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UVOD

• Uredba o upravnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 9/2018) v 6. odstavku 77.
člena določa:
 minister, pristojen za arhive, mora določiti roke hrambe

dokumentarnega gradiva v javni upravi,
 minister, pristojen za arhive, mora izdati navodila organom za

določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva z izdajo
novega Pravilnika o določanju rokov hrambe dokumentarnega
gradiva v javni upravi,

 predstojniki organov morajo v roku treh mesecev, po izdaji novega
pravilnika, pripraviti nove načrte klasifikacijskih znakov in jih
posredovati v pristojne arhive v ponovno določitev arhivskega
gradiva.



KRATKA PREDSTAVITEV PRAVILNIKA O DOLOČANJU ROKOV HRAMBE 
DOKUMENTARNEGA GRADIVA V JAVNI UPRAVI

• Izdan 5. avgusta 2019 (Ur. l. RS, št.
49/2019).

• Vsebina:
(komu je pravilnik namenjen, določanje 
orientacijskih rokov hrambe 
dokumentarnega gradiva  za organe v 
javni upravi, pojasnila glede strukture 
zbirnega kataloga, rok prilagoditve in 
sprejema novih načrtov klasifikacijskih 
znakov).

• Priloga:
Zbirni katalog o določanju rokov 
hrambe dokumentarnega gradiva v 
javni upravi (4 poglavja).

 

 

Pravilnik o določanju rokov hrambe 

dokumentarnega gradiva v javni upravi 

ZBIRNI PODATKI 

Datum tiska: 6.08.2019 

Uradni list RS, št. 49-2376/2019 z dne 

5.8.2019 Povezava do dokumenta na 

portalu IUS-INFO 

 

 

Na podlagi šestega odstavka 77. člena in za izvrševanje 45. člena Uredbe  o  upravnem  poslovanju  (Uradni  list  

RS,  št. 9/18) minister za kulturo izdaja 

 

P R A V I L N I K 
 

o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi 

 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen (vsebina pravilnika) 

(1) Ta pravilnik določa osnove za določanje rokov hrambe dokumentarnega gradiva za organe državne uprave, 

uprave samoupravnih lokalnih skupnosti ter pravne in fizične osebe, kadar na podlagi javnih pooblastil opravljajo 

upravne naloge (v nadaljnjem besedilu: organi) z orientacijskimi roki hrambe dokumentarnega gradiva. 

 

(2) S tem pravilnikom so določeni tudi orientacijski časovno opredeljeni roki hrambe trajnega dokumentarnega 

gradiva organov, ki se uporabljajo, dokler trajnemu gradivu ne prenehajo vse pravne in dejanske posledice, ki 

izhajajo iz gradiva, ali kadar trajno gradivo nima več nikakršnega pravnega in dejanskega učinka. 

 



ZBIRNI KATALOG O DOLOČANJU ROKOV HRAMBE DOKUMENTARNEGA 
GRADIVA V JAVNI UPRAVI

I. poglavje
• Orientacijski roki hrambe 

dokumentarnega gradiva za vsak 
klasifikacijski znak v obveznem okviru 
načrta klasifikacijskih znakov na 
tretjem nivoju in manj vsebinsko 
razgrajene upravne in druge naloge 
za posamezna področja za organe 
državne uprave ter pravne in fizične 
osebe, kadar na podlagi javnih 
pooblastil opravljajo upravne 
naloge.

Primer orientacijskih rokov hrambe dokumentarnega 
gradiva za klasifikacijski znak 001

Splošno o DZ, volitve in imenovanja v DZ, seje DZ, gradivo za seje DZ, seje delovnih 

teles DZ, gradivo za seje delovnih teles DZ, poslanska vprašanja in pobude ...  

A 

Poslanska vprašanja in pobude, na katere odgovori organ 

(Pristojni arhiv lahko opredeli odgovore na poslanska vprašanja in pobude kot A 

na podlagi meril za vrednotenje dokumentarnega gradiva.) 

A, 5 

Drugi organi (glej pojasnilo 3.2) 5 

 



ZBIRNI KATALOG O DOLOČANJU ROKOV HRAMBE DOKUMENTARNEGA 
GRADIVA V JAVNI UPRAVI

II.  poglavje

• Zajeti konkretni primeri
razdelitve specifičnih funkcij in
upravnih nalog s posameznih
področij javne uprave

• Razdelitev specifičnih funkcij in
nalog s področja šolstva,
centrov za socialno delo …

• Arhivsko gradivo je označeno
krepko (Bold).

