor pedagoške dokumentacije (Cizelj, 2009). Leta 2008 je 
pričela delovati strokovna skupina za šolstvo, ki je združevala vse arhivistke na 
področju vzgoje in izobraževanja, leta 2009 smo takratno Ministrstvo za šolstvo 
opozorili o neskladju med šolsko in arhivsko zakonodajo. S prvim januarjem 2013 so 
stopili v veljavo novi pravilniki o dokumentaciji v vrtcih, osnovni šoli in glasbenih 
šolah, vsi trije pravilniki upoštevajo arhivsko zakonodajo. Prav tako se na arhivsko 
zakonodajo navezujeta Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju 
odraslih (Ur. l. RS, št. 12/96) in Pravilnik o šolski dokumentaciji v srednješolskem 
izobraževanju (Ur. l. RS, št. 96/1999). Vsi omenjeni pravilniki navajajo, da so ne 
glede na roke shranjevanja, ki jih določajo, šole ali organizacije dolžne v rokih in 
po navodilih pristojnega arhiva odbrati gradivo arhivskega pomena. 

 

2 UVEDBA ENOTNEGA NAČRTA KLASIFIKACIJSKIH ZNAKOV Z ROKI HRAMBE ZA 
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE ZAVODE 

Nepedagoška dokumentacija je ostajala brez predpisanih rokov hrambe, kar 
je vodilo v prenapolnjene stalne zbirke vzgojno-izobraževalnih institucij, ki so ob 
pomanjkanju ustreznih prostorov posegale v dokumentarno in arhivsko gradivo brez 
sodelovanja s pristojnimi arhivi, prihajalo je do uničenja gradiva ali pa prenatrpanih 
in nepreglednih stalnih zbirk ter pogostih selitev le-teh zaradi pomanjkanja 
prostora. Pobude za klasifikacijski načrt za področje vzgoje in izobraževanja so 
nastale iz potrebe, da se na področju šolstva predpiše roke hrambe za večino 
dokumentacije, ne le za pedagoško dokumentacijo. Drugi pomemben dejavnik, ki 
je vplival na potrebo po klasifikaciji, se je pojavil z elektronskim poslovanjem. 
Zahteva po uporabi klasifikacijskih načrtov izhaja iz mednarodnega standarda ISO 
15489 – Upravljanje dokumentacije, ki je od leta 2005 tudi slovenski standard, in iz 
priporočil Evropske komisije MoReq (Model zahtev za upravljanje elektronskih 
dokumentov) iz leta 2001 (Žumer, 2012). 

Prvi predlog enotnega klasifikacijskega načrta za področje vzgoje in 
izobraževanja je nastal leta 2006, drugi predlog leta 2009 (Žumer 2012, 57). Leta 
2009 je minister imenoval strokovno delovno skupino za pripravo Enotnega načrta 
klasifikacijskih znakov za področje vzgoje in izobraževanja, z arhivske strani sta bila 
imenovana dr. Vladimir Žumer in dr. Ivanka Zajc Cizelj. Arhivisti pristojnih arhivov 
ter kasneje medarhivska strokovna skupina za področje vzgoje in izobraževanja so 
na več srečanjih v vseh treh naštetih klasifikacijskih načrtih določili arhivsko gradivo 
na podlagi navodil za odbiranje (Tul, 2007, str. 130). Arhiv Republike Slovenije je v 
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sodelovanju z regionalnimi arhivi izdal 7. 4. 2011 Navodilo za odbiranje arhivskega 
gradiva iz vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki pa ni stopilo v veljavo, saj enotni 
klasifikacijski načrt ni bil objavljen s strani takratnega ministrstva za šolstvo 
(Žumer, 2012, str. 57). Leta 2011 je bil Enotni načrt klasifikacijskih znakov dodelan, 
s 1. 1. 2015 je stopil v veljavo. Razlog za tako dolgo obdobje do uveljavitve enotnega 
klasifikacijskega načrta je, kot navaja Žumer (2012, 57), potrebno iskati v 
vztrajanju Ministrstva za javno upravo, da je klasifikacijski načrt naslonjen na 
okvirni klasifikacijski načrt iz Uredbe o upravnem poslovanju, saj vzgojno-
izobraževalni zavodi v manjši meri opravljajo upravne naloge, v ospredju pa je 
proces vzgojno-izobraževalnega dela. Vojko Brunček (2007, str. 127) s šolskega 
ministrstva je na posvetovanju v Radencih leta 2007 opozoril na težave, ki jih 
prinaša implementacija klasifikacijskega načrta na področju šolstva, šolska 
dokumentacija je specifično gradivo, vzgojno-izobraževalni zavodi so zelo 
raznovrstni, obsegajo različne nivoje izobraževanja in različno obsežno 
dokumentacijo, zato je predlagal trimestni klasifikacijski načrt, po vzoru Ministrstva 
za javno upravo. Izpostavil je tudi finančni vidik nakupa in uvedbe računalniških 
programov, ki bi podprli poslovanje okoli tisoč zavodov in stroške izobraževanja, ter 
izpostavil stroške ureditve stalne zbirke, ki jih – kot navaja – zavodi nimajo urejenih 
v skladu s predpisi. 

