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GOSPODARSKIH PODJETIJ V STEČAJU ALI LIKVIDACIJI 

Izvleček: 
Prispevek se ukvarja z vprašanjem arhiviranja in hrambe poslovne dokumentacije gospodarskih 
podjetij. V prvem delu predstavlja pristojnost državnih arhivov nad hrambo arhivskega gradiva 
gospodarskih podjetij ter razčiščuje nekatere pojme v zvezi z arhivskim gradivom nekdanjih državnih 
organizacij. V drugem delu se avtorica osredotoča na gospodarska podjetja, ki poslovno pot končajo v 
stečaju ali likvidaciji, in na obveznosti upraviteljev, ki tak postopek vodijo. Opisana je problematika 
postopkov priprave in predaje arhivskega gradiva pristojnemu arhivu in dolžnost upravitelja, da hrani 
preostalo dokumentarno gradivo do poteka rokov hrambe. V zaključku avtorica podaja nekaj strokovnih 
opomb v zvezi z obravnavanimi temami.  
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Abstract:  
Archiving and Storage of Business Records of Companies in Bankruptcy or in Windup 

The present paper discusses the question of archiving and storage of business records of companies. 
The first part presents the state archives’ competence over the safekeeping of archival material of 
companies and tries to clarify some issues regarding the archives of former state organizations. In the 
second part, the author focusses on companies, which are in the process of bankruptcy and on the 
duties of administrators executing the bankruptcy. The problems of preparation and transfer process is 
described and in the end, the author mentions some professional observations connected with the 
discussed themes. 
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Arhiviranje in hramba poslovne dokumentacije podjetij v Sloveniji je v zadnjem 
času postalo zelo aktualno vprašanje. V času vse bolj porajajočega se elektronskega 
poslovanja in posledično tudi e-hrambe se v poslovnem in strokovnem svetu porajajo 
mnoga vprašanja v zvezi s problematiko varne hrambe poslovnih dokumentov, da bi 
le-ti v prihodnosti še vedno lahko bili uporabljeni kot verodostojni in avtentični.  

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega arhiva ter arhivih je leta 2006 
prinesel tudi določila o zajemu in hrambi dokumentov tako v klasični kot v digitalni 
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obliki. Posegel pa je tudi na področje ponudnikov opreme in storitev, le-ti morajo za 
opravljanje svoje dejavnosti slediti omenjenemu Zakonu in preostalim podzakonskim 
aktom.1  

Slovenski državni arhivi hranijo arhivsko gradivo javnopravnih oseb, med 
katerimi so tudi gospodarska podjetja, ki se v zadnjem času pospešeno pripravljajo 
na elektronsko poslovanje, elektronsko hrambo dokumentov in s tem povezano 
sprejemanje notranjih pravil. Arhivisti pa na terenu mnogokrat opažamo, da njihov 
sistem upravljanja z dokumentacijo šepa že pri upravljanju s klasičnim, papirnim 
gradivom. Brez urejenega pisarniškega poslovanja in doslednega upoštevanja tako 
zakonskih kot tudi tistih predpisov, ki jih sprejme podjetje samo, poslovna 
dokumentacija morda ne bo tako verodostojna in avtentična, kot bi želeli. Ampak to 
je že tema za drugo razpravo.  

 

PRISTOJNOSTI ARHIVOV 

Ko govorimo o arhivskem gradivu podjetij, govorimo seveda o tistih podjetjih, 
ki so javnopravne osebe. Definicija javnopravne osebe je podana v Zakonu o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, 2006): »… javnopravne 
osebe so državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti ter nosilci javnih 
pooblastil in izvajalci javnih služb«. Še bolj podrobno definicijo podaja Uredba o 
varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (2006), ki zgornji definiciji dodaja: »… 
ter druge osebe, ki izpolnjujejo večino od teh pogojev:  

• so osebe javnega prava;  

• njihov ustanovitelj je država ali samoupravna lokalna skupnost oziroma ima 
država ali samoupravna lokalna skupnost v njih odločujoč delež ali vpliv;  

• so ustanovljene z javnopravnim aktom;  

• so zavezanci po predpisih za dostop do informacij javnega značaja« (čl. 2). 

Javnopravne osebe ustvarjajo dokumentarno gradivo, katerega del ima trajen 
pomen za znanost in kulturo ali pravno varnost oseb v skladu s strokovnimi navodili 
pristojnih arhivov. To je arhivsko gradivo in predstavlja le del dokumentacije 
podjetja, nastane pa tako, da ga podjetje na podlagi pisnih strokovnih navodil arhiva 
odbere iz dokumentarnega ter ga v roku najkasneje 30 let od nastanka preda 
pristojnemu arhivu. Takšno gradivo je javna lastnina, ne glede na to, kje in pri 
kom se nahaja (Žumer, 2008, str. 23). 