Primer razčlenitve klasifikacijskega znaka 6030 
za osnovnošolsko izobraževanje
603 Sistem izobraževanja

6030 Osnovnošolsko izobraževanje

Javne listine A Evidenca o izdanih spričevalih, obvestilih, 

potrdilih, kolesarskih izkaznicah in drugih listinah

Status učenca A, A

vzorčno, 5,

2

Vpis, odložitev šolanja, prepis, prešolanje, 

vzporedno izobraževanje in perspektivni športniki 

– evidenca (A) Podaljšanje statusa (5)

Izobraževanje na domu (A)

Drugo (2)

Osebna mapa učenca s posebnimi potrebami (A 

vzorčno,

eno leto po zaključku šolanja)

Osebna mapa učenca, ki potrebuje pomoč oz. 

svetovanje (A vzorčno, eno leto po zaključku 

šolanja)

Vpisni list, prijavnica (A vzorčno, 2)

Potrdila o izpisu, obvestila ob prešolanju na drugo

OŠ med šolskim letom (do konca šolskega leta),

mnenje komisije za ugotavljanje pripravljenosti

otroka za vstop v šolo (2)

Osebni športnovzgojni karton (do zaključka šolanja)

Pravice in dolžnosti učencev 5, 2 Prevoz, ugovor na oceno, vpogled v dokumentacijo, 

oprostitev sodelovanja pri posameznih oblikah 

vzgojno- izobraževalnega dela, hitrejše 

napredovanje (5) Napovedana odsotnost, vzgojno 

delovanje in ukrepanje (2)

Drugo (2)



ZBIRNI KATALOG O DOLOČANJU ROKOV HRAMBE DOKUMENTARNEGA 
GRADIVA V JAVNI UPRAVI

III.  poglavje

• Določa orientacijske roke 
hrambe dokumentarnega 
gradiva za upravne enote.

Primer orientacijskih rokov hrambe dokumentarnega 
gradiva za upravne enote

Klas. 

znak

Opis specifičnih poslovnih 

funkcij in upravnih nalog 

(pomen klasifikacijskega 

znaka)

Roki 

hrambe

Opombe z obrazložitvijo rokov hrambe (opis vsebine 

klasifikacijskega znaka)

0 DRŽAVNA IN
DRUŽBENA UREDITEV

00 USTAVNA IN DRŽAVNA

UREDITEV

000 Splošno o ustavi in državni 

ureditvi

2 Dovoljenje za izobešanje zastav tujih držav, splošno o družbi 

in njenem razvoju, državni simboli – grb,zastava, himna, 

drugi državni simboli, uporaba državnih

simbolov, uporaba in zaščita imena Slovenija ...

001 Državni zbor 2 Splošno o DZ, volitve in imenovanja v DZ, seje DZ,

gradivo za seje DZ, seje delovnih teles DZ, gradivo za seje 

delovnih teles DZ, poslanska vprašanja in pobude ...

002 Državni svet 2 Splošno o Državnem svetu, sestava Državnega sveta,

mnenja Državnega sveta, seje Državnega sveta …

003 Predsednik republike 2 Funkcija in pristojnosti, odgovornost in nadomeščanje

predsednika republike, bivši predsednik republike …

004 Vlada 2 Organizacija in sestava Vlade, naloge in pristojnosti, splošno 

o delovanju, seje Vlade, sklepi, poročilo o delu in programi 

dela Vlade, uresničevanje ustanoviteljskih pravic države, 

zastopanje RS kot pravne osebe, sukcesija (nasledstvena 

problematika, premoženje bivše SFRJ, pridobljene pravice 

pravnih in fizičnih oseb, slike, umetnine, nepremičnine bivše 

SFRJ, sodelovanje s

Komisijo Vlade RS za sukcesijo) …



ZBIRNI KATALOG O DOLOČANJU ROKOV HRAMBE DOKUMENTARNEGA 
GRADIVA V JAVNI UPRAVI

IV.  poglavje
• Določa orientacijske roke

hrambe dokumentarnega
gradiva za samoupravne
lokalne skupnosti (občine).

• V okviru klasifikacijskega 
znaka 061 opredeljeni tudi 
orientacijski roki hrambe 
dokumentarnega gradiva 
za medobčinske  
inšpektorate.

Primer orientacijskih rokov hrambe dokumentarnega 
gradiva za samoupravne lokalne skupnosti

007 Predpisi, strategije in programi A, 5 Celotni postopek sprejema občinskih predpisov, statuti, 

občinski odloki, poslovniki občinskega sveta, pravilniki, 

postopek sprejema strategij in programov, medresorsko in 

koalicijsko usklajevanje, amandmaji

… (A)

Predpisi, ki jih sprejemajo državni zbor, vlada, minister in lokalna

skupnost, mnenja, tolmačenja predpisov (predlogi, soglasja, 

pripombe, sprejem in objava), zakoni, pravilniki, navodila, uredbe, 

okrožnice, zbirke in pregledi predpisov, harmonizacija pravnega 

reda EU, Lizbonska strategija, strategija razvoja Slovenije ter druge

razvojne strategije in

programi ... (5)

061 Inšpekcija A, 5 Vse vrste inšpekcij, določene z zakonom o državni upravi, zakonom

o inšpekcijskem nadzoru ali drugim materialnim predpisom,

inšpekcija na obrambnem področju, inšpekcija na področju varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami (občin, državnih organov,

gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, sil za zaščito, 

reševanje in pomoč ljudem in objektom, varstva pred utopitvami), 

tržna, davčna, upravna, inšpekcijski nadzor nad izvajanjem varstva 

osebnih podatkov ... (5)

Občinska inšpekcija (imenovanje, organizacija, delovanje), 

nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov, poročila ... (A)

Pravnomočne odločbe, sodbe oz. sklepi o prekrških, plačilni 

nalogi, obdolžilni predlogi ... (5)

(Za evidence se upošteva 203. in 204. člen Zakona o prekrških.)          