Pomemben, če ne odločilen dejavnik, ki je vplival na implementacijo 
klasifikacijskega načrta, je povezan z elektronskim poslovanjem šol, v segmentu 
pedagoške dokumentacije (dnevniki, redovalnice in matični listi). Zakon o 
dokumentarnem in arhivskem gradivu ter arhivih nalaga ustvarjalcem, da imajo za 
elektronsko gradivo, ki se hrani trajno, in arhivsko gradivo notranja pravila2, katerih 
obvezen del je klasifikacijski načrt. Ker ni bil objavljen Enotni klasifikacijski načrt 
za področje vzgoje in izobraževanja, so ob prehodu na e-poslovanje nastali 
posamezni klasifikacijski načrti. 

 

3 USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA ARHIVOV OB UVEDBI ENOTNEGA 
NAČRTA KLASIFIKACIJSKIH ZNAKOV Z ROKI HRAMBE ZA VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNE ZAVODE 

Ob uvedbi enotnega klasifikacijskega načrta za vzgojno-izobraževalne zavode 
smo v Pokrajinskem arhivu Koper, Pokrajinskem arhivu Nova Gorica, Zgodovinskem 
arhivu Ljubljana, Zgodovinskem arhivu Celje, Pokrajinskem arhivu Maribor in 
Zgodovinskem arhivu Ptuj organizirali strokovna usposabljanja ustvarjalcev s 
področja vzgoje in izobraževanja. Usposabljanja so bila ciljno usmerjena, tematska, 
predavatelji so bili iz več regionalnih arhivov in Arhiva Republike Slovenije. Arhivist 
za področje vzgoje in izobraževanja pristojnega arhiva je predstavil obveznosti 
vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki izhajajo iz arhivske zakonodaje in urejeno 
pisarniško poslovanje, Hana Habjan je pripravila pregled arhivske zakonodaje in 
njeno povezovanje z ostalo šolsko zakonodajo ter pravilniki, avtorica prispevka je 
predstavila enotni klasifikacijski načrt za področje vzgoje in izobraževanja z roki 
hrambe, Hedvika Zdovc je na podlagi bogatih izkušenj s področja poslovanja javne 
uprave predstavila zgodovinski pregled klasifikacijski načrtov, njihove uporabe in 
prednosti. Nada Čibej je predstavila Zakon o dokumentarnem in arhivskem gradivu 
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in arhivih ter novelo zakona, Tatjana Hajtnik, Boris Domajnko in Jože Škofljanec iz 
Arhiva Republike Slovenije so predstavili elektronsko poslovanje in notranja pravila.  

Na usposabljanjih se je izpostavil problem poznavanja pisarniškega poslovanja 
in razvrščanja dokumentacije. Na področju vzgoje in izobraževanja so že od 
delovanja prvih šol v obdobju Avstrije dokumentacijo razvrščali po vrstah 
dokumentov, v ospredju je bila pedagoška dokumentacija. Tudi po drugi svetovni 
vojni so dokumentacijo razvrščali in odlagali po vrstah dokumentov skupaj, npr. 
splošna dokumentacija (statuti, pravilniki, odločbe), kadrovska dokumentacija 
(personalne mape, matične knjige delavcev …), finančno-računovodska 
dokumentacija, pedagoška dokumentacija (matični in osebni listi, matične knjige, 
šolska matica …). Po zunanjih značilnostih gradiva so ločili načrte, fotografije 
(Žumer, 2001, str. 73). V preteklih obdobjih je bil poudarek na urejenosti in 
preglednosti stalnih zbirk (šolskih arhivov) različen, najbolj predpisan in nadziran 
je bil v obdobju Avstrije. Šolsko področje poslovanja z dokumentarnim gradivom se 
je razlikovalo od področja uprave, kjer je bilo poslovanje z dokumenti veliko bolj 
obsežno. Na področju uprave in sodišč so že od srede 18. stoletja gradivo razvrščali 
po vsebini ter kasneje po registraturnih načrtih, danes jih poimenujemo 
klasifikacijski (Žumer, 2001, str. 65, 69).  