Vsa gospodarska podjetja, ki ne izpolnjujejo večine teh pogojev, so torej 
pravne osebe zasebnega prava in ustvarjalci zasebnega gradiva, ki po ZVDAGA nima 
lastnosti arhivskega gradiva in za katerega niso pristojni državni arhivi. 
Dokumentacija, ki nastaja v takšnih podjetjih, je tako zasebno gradivo, ki pa lahko 
postane arhivsko le na osnovi zakona in odločbe državnega arhiva, slednji ga po 
postopku evidentiranja razglasi za kulturni spomenik. V takšnem primeru je podjetje 
dolžno hraniti in skrbeti za arhivsko gradivo po ZVDAGA ter ga po izteku 30-letnega 
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roka predati pristojnemu arhivu. Zasebno arhivsko gradivo pa lahko podjetje preda 
arhivu tudi v obliki depozita, volila, darila ali odkupa. V takšnem primeru postane 
zasebno arhivsko gradivo javna last, izročitelj pa ima pravico določiti pogoje 
dostopnosti in uporabe gradiva (Žumer, 2008, str. 24). Pri izvajanju zakonske določbe 
o evidentiranju in razglasitvi zasebnega arhivskega gradiva za arhivsko pa ne smemo 
mimo dejstva, da za vsako evidentiranje gradiva potrebujemo soglasje ustvarjalca. 
Če tega ne dobimo, postopek razglasitve ne more steči. Na takšne težave je že 
(2005) opozarjala tudi Aleksandra Pavšič Milost ter v svojem prispevku zapisala celo, 
da »bi morala biti v zakonu jasna določba, da je gospodarska organizacija dolžna 
arhivu omogočiti evidentiranje dokumentarnega gradiva …« V svoji razpravi je 
podala tudi predloge, kako izbrati oz. valorizirati ustvarjalce, ki bi bili možni 
kandidati za razglasitev (Pavšič Milost, 2005). 

Navedeno pa ne pomeni, da gospodarskim podjetjem, ki niso zavezana k 
upoštevanju ZVDAGA, ni potrebno primerno skrbeti za svojo dokumentacijo. Res je, 
da se država s celovitim urejanjem upravljanja njihovega gradiva ne ukvarja, na 
njihovo upravljanje z dokumentacijo pa vpliva preko drugih predpisov, kjer 
predpisuje vsebino in vodenje specifičnega gradiva (Hajtnik et al., 2009). Podjetja so 
tako zavezana k spoštovanju določil Zakona o gospodarskih družbah (2009), 
Slovenskih računovodskih standardov (2001), Zakona o davku na dodano vrednost 
(2011), Zakona o davčnem postopku (UPB4, 2011), Zakona o graditvi objektov, 
Pravilnika o projektni dokumentaciji itd. V slovenski zakonodaji je poleg navedenih 
še mnogo predpisov, ki določajo roke hranjenja dokumentarnega gradiva.  

Gospodarska podjetja, ki so po veljavnem ZVDAGA zavezana k predaji svojega 
arhivskega gradiva pristojnim javnim arhivom, so navedena v Registru ustvarjalcev 
javnega arhivskega gradiva (RegUst).2 Slovenski javni arhivi na podlagi 54. člena 
ZVDAGA in v sodelovanju z Agencijo za javnopravne evidence in storitve (AJPES) ter 
ministrstvom, pristojnim za upravo, vodijo register oseb, za katere ugotovijo svojo 
pristojnost in od katerih bodo prevzemali arhivsko gradivo. RegUst je bil testno 
vzpostavljen 3. 1. 2012 in temelji na podatkih Registra pravnih oseb ePRS. V RegUst 
so vpisane aktivne osebe in osebe, ki so v postopku prenehanja ali ugasle, njihovo 
gradivo pa še ni bilo predano pristojnemu arhivu. Prav tako so zavedene osebe, ki 
javno arhivsko gradivo ustvarjajo le v delu svojega poslovanja (npr. javne službe). V 
testni različici ti podatki še niso vidni (RegUst). 

ZVDAGA v 41. členu pravi tudi, da je potrebno v primeru prenehanja 
javnopravne osebe brez znanega naslednika javno arhivsko gradivo, ne glede na 
tridesetletni rok, izročiti pristojnemu arhivu, še preden se postopek prenehanja 
javnopravne osebe konča. Zakon organu, ki vodi postopek prenehanja oziroma izvaja 
statusno spremembo javnopravne osebe, nalaga, da mora zagotoviti odbiranje in 
izročitev javnega arhivskega gradiva arhivu (ZVDAGA, čl. 41). 

 

PRISTOJNOST ARHIVOV ZA GRADIVO, NASTALO V OBDOBJU PRED LASTNINJENJEM 
PODJETIJ 

Dejavnost arhivske javne službe v Sloveniji po istem zakonu (ZVDAGA) zajema 
tudi varstvo arhivskega gradiva nekdanjih državnih, avtonomnih in drugih organov ter 
pravnih oseb, za katere so bili ti arhivi ali njihovi predhodniki pristojni po prejšnjih 
arhivskih predpisih (ZVDAGA, 2006, čl. 53). Enak člen je vseboval tudi Zakon o 
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arhivskem gradivu in arhivih (ZAGA, 1997, čl. 64), navezoval pa se je na Zakon o 
naravni in kulturni dediščini iz leta 1981. Ta v svojem 95. členu določa: »Občinski 
upravni organ, pristojen za kulturo, na predlog arhiva določi tiste družbene pravne 
osebe in društva, katerih arhivsko gradivo bo v skladu s tem zakonom prevzemal 
arhiv«. 