PRIPRAVA NOVIH NAČRTOV KLASIFIKACIJKSIH ZNAKOV ORGANOV 
JAVNE UPRAVE

• Organi javne uprave bi morali pripraviti prilagoditve
uporabljenih načrtov klasifikacijkih znakov v skladu z
orientacijkimi roki hrambe dokumentarnega gradiva 3 mesece
po sprejetju novega pravilnika.

• Noveliranje le-teh bo potekalo tudi v letu 2020.

• Kako je potekalo oz. bo potekalo noveliranje načrtov
klasifikacijskih znakov organov javne uprave, naj ponazorim s
primeri iz prakse.



PRIPRAVA NOVIH NAČRTOV KLASIFIKACIJKSIH ZNAKOV ORGANOV 
JAVNE UPRAVE
Organi državne uprave:
• Nov načrt klasifikacijkih znakov je z Odredbo o enotnem načrtu

klasifikacijskih znakov za upravne enote (Ur. l. RS, št. 71/2019), izdalo
Ministrstvo za javno upravo. Enotni načrt klasifikacijskih znakov v celoti sledi
klasifikacijskemu načrtu z orientacijskimi roki hrambe za upravne enote iz III.
poglavja zbirnega kataloga za določanje rokov hrambe dokumentarnega
gradiva.

• Uporaba noveliranega enotnega načrta klasifikacijskih znakov 1. 1. 2020.

• 10. 9. 2020 izdano upravnim enotam še enotno skupno pisno strokovno
navodilo za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva.

• V letu 2019 pripravilo nov načrt klasifikacijskih znakov tudi 14 drugih
organov državne uprave, z začetkom uporabe 1. 1. 2020.



PRIPRAVA NOVIH NAČRTOV KLASIFIKACIJKSIH ZNAKOV ORGANOV 
JAVNE UPRAVE
Samoupravne lokalne skupnosti (občine) :
• Uprave občin pripravijo nov načrt klasifikacijskih znakov v skladu z orientacijskimi roki

hrambe dokumentarnega gradiva iz IV. poglavja zbirnega kataloga o določanju rokov
hrambe za organe samoupravne lokalne skupnosti.

• Obstajata dve možnosti: ali prevzeti klasifikacijski načrt z orientacijskimi roki hrambe za
samoupravne lokalne skupnosti iz IV. poglavja zbirnega kataloga o določanju rokov
hrambe dokumentarnega gradiva, ali zaradi lastnih potreb in specifičnih nalog
klasifikacijske znake tretjega nivoja podrobneje razdeliti še na četrti oziroma peti nivo.

• Pri razdelitvi potrebno več medsebojnih uskladitev med posameznimi občinami in
pristojnim arhivom.

• Od štiridesetih občin v pristojnosti Zgodovinskega arhiva Celje je do konca leta 2019
pripravilo nov načrt klasifikacijskih znakov 10 občin (2 občini v celoti prevzeli
klasifikacijski načrt iz IV. poglavja zbirnega kataloga o določanju rokov hrambe v javni
upravi, ostale občine so zaradi potreb trimestne klasifikacijske znake razčlenile na četrti
oz. peti nivo).

• Noveliran načrt klasifikacijkih znakov začele uporabljati s 1. 1. 2020.



PRIPRAVA NOVIH NAČRTOV KLASIFIKACIJKSIH ZNAKOV ORGANOV 
JAVNE UPRAVE
Javni zavodi:

Za istovrstne organe ali istovrstne pravne osebe določi minister, pristojen za področje,
na katerem deluje, v soglasju z ministrom, pristojnim za javno upravo, enotni načrt
klasifikacijskih znakov.

• 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) mora pripraviti nov klasifikacijski načrt Ministrstvo za
šolstvo na osnovi uporabljenega iz leta 2014.

• Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mora pripraviti
noveliran načrt klasifikacijkih znakov za centre za socialno delo na osnovi
uporabljenega iz leta 2017.

Ostali javni zavodi morajo prilagoditve uporabljenih načrtov pripraviti sami (npr. Zavod
za gozdove Slovenije je pripravil noveliran načrt klasifikacijskih znakov že decembra
2019).



ZAKLJUČEK

• Zbirni katalog rokov hrambe se v celoti nanašana predpisani obvezni
okvir načrta klasifikacijskih znakov iz priloge Uredbe o upravnem
poslovanju iz leta 2018 ter veljavne posamezne in enotne načrte
klasifikacijskih znakov organov v Republiki Sloveniji.

• Je koristen splošen pripomoček za lažje upravljanje z dokumentarnim
gradivom pri ustvarjalcih dokumentarnega in arhivskega gradiva v
javni upravi.



Hvala za pozornost!

hedvika.zdovc@zac.si