Urejeno pisarniško poslovanje omogočajo tudi evidence dokumentarnega 
gradiva, delovodniki. Že v obdobju Avstrije, po drugem osnovnošolskem zakonu, so 
bili za šole predpisani delovodniki (Dienstjournal) (Vrbnjak, 1982). Leta 1946 so v 
osnovnih šolah uporabljali opravilne zapisnike3, kjer so za posamezen dokument 
zapisali opravilno številko, dan vknjižbe, vlagatelja in datum vloge, predmet vloge, 
vsebino rešitve, komu je posredovana, dan rešitve in registraturno znamenje, ki je 
ostalo prazno, saj registraturni ali klasifikacijski načrt za šolstvo ni obstajal. Posebej 
so vodili knjigo odposlane pošte. Kasneje je veliko šol delovodnik nadomestilo s 
knjigo prejete in odposlane pošte ali pa z enostavnim delovodnikom (Obrazec DZS, 
št. 0,25), ki omogoča vpisovanje le enega dokumenta. Šole v večini niso uporabljale 
delovodnikov, ki omogočajo vpisovanje zadev. Označevanje zadeve, kot jo 
predpisuje uredba o upravnem poslovanju, je brez informacijske podpore skoraj 
nemogoča. Poslovanje in razvrščanje po zadevah omogočajo elektronski 
delovodniki, kjer pri sodobnem elektronskem poslovanju pod zadeve sodi tudi 
izdajanje pedagoške dokumentacije, npr. spričeval. 

Uporaba klasifikacijskega načrta poseže v pisarniško poslovanje. Minimalne 
osnove za urejeno poslovanje z dokumenti so ena vhodna in izhodna točka za vse 
dokumente, ki omogoča pregled nad gradivom zavoda, poznavanje delovnih 
procesov zavoda ter osnovna znanja pisarniškega poslovanja (Priročnik, 1984, str. 
12,13). Pri usposabljanjih se je izkristaliziralo pomembno spoznanje o vpletenosti 
vseh zaposlenih nekega vzgojno-izobraževalnega zavoda v poslovanje z 
dokumentarnim gradivom, po vertikali od vzgojiteljev, učiteljev, profesorjev, 
pedagogov, psihologov, poslovnih sekretark, vse do ravnateljev. Pri uvajanju 
novosti, določanju procesov in pravilnikov poslovanja znotraj posamezne vzgojno-
izobraževalne institucije je temeljnega pomena razumevanje in podpora ravnatelja. 
Izobraževanju o pravilnem vodenju šolske administracije, predvsem za šolske 
upravitelje, so se posvečali v petdesetih letih prejšnjega stoletja, kasneje pa taki 
priročniki niso več izhajali, z izjemo leta 1977. Šolske institucije so se vedno 
sklicevale na svojo primarno vlogo vzgojno-izobraževalnega procesa, vendar tudi pri 
njih število dokumentacije narašča. Zaradi racionalizacije so pričeli nastajati na 

                                                 
3  Opravilni zapisnik se kot izraz uporablja od 18. stoletja dalje, po letu 1946 ga je postopoma zamenjal izraz 

delovodnik.  
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področju srednjih šol šolski centri, v katerih nastaja obsežna dokumentacija, 
sestavljeni so iz več enot ali šol, upravljajo več ločenih stalnih zbirk. Pri takih 
organizacijah je nujno urediti pisarniško poslovanje in preglednost nad 
dokumentarnim gradivom, procesi dela in stalnimi zbirkami, ne le zaradi arhivske 
zakonodaje, temveč zaradi zavoda samega. 

Poleg usposabljanja, ki je bilo namenjeno predvsem poslovnim sekretarkam 
šol, smo oktobra 2014 Nada Čibej, Tatjana Hajtnik, Vesna Gotovina ter avtorica 
članka predstavile enotni klasifikacijski načrt, notranja pravila in arhivsko 
zakonodajo na XXIII. strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev osnovnega 
šolstva in XXI. strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev srednjega šolstva, ki 
jih za osnovne in srednje šole organizira Šola za ravnatelje v sodelovanju z 
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport v Portorožu. 

Razen izobraževanj, ki so potekala v regionalnih arhivih, in predavanj na 
Dnevih ravnateljev v Portorožu so bila izvedena še tri izobraževanja za osnovne in 
srednje šole na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter samostojno 
izobraževanje za ljudske univerze. Številčno je izobraževanje in usposabljanje 
zajelo nekaj več kot 1500 poslovnih sekretark, pomočnikov ravnateljev in 
ravnateljev ter več kot polovico vzgojno-izobraževalnih zavodov.  