Na podlagi tega člena Zakona o naravni in kulturni dediščini (1981) so bili 
kasneje v medobčinskih uradnih vestnikih objavljeni seznami družbenih pravnih oseb 
in društev, katerih gradivo bodo prevzemali posamezni arhivi. Za območje 
Pokrajinskega arhiva Maribor je bil tak seznam objavljen leta 1987 v Medobčinskem 
uradnem vestniku.  

Vsa gospodarska podjetja, ki so bila po vrednotenju arhivskih strokovnih služb 
navedena v seznamih po zakonu iz leta 1981, so torej še vedno zavezana k temu, da 
gradivo predajo pristojnemu arhivu. V mnogih primerih so podjetja s seznama iz 80-ih 
let po privatizaciji oziroma lastninjenju končala svojo poslovno pot v stečaju, njihovo 
arhivsko gradivo pa so stečajni upravitelji predali arhivom, vendar se je zaradi 
ogromnih količin gradiva, odsotnosti arhivarjev, neorganiziranosti ali nepoznavanja 
zakonodaje veliko gradiva izgubilo ali pa je slednje bilo uničeno oz. odtujeno. V 
mnogih primerih je nastal tudi problem hrambe dokumentarnega gradiva, ki mu še 
niso potekli roki hrambe, o tem pa več v nadaljevanju prispevka.  

Lastninjenje je v Sloveniji nastopilo ob spremembi družbeno-političnega in 
gospodarskega sistema. Od leta 1991 (Ustava je 23. 12. 1991 odpravila družbeno 
lastnino) so se podjetja lahko lastninsko preoblikovala in tako prenehala ustvarjati 
javno arhivsko gradivo. Od trenutka privatizacije ustvarjena dokumentacija ni več v 
pristojnosti državnih arhivov. Vse gradivo, ki pa je bilo ustvarjeno v obdobju do 
družbenih sprememb in s tem v nekdanjih državnih ali družbenih podjetjih ter je 
pri lastninjenju podjetij prešlo v roke zasebnih podjetij, pa je še vedno javna 
lastnina (Žumer, 2008, str. 24). To dejstvo je leta 2005 na zborovanju Arhivskega 
društva Slovenije izpostavila tudi mag. Nada Čibej, ki je opozorila na 63. člen Zakona 
o arhivskem gradivu in arhivih. Določilo tega člena pravi, da je gradivo, nastalo pred 
koncem lastninskega preoblikovanja, ostalo javno in da zanj veljajo določbe o 
javnem arhivskem gradivu (Čibej, 2005).  

Arhivi se pri obiskih zasebnih podjetij, ki so izšla iz nekdanjih državnih oz. 
družbenih podjetij in so še vedno aktivna ter še vedno hranijo arhivsko gradivo svojih 
predhodnikov, naslanjamo na sezname iz 80-ih let. V mnogih primerih pa se 
srečujemo z velikimi težavami. Tako so v nekaterih podjetjih popolnoma 
nepripravljeni na sodelovanje z arhivom oz. se s predstavniki arhiva nočejo niti 
sestati; ne pristanejo na ogled arhivskega gradiva, ki ga hranijo; ne strinjajo se z 
dejstvom, da je gradivo, ki je nastajalo pred lastninjenjem, last države, ali pa 
preprosto izjavijo, da se v njihovem podjetju takšno gradivo ne nahaja. Brez pomoči 
pristojnih institucij (Inšpektorat za kulturo in medije), ki ukrepajo pri izročanju 
javnega arhivskega gradiva in drugih primerih, arhivi ne moremo veliko storiti.   

V primerih, ko je podjetje pripravljeno na sodelovanje z arhivom, ima pogosto 
težave z odbiranjem in pripravo arhivskega gradiva za predajo arhivu. Ob izdatni 
strokovni pomoči pristojnega arhiva, ki podjetju pomaga pri identifikaciji in 
vrednotenju gradiva, pa se v podjetju mnogokrat zatakne pri zagotavljanju finančnih 
sredstev oz. kadrovske moči. Predvsem slednje je pri današnjih kriznih ukrepih 
pogosta težava, saj podjetja v večini niti nimajo zaposlenega človeka, ki bi skrbel 
samo za arhivsko službo.  
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Zakonsko sicer obstaja tudi možnost, da namesto javnopravne osebe dela 
odbiranja, priprave in predaje opravijo pristojni arhivi (razen Arhiva Republike 
Slovenije) in za to zahtevajo ustrezno finančno nadomestilo. Vendar je to mogoče le 
v primeru, da so izpolnjeni naslednji pogoji: 

• »zadostna ogroženost arhivskega gradiva javnopravne osebe in s tem povezan 
nujni prevzem,  

• zadostne depojske zmogljivosti pristojnega arhiva,  

• proste kadrovske zmogljivosti pristojnega arhiva,  

• delo ne moti opravljanja redne dejavnosti arhiva v okviru javne službe varstva 
arhivskega gradiva« (Uredba, 2006, čl. 68). 

Ob misli na današnjo kadrovsko in prostorsko situacijo v slovenski arhivski službi 
pa lahko mirno zatrdimo, da izvajanje te zakonske možnosti, razen v izjemno nujnih 
primerih, še nekaj časa ne bo možno. 

 

PODJETJA V STEČAJU ALI LIKVIDACIJI IN DOLŽNOSTI UPRAVITELJEV 

V času po osamosvojitvi Slovenije in v preteklih nekaj letih se je gospodarstvo v 
Sloveniji soočalo z veliko krizo. Podjetja, ki so v nekdanji Jugoslaviji predstavljala 
gradbene, tekstilne, prehrambne gigante, so eno za drugim končala v prisilnih 
poravnavah in stečajih. Maribor je bil pred prehodom na tržno gospodarstvo eno 
izmed gospodarsko zelo razvitih mest. Val stečajev podjetij, ki so zaposlovala velik 
delež populacije Maribora in okolice, je povzročil »izredno stanje« tudi v arhivskih 
ustanovah, saj so se v kratkem času morale pripraviti na sprejem velike količine 
arhivskega gradiva.  

V današnjem času se priprava gradiva podjetij v stečajnem ali likvidacijskem 
postopku izvaja bolj organizirano, saj to omogočajo bolj specifična zakonodaja ter 
predpisi o hrambi arhivskega in dokumentarnega gradiva. Vseeno pa se ob tem 
srečujemo z mnogimi, tako strokovnimi kot tudi zakonskimi težavami.  

 

Insolventni postopki in imenovanja upraviteljev 

Insolventni postopki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, UPB 2013) opredeljeni kot: 

• postopki prisilne poravnave,  

• postopki poenostavljene prisilne poravnave in  

• stečajni postopki.  

Isti zakon ureja še postopke prisilnega prenehanja pravnih oseb, kamor sodita 
postopek izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije in postopek prisilne likvidacije. 
Za oba postopka je značilno, da pravna oseba preneha poslovati.  

Upravitelja podjetja imenuje sodišče s sklepom o začetku postopka 
insolventnosti, imenovana oseba pa mora biti vpisana v seznam upraviteljev, sodišče, 
ki vodi postopek, pa je v seznamu upraviteljev pri njej vpisano kot sodišče, pri 
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katerem opravlja funkcijo upravitelja.3 Sezname stečajnih upraviteljev in postopkov 
vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje (ZFPPIPP, UPB 2013, čl. 110). Seznami4 med 
drugim vsebujejo identifikacijske podatke o upraviteljih, izbrana sodišča, obdobje 
začetka imenovanja in datum izbrisa z razlogom, e-naslov upravitelja ter za vsak 
postopek insolventnosti ali prisilne likvidacije, v katerem oseba opravlja funkcijo 
upravitelja, pristojno sodišče, vrsto postopka, osebno ime ali firmo in sedež dolžnika 
ter datume začetka in končanja postopka (ZFPPIPP, UPB 2013, čl. 110). 

 ZFPPIPP določa tudi, da se vsaka oseba, ki ima veljavno dovoljenje za 
opravljanje funkcije upravitelja, obvezno pridruži Zbornici upraviteljev. Ta skrbi za 
ugled stroke in razvoj dobre poslovne prakse upraviteljev. Kontakti članov Zbornice 
upraviteljev Slovenije so dosegljivi na njeni spletni strani5.  

 

Arhiviranje in hramba poslovne dokumentacije podjetij v stečaju ali likvidaciji 

S potekom insolventnega postopka v podjetjih se na tem mestu ne bomo 
ukvarjali, saj je to zadeva druge stroke. Pričujoči prispevek se osredotoča na 
trenutek postopka, ko je potrebno poskrbeti za hrambo poslovnih knjig, knjigovodske 
dokumentacije in dokumentacije o insolventnem postopku ter vse ostale 
dokumentacije, ki nastaja oz. je nastajalo v poslovanju podjetja.  

Zelo redki so primeri, ko imenovani upravitelji podjetij sami upoštevajo 69. 
člen Uredbe (2006), ki v 1. odstavku pravi: »Organ, ki izvaja postopek prenehanja 
oziroma izvaja statusno spremembo javnopravne osebe brez znanega naslednika, 
mora pred prenehanjem javnopravne osebe obvestiti o tem pristojni arhiv in 
poskrbeti za odbiranje in izročanje arhivskega gradiva arhivu v skladu z zakonom in 
to uredbo.« 

Mnogokrat se v praksi moramo arhivisti znajti sami, saj smo s pričetki stečajnih 
ali likvidacijskih postopkov večinoma seznanjeni iz medijev. V takšnih primerih se 
moramo obrniti na prej omenjene evidence in sezname ter sami vzpostaviti kontakt z 
upravitelji. V kolikor to opravimo še v primernem času, lahko strokovno sodelujemo 
pri pripravi arhivskega gradiva že v začetku insolventnega postopka. Glavni namen v 
tej fazi je seznanitev upravitelja z dejstvi, da upravlja podjetje, ki je po ZVDAGA 
zavezano k predaji arhivskega gradiva pristojnim arhivom, ali da upravlja podjetje, ki 
v svoji lasti še vedno hrani arhivsko gradivo svojih predhodnikov. Arhivi imamo po 
Uredbi (2006, čl. 69) tudi pravico, da lahko ob preoblikovanju javnopravne osebe v 
zasebnopravno osebo zahtevamo izročitev celotnega javnega arhivskega gradiva te 
osebe pristojnemu arhivu, naša dolžnost pa je, da zahtevamo odbiranje celotnega 
javnega arhivskega gradiva te osebe. 