Skozi izvedena izobraževanja smo dobili vpogled v problematiko, izpostavljen 
je bil premajhen poudarek in razumevanje pomena pisarniškega poslovanja na 
področju šolstva. Šole, ki so bile brez navodil, so stopile v stik z arhivi in zaprosile 
za navodila, obračale so se na arhiviste tudi za pojasnila glede uporabe 
klasifikacijskih znakov. Spremenila se je vloga arhivista, le-ta je postal ustvarjalcem 
svetovalec, ki spreminja in izboljšuje kakovost njihovega poslovanja.  

 

4 KAKO JE PROCES IZOBRAŽEVANJA VPLIVAL NA ARHIVISTIKO 

Predno je v veljavo stopil enotni klasifikacijski načrt, smo jeseni 2014 v 
regionalnih organizirali usposabljanja. Ob takem izobraževanju so se ustvarjalci s 
področja vzgoje in izobraževanja posledično zavedli pomena sodelovanja z arhivi, 
sodelovanja pri nastanku navodil za odbiranje arhivskega gradiva iz 
dokumentarnega gradiva ter celotnega postopka izročitve arhivskega gradiva arhivu. 
Usposabljanje je pokazalo, da imajo izobraževanja velik pomen pri sodelovanju z 
ustvarjalci, hkrati smo kot stroka izvedli drugačno obliko usposabljanja, ki je bila 
tematsko usmerjena. Pričakovati je, da se bodo tematska usposabljanja in 
izobraževanja vse bolj krepila ter hkrati omogočala vse boljši stik z ustvarjalci. Kot 
smo ugotavljali, se s pisarniškim poslovanjem na področju šolstva niso sistematično 
ukvarjali, ugotovili smo tudi pomanjkanje znanj pisarniškega poslovanja, saj so ga 
poučevali le v administrativnih šolah. Po osamosvojitvi Slovenije so na področju 
javne uprave za zaposlene organizirali dodatna izobraževanja iz pisarniškega 
poslovanja, več let je ta izobraževanja izvajala Upravna akademija. 

Celotna organizacija in potek izobraževanj ob uvedbi enotnega 
klasifikacijskega načrta za področje vzgoje in izobraževanja, ki so potekala v sklopu 
arhivov ali izven arhivov, so pokazala na spremenjeno vlogo arhivista, ki ni le 
opazovalec poslovanja ustvarjalcev dokumentarnega in arhivskega gradiva, temveč 
je dober poznavalec Uredbe o upravnem poslovanju in poznavalec specifičnosti 
poslovanja in značilnosti posameznega ustvarjalca ali istovrstnih ustvarjalcev. 
Arhivisti zaradi narave svojega dela poznajo dokumentacijo in zgodovinski pregled 
poslovanja s spisi, poznajo poslovanje s klasifikacijskim načrtom in poslovanje brez 
klasifikacijskih načrtov. Ta znanja so arhivom omogočila, da so v opisanem primeru 
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na področju vzgoje in izobraževanja zavodom in institucijam ponudili podporo pri 
razumevanju in uporabi klasifikacije ter pri uvajanju bolj urejenega pisarniškega 
poslovanja v šole. Posledično to omogoča arhivom lažje prevzemanje urejenega 
arhivskega gradiva. Uvedba klasifikacijskega načrta ter postopen prehod šol na 
elektronsko poslovanje sta okrepila povpraševanja po izdanih navodilih za odbiranje 
arhivskega gradiva. Izdajanje navodil s klasifikacijskim načrtom je spremenil 
postopek izdaje navodil. V arhivih predstavljajo ustvarjalci s področja vzgoje in 
izobraževanja velik delež, kar pomeni, da so dodatna izobraževanja precej 
obremenila pristojne arhiviste. Arhivska stroka mora postati bolj odzivna in 
prilagodljiva v procesih, kjer se v kratkem časovnem obdobju poveča obseg 
delovanja, okrepiti se mora sodelovanje in delitev dela znotraj arhiva. 