Stroški arhiviranja dokumentacije ustvarjalca v insolventnem postopku se po 
ZFPPIPP (2013) razumejo kot stroški v zvezi z unovčenjem posebne stečajne mase, 
pri tem pa se mora upravitelj ravnati po določilih zakona, ki ureja področje 
arhiviranja. ZFPPIPP velja tudi za podjetja, ki so javnopravne osebe, in za podjetja, 
ki hranijo arhivsko gradivo iz obdobja pred lastninjenjem, zato se morajo njihovi 
upravitelji v teh dveh primerih obvezno obrniti na pristojni arhiv, od katerega 

                                                 
3  Sneto 15. 1. 2014 s strani: https://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=1053&sid=916. 
4  Dosegljivi na strani: http://www.ajpes.si/eobjave/rezultati.asp?podrobno=0&id_skupina=52&MAXREC=10. 
5  Glej: http://www.zbornica-upraviteljev.si/clani. 

https://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=1053&sid=916
http://www.ajpes.si/eobjave/rezultati.asp?podrobno=0&id_skupina=52&MAXREC=10
http://www.zbornica-upraviteljev.si/clani
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pridobijo pisno strokovna navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz 
dokumentarnega.  

Stroške odbiranja, izročanja, tehnične opreme, prevoza in dostave pa določa 
tudi Uredba (2006), ki pravi, da stroške v zvezi z odbiranjem, tehnično opremo in 
izročanjem arhivskega gradiva arhivu, vključno s prevozom oz. dostavo, krije 
javnopravna oseba.  

Ob urejanju poslovne dokumentacije podjetja, ki je v insolventnem postopku, 
se upravitelji srečajo z dano situacijo, ki je običajno neobvladljiva, predvsem ko gre 
za primere, da podjetje hrani še poslovno dokumentacijo svojega predhodnika. Pred 
koncem postopka je potrebno vso dokumentacijo urediti in popisati, odbrati arhivsko 
gradivo in ga predati pristojnemu arhivu, vso ostalo dokumentacijo, ki ji še niso 
potekli roki hrambe, pa shraniti do njihovega poteka.  

V kolikor gre za podjetje, ki hrani gradivo valoriziranega predhodnika, ali za 
podjetje, ki je javnopravna oseba, naj bi se upravitelj najprej obrnil na pristojni 
arhiv, ta pa po ogledu stanja izda nadaljnja navodila za delo. V prvi fazi mora 
upravitelj arhivu podati popis dokumentacije, ki je bila v podjetju ustvarjena in se še 
vedno hrani. Arhiv v pisnem strokovnem navodilu upošteva organizacijsko strukturo 
ustvarjalca in način razvrščanja dokumentacije, ki ga ta uporablja. V ta namen mora 
upravitelj arhiv seznaniti z organizacijsko strukturo podjetja, njegovimi pristojnostmi 
oz. nalogami, predmetom poslovanja, funkcijami in dejavnostjo ter evidencami o 
dokumentarnem gradivu (Uredba 2006, 56. in 57. člen). Pisno strokovno navodilo za 
odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega namreč določa seznam 
dokumentarnega gradiva, ki ima lastnosti arhivskega gradiva. Pripravo navodila 
opravi komisija pristojnega arhiva, ki jo imenuje predstojnik arhiva. Komisija je 
sestavljena iz treh članov: predstavnikov pristojnega arhiva in enega predstavnika 
ustvarjalca, za katerega se navodilo sprejema (ZVDAGA, 2006, čl. 40). 

Na podlagi evidenc dokumentarnega gradiva pristojni arhiv določi, katero 
gradivo ima lastnosti arhivskega gradiva in mora biti predano v arhiv. V primeru 
insolventnega postopka se 30-letni rok, ki je predpisan v ZVDAGA, ne upošteva. Ob 
zaključku postopka morajo biti arhivu predani tudi tisti dokumenti, ki imajo lastnosti 
arhivskega gradiva, ki so mlajši od 30 let, oz. tudi dokumentacija, ki nastane ob 
zaključku insolventnega postopka. Kot je bilo že zgoraj omenjeno, krije stroške 
odbiranja, izročanja, tehnične opreme, prevoza in dostave ustvarjalec, po drugi 
strani pa strošek hrambe arhivskega gradiva v pristojnem arhivu krije država.  

Upravitelji pa morajo poskrbeti tudi za preostalo dokumentacijo, ki nima 
lastnosti arhivskega gradiva in ki ji še niso potekli roki hrambe. Računovodske rešitve 
v podjetjih v stečaju ali likvidaciji predpisuje Slovenski računovodski standard 37 
(2005), ki v sekciji K obravnava tudi hrambo računovodskih izkazov, knjigovodskih 
listin in druge dokumentacije. Za hrambo dokumentacije, ki je ne prevzame pristojni 
arhiv, mora upravitelj običajno izbrati primernega ponudnika, saj podjetje v stečaju 
ali likvidaciji ob koncu postopka nima več prostorov za hrambo. Organizacija, ki bo 
za podjetje hranila dokumentacijo, mora biti registrirana za opravljanje storitev 
arhiviranja, podatke, ki jih bo hranila, pa mora dati na razpolago vsem, ki izkažejo 
pravni interes (Davčni upravi Republike Slovenije, Zavodu za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, bivšim zaposlenim, stečajnim ali likvidacijskim 
upnikom in drugim) (SRS 37, 2005). Slovenski računovodski standard 37 (2005) še 
poudarja, da stroški hrambe bremenijo stečajno ali likvidacijsko maso.  
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Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (2007, čl. 30) pa 
tudi določa, da upravitelj s predlogom za vpis zaključka postopka zahteva, da se v 
sodni register vpiše tudi podatek o tem, pri kom se hranijo poslovne knjige, 
knjigovodska dokumentacija in dokumentacija o likvidacijskem postopku. Enako 
določa tudi Zakon o davčnem postopku (2011), ki pravi, da mora oseba, ki preneha, 
ali njen pravni naslednik ob prenehanju obvestiti davčni organ o tem, kje se hrani 
dokumentacija oziroma kdo jo hrani. Dosledno izvajanje teh določb bistveno olajša 
iskanje podatkov pristojnim organom in posameznikom, ki si v večini primerov 
urejajo pokojnino in morajo od organizacije, ki gradivo hrani pridobiti kopije 
dokumentov. Slovenski računovodski standard 37 (2005) v tej zadevi pravi tudi, da 
mora organizacija, ki izvaja hrambo dokumentacije, izdati prepis zahtevanih 
podatkov, za to pa lahko zahteva nadomestilo stroškov.  

Na tem mestu je primerno opozoriti tudi na pazljivost pri izbiri primerne 
organizacije, ki ponuja hrambo dokumentarnega gradiva. Takšne storitve se morajo 
izvajati po Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih 
(2006), Uredbi o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (2006) ter Enotnih 
tehnoloških zahtevah, kar pomeni, da mora ponudnik izpolnjevati vse pogoje, ki jih 
predpisi predpisujejo.  

Splošni pogoji za opremo in storitve so navedeni v 4. poglavju Uredbe (2006), in 
sicer je predpisano:  

• da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;  

• da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku;  

• da ni bil pravnomočno obsojen zaradi podkupovanja;  

• da je ekonomsko-finančno sposoben ter 

• da mu ni dokazana huda strokovna napaka na področju storitev hrambe in 
spremljevalnih storitev.  

Ponudnik storitev mora imeti zaposlen kader, ki ima pridobljeno posebno 
strokovno znanje s področja arhivske stroke, kar dokazuje z opravljenim preizkusom 
znanja pri pristojnem arhivu, svoje dodatno usposabljanje pa dokazuje z dokazili o 
pridobitvi kreditnih točk.6  

Vsi ponudniki storitev morajo biti obvezno registrirani pri Arhivu Republike 
Slovenije, zakon pa zahteva tudi potrjena notranja pravila. Upravitelji morajo biti 
pozorni, da valorizirani ustvarjalci arhivskega gradiva sodelujejo samo s ponudniki 
opreme in storitev, ki so registrirani pri državi, in da je ta oprema oziroma storitev 
akreditirana (Hajtnik et al, 2009, 6/8, str. 2).  

Samo registracija pri Arhivu Republike Slovenije pa ne zagotavlja tudi 
kakovostnega izvajanja ponujenih storitev. Registracija je namenjena le registriranju 
ponudnikov opreme in storitev, za kar tudi ni potrebno nikakršno dovoljenje. 
Postopek tudi ne predvideva preverjanja dejstev, navedenih v vlogi, ampak le njeno 
popolnost (Pirnar D., Rožman S., 2011, str. 551). Na drugi strani pa akreditacija 
pomeni, da Arhiv Republike Slovenije prvič preveri in potem redno, najmanj enkrat 

                                                 
6  Opravljanje preizkusa znanja in pridobivanje kreditnih točk opredeljuje Pravilnik o strokovni usposobljenosti 

uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev (Ur. l. RS, št. 132/2006 in 28/2008). 
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letno, preverja skladnost ponudnikove opreme oziroma storitev z zakonom, uredbo in 
Enotnimi tehnološkimi zahtevami7. 

 

ZAKLJUČKI 

Naj na tem mestu podam nekaj strokovnih opomb: 

• Arhivisti, ki delamo s fondi in ustvarjalci s področja gospodarstva, se najprej 
soočimo s problemom, ki se nanaša na osnovno definicijo pojma javnopravne 
osebe in njegovega pravnega tolmačenja. Velikokrat se zgodi, da podjetje 
oporeka definiciji, podani v ZVDAGA in v Uredbi, se izmika strokovnemu 
nadzoru ali na sploh odreka sodelovanje. Možnost prepustitve primera 
Inšpektoratu za kulturo in medije je v nekaterih primerih uporabljena, vendar 
se arhivisti temu izogibamo, saj si želimo vzpostaviti korektno in plodno 
sodelovanje med ustvarjalcem in arhivom. Pa vendar opažamo, da v svoji praksi 
ne bomo mogli več dolgo držati »prijaznega obraza«, saj se lahko kaj hitro 
zgodi, da izgubimo pomembno arhivsko gradivo. Na tem mestu bi bilo morda 
primerno opozoriti na to, da v regionalnih arhivih nimamo pravnih služb, ki bi 
podajale pravna mnenja, s katerimi bi lahko nastopali pri ustvarjalcih.  