Drugi pomemben vidik delovanja arhivista, ki ga je izpostavil ta proces, je 
"arhivski aktivizem", saj so arhivi in arhivisti skušali ozavestiti vzgojno-izobraževalne 
zavode, kako pomembno je gradivo, ki nastaja pri njihovem delovanju, kje vse in 
kako dolgo se lahko uporablja ter njegov pomen za posameznika, ki z njim lahko 
uveljavlja svoje pravice ali pravno varnost. Vloga arhivista se spreminja v smislu 
družbene odgovornosti, saj skozi senzibilizacijo širšega okolja dosega, da se v 
skupnosti spreminja odnos do dokumentarnega gradiva, arhivskega gradiva in 
arhivov. Delo arhivista postaja prepoznavno kot družbeno odgovorno delo, ki 
posamezniku in celotni družbi lokalno, narodno ter globalno omogoča tudi varstvo 
kolektivnega spomina in demokratizacijo. 

 

5 ZAKLJUČEK 

Pomen usposabljanja ob uveljavitvi enotnega klasifikacijskega načrta za 
področje vzgoje in izobraževanja je pokazal, da lahko v sinergiji vseh arhivov 
opravimo kvalitetna izobraževanja. Udeleženi arhivisti so med seboj izmenjali 
izkušnje in znanja. V kratkem obdobju smo izvedli usposabljanje za celotno 
področje Slovenije. Udeležba na izobraževanjih je bila velika, ponekod smo 
izobraževanja ponovili. Ob izobraževanju smo poskusili senzibilizirati čim več 
udeležencev, da so prepoznali vlogo arhivov in arhivistike, kar je vplivalo na 
okrepljeno sodelovanje z arhivi. Smo v obdobju, ko veliko šol prehaja na elektronsko 
poslovanje ob ne popolnoma urejeni papirnati dokumentaciji, zato je bil proces 
izobraževanja pomemben v smeri zaščite tako papirnate kot elektronske 
dokumentacije. Skozi ta proces se je izpostavil pomen arhivistov, ki delujejo na 
terenu, njihovo sedanje in preteklo poznavanje sistemov poslovanja s spisi ter 
uredbe o upravnem poslovanju. Okrepila se je vloga arhivista svetovalca s ciljem 
izboljšati kakovost poslovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov. Izboljšanje 
pisarniškega poslovanja na vzgojno-izobraževalnem področju ter širše bi lahko 
omogočil sistematičen razvoj takih znanj na državni ravni ter ustrezen nadzor.  
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SUMMARY 

Mirjana KONTESTABILE ROVIS* 

ORDER ON THE UNIFORM CLASSIFICATION PLAN AND STORAGE PERIODS FOR 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND THE ARCHIVES 

When the Uniform classification plan (UCP) for educational institutions came 
into force on January 1, 2015, it thoroughly interfered in the work with records and 
archives in educational institutions. The uniform classification plan had been firstly 
created in 2006 and had been later on changed according to archivists' observations 
and their determination of archives and sample archives. By visiting schools and 
other educational institutions, the archivists noted that the legislation is not being 
complied, that records are being destroyed before archives are able to select 
archival material, that the material is stored inappropriately and that the 
institutions only know their own legislation and policies about school 
documentation. Therefore, we repeatedly urged the relevant ministry to adopt a 
uniform classification plan. 

Before the UCP for the field of education entrance into force in autumn 2014, 
we prepared seminars for educational institutions in all of the regional archives, 
where we presented the educational legislation and educational policies connected 
to the archival legislation. We warned them about the instructions for the selection 
of archives from records and we presented a historical review and practice of the 
use of classification plans in the public administration and UCP. Documents in 
originally electronic form are being created in schools, and because of that the 
Archives of the Republic of Slovenia representatives presented internal rules. This 
kind of education was repeated three times at the Ministry of Education, Science 
and Sport. We also presented the legislation theme, UCP and internal rules on the 
conference for school principals, which is held every autumn in Portorož. 

Until the UCP entry into force, the educational institutions operated in a way 
that they deposited together the same type of documents and took into account 
only their own sectorial policies. The form of operations with UCP introduces a 
different classification of documents, so that operations are being thought mainly 
on administrative schools or management collages and high schools. With the 
introduction of UCP the problem of unfamiliarity with the office management was 
pointed out. 

In archives we realize that documents in schools are created in electronic form 
and that paper records in permanent collections (archives) is not always arranged 
transparently. With the above mentioned education we managed to raise the 
awareness of educational institutions before the transition to electronic operations, 
and moreover to sensitize them to correctly arrange paper records and their 
permanent collections and to deliver the archival material to the competent 
archives within the time limits prescribed by the legislation. The implemented 
education was established in cooperation of regional and historical archives and the 
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Archives of the Republic of Slovenia with various interarchival working groups and 
their practices. Such cooperation has enabled the exchange of new knowledge and 
good practice between the archives. 