• Opozoriti je potrebno tudi na problem hitrega oz. pogostega menjavanja kadrov 
v gospodarskih organizacijah. Še posebej v gospodarstvu je za upravljanje 
gradiva velikokrat slabo poskrbljeno, saj šele v zadnjem času pospešeno uvajajo 
klasifikacijske načrte. Tako se ne glede na to, da poskušamo biti arhivi prisotni 
in ozaveščati ustvarjalce o njihovih obveznostih, mnogokrat zgodi, da v roku le 
nekaj let od zadnjega obiska nihče v organizaciji več ne ve, da obstaja Zakon o 
varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih ali da je podjetje 
zavezano k spoštovanju njegovih določil. V slovenski arhivski službi pa nas je 
premalo, da bi lahko obvladovali teren na tak način, da bi vsakega ustvarjalca 
obiskali vsaj enkrat na dve ali tri leta.  

• Odbiranje in priprava na predajo arhivskega gradiva arhivu ali priprava 
dokumentarnega gradiva za predajo v hrambo ponudniku storitev arhiviranja 
niso enostavni procesi. Zahtevajo veliko organizacije, poznavanje podjetja, 
njegove organizacije, pisarniškega poslovanja, sistema odlaganja dokumentov 
itd. Ob pričetku stečaja ali likvidacije pa opažamo, da v podjetju ostane zelo 
malo ljudi, ki bi poznali navedene procese in pomagali pri pripravi 
dokumentacije. Sistemi odlaganja dokumentacije v podjetju velikokrat 
zajemajo hrambo dokumentov po pisarnah, kjer si zaposleni, odgovorni za 
določeno področje, odlagajo »svoje« dokumente vsak po svoje. Ob njihovem 
odhodu tako ostane dokumentacija razporejena po pisarnah, oseba, ki je v 
stečaju ali likvidaciji zadolžena za odbiranje in pripravo, pa se običajno ne 
spozna na vsa področja. Tako v nekaterih primerih traja priprava gradiva na 
predajo tudi več let, veliko dokumentov pa je lahko tudi izgubljenih.  

• Arhivisti, pristojni za fonde in ustvarjalce s področja gospodarstva, 
ugotavljamo, da imenovani upravitelji podjetij v stečaju ali likvidaciji vse 
premalo poznajo tudi arhivsko zakonodajo. Ne smemo reči, da je tako v vseh 
primerih, saj sodelujemo tudi z upravitelji, ki vzpostavijo stik z arhivom takoj, 
ko se postopek začne, se zavedajo pomembnosti (in ugodnosti) predaje 

                                                 
7  Objavljene na spletni strani Arhiva Republike Slovenije.  
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arhivskega gradiva pristojnim arhivom in korektno sodelujejo s strokovnimi 
delavci. V mnogih primerih pa upravitelji niti ne vedo, da arhivske ustanove 
obstajajo ali da je podjetje, ki ga dobijo v upravljanje, zavezano k spoštovanju 
členov ZVDAGA.  

Strokovna skupina za fonde in ustvarjalce s področja gospodarstva je tako v 
letu 2013 sprožila akcijo v sodelovanju z Zbornico upraviteljev Slovenije. Za 
upravitelje je v pripravi informativna brošura s podatki o arhivih v Sloveniji, o 
določilih arhivske zakonodaje in z drugimi informacijami, ki jim bodo koristile 
pri delu. V prihodnosti pa upamo, da bomo svojo prisotnost še jasneje pokazali 
s sodelovanjem na izobraževanjih, ki jih organizira Zbornica upraviteljev 
Slovenije.  

• Velik problem predstavlja tudi iskanje poslovne dokumentacije podjetij, kjer je 
bil stečajni ali likvidacijski postopek zaključen. Kot že omenjeno v prispevku 
mora upravitelj ob predlogu vpisa izbrisa podjetja v sodni register priložiti tudi 
izjavo oz. podatek o tem, kje se hrani poslovna dokumentacija podjetja. 
Prihaja namreč do primerov, ko se posamezniki ali celo uradne državne službe 
obračajo na arhive pri iskanju podatkov o osebnih dohodkih, dokazilih o 
beneficirani delovni dobi itd. Če od upraviteljev podjetij nismo pridobili 
podatka o tem, kje je hranjeno preostalo gradivo, stranki v postopku tako ne 
moremo pomagati. V podatkih, ki jih najdemo na spletni strani Poslovnega 
registra Slovenije, pa zelo redko najdemo podatek o tem, kje je dokumentacija 
podjetja po izbrisu iz registra. O mestu hrambe dokumentarnega gradiva 
javnopravnih oseb bi bilo potrebno poleg vpisa v sodni register in obvestila 
davčnemu organu obvestiti tudi pristojni arhiv.  

• V navezavi na prejšnjo alinejo je potrebno tudi opozoriti na postopek izbire 
primerne organizacije, ki ponuja arhiviranje oz. hrambo dokumentarnega 
gradiva, ki mu še niso potekli roki hrambe. Glede na to, da ponudnikom opreme 
in storitev, ki so samo registrirani pri Arhivu Republike Slovenije, ni potrebno 
dokazovati zakonske skladnosti svoje ponudbe, je nujno, da ustvarjalci 
(menedžerji, upravitelji) dobro preverijo, komu bodo hrambo dokumentacije 
prepustili.  

Predvsem v primerih stečajev ali likvidacije je potrebno imeti v mislih, da bo 
ponudnik hranil gradivo, ki mu še niso potekli roki hrambe in bo torej tudi v 
občasni uporabi. V teh primerih govorimo tudi o dokumentaciji, ki jo je 
potrebno hraniti trajno, torej še vsaj nekaj desetletij. Ob tem je nujno 
ugotoviti, v kakšnih pogojih se bo dokumentacija ves ta čas hranila. Nihče si ne 
želi čez 30 let ugotoviti, da je dokumentacija v fizični obliki uničena zaradi 
vlage, plesni, ognja … ali da je dokumentacija v digitalni obliki izbrisana ali 
nedostopna.  

• O pravicah, ki jih imamo arhivi pri prevzemanju tako javnega arhivskega 
gradiva nekdanjih družbenih gospodarskih organizacij ter razglašanju novejšega 
dokumentarnega gradiva podjetij za arhivsko, sta leta 2005 pisali že Aleksandra 
Pavšič Milost ter mag. Nada Čibej na zborovanju Arhivskega društva Slovenije, 
ki je bilo namenjeno varstvu arhivskega gradiva privatne provenience. Sicer se 
je nekaj zakonskih predpisov od leta 2005 spremenilo, vendar v osnovi še vedno 
veljajo enaki principi. Največja sprememba se je pojavila prav pri ponudnikih 
opreme in storitev za hrambo. Leta 2005 je obstajalo le malo organizacij, ki bi 
se lahko kvalificirale za hrambo po določbi Slovenskega računovodskega 
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standarda 37, ki govori o hrambi dokumentacije pri »organizaciji, pooblaščeni z 
zakonom, ali organizaciji, registrirani za opravljanje storitev arhiviranja«. 
Čibej je že leta 2005 govorila o tem, da je pooblaščena organizacija seveda 
pristojni arhiv, dokumentarno gradivo podjetja, ki nima pravnega naslednika, 
pa hrani pristojna upravna enota. Hramba na upravni enoti bi po predpisih, ki 
jim upravne enote morajo slediti, zagotavljala varno dolgoročno hrambo 
gradiva. Dandanes pa so na voljo številne organizacije, registrirane za 
opravljanje storitev arhiviranja, ki jih država ne more nadzorovati.  
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SUMMARY 

Nina GOSTENČNIK∗ 

ARCHIVING AND STORAGE OF BUSINESS RECORDS OF COMPANIES IN BANKRUPTCY 
OR IN WINDUP 

Archiving and storage of business records of companies in bankruptcy in 
Slovenia is difficult. The article points out some legal basis, which should be well 
known to creators, but it is essential that those legal basis are known to managers 
executing the bankruptcy.  

Archives have competence over companies which are in public hands, which is 
defined by the Protection of Documents and Archives and Archival Institutions Act 
(PDAAIA) and the Regulation on Documents and Archives Protection. The mentioned 
acts state that all archives, created at such companies are public propriety no matter 
where they are located or who keeps them. Companies with do not correspond to the 
definitions, stated in the above mentioned acts, create private records, which 
become archives only with a declaration with a decision of the Archives of the 
Republic of Slovenia. Private archives can be transferred to archival institution only 
by the means of legal transactions (purchase, gift, will…). However, it is difficult to 
declare certain private records, since they must be registered by an archivist and it 
is often the case, that creators do not allow access to their records.  

Archives are also competent for archival material created before the still 
existing companies were privatized. All archives, created in the period before 
privatization is still public propriety. This is a fact most companies do not recognize, 
since their owner claim that they have purchased the company with all of its records. 
Many times archivists have major problems with access as already mentioned above. 
There are, of course, cases, where companies are ready to transfer their historical 
records for the safekeeping in an archival institution, but they usually do not have 
enough time or personnel to prepare archives for acquisition in the suitable manner.  

The author emphasizes the problem of acquiring archives of companies in 
bankruptcy or in windup. Here archivists face the biggest problem with 
administrators who are in charge of the process. Most of them are unaware of the 
fact that there even is an archival law, which binds them to storage the records with 
still valid retention periods and, in case of a (former) public creator, to transfer 
archives to the competent archival institution. When the contact with the archival 
institution is made, the archivists usually find the records in a disarranged order, in 
desks, closets, basements, attics etc. Usually there are also no personnel left who is 
able to arrange and prepare documents for their transfer to the archives.  

Problems in this field of archival work in Slovenia are plenty and can be solved 
only by focusing on the creators, bankruptcy managers and others and constantly 
reminding them of the existence of the PDAAIA and other legal acts which define 
records management for companies in function and for those which are in bankruptcy 
or in windup.   
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