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Vsebina

▪ Osnovne značilnosti ustvarjalcev

▪ Naloge in zvrsti gradiva

▪ Razvrščanje dokumentacije v skladu z EKN

▪ Zakonske določbe glede varstva 
dokumentarnega in arhivskega gradiva in 
ravnanje z njim pri ustvarjalcih

▪ Dolžnosti ustvarjalcev do arhivov

▪ Kaj nudijo posamezni arhivi ustvarjalcem

▪ Kako prepoznamo ustvarjalca, ki dobro 
skrbi za svoje gradivo in ima odnos do 
preteklosti svoje ustanove



Ustvarjalci

 Domovi za starejše (100)

 Varstveno delovni centri (34)

 Socialno varstveni  zavodi za 

usposabljanje (6)

 Drugi socialno varstveni zavodi: Krizni 

centri za mlade (10), Krizni centri za 

ženske in odrasle žrtve nasilja (2),… 

 Zasebniki in pravne osebe,…



Naloge

Zakon o socialnem varstvu, (Ur.l. RS, št. 3/2007 (23/2007, 

41/2007 - popr.):  

 Domovi za starejše, domovi za otroke, zavodi za usposabljanje

in varstvo invalidnih otrok in odraslih: začasna ali trajna skrb

za osebe, ki ne morejo živeti same ali z družino.

 Varstveni delovni centri: opora odraslim osebam z motnjo v

duševnem razvoju pri socialnem vključevanju in krepitvi

samostojnosti, omogočajo jim varstvo, vodenje in zaposlitev

pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo.

 Socialno varstveni zavodi za usposabljanje: institucionalno

varstvo otrok in mladoletnikov z zmerno, težjo ali težko

motnjo v duševnem razvoju.

 Posebni socialno varstveni zavodi: posebne oblike

institucionalnega varstva za odrasle duševno in telesno

prizadete osebe.



Oblika delovanja

 Javni zavodi (delovanje določa/financira 
država).

 Zasebni zavodi, društva, zasebniki 
(podeljene koncesije: npr. institucionalno 
varstvo starejših, vodenje in varstvo ter 
organiziranje zaposlitve pod posebnimi 
pogoji za duševno in telesno prizadete 
odrasle osebe, institucionalno varstvo 
oseb s posebnimi potrebami… in jih 
opravljajo kot javno službo).



Ustvarjalci kot primeri iz prakse

Društvo sožitje Ptuj 
(koncesija za VDC in 

bivalno enoto) 
Dom upokojencev Ptuj 

Center starejših občanov 
Ormož d.o.o. (koncesija 

za opravljanje 
institucionalnega varstva 

starejših, pomoč na 
domu, dnevno varstvo…)



Zvrsti gradiva

 Finančna dokumentacija (plačilne liste,… T, 
večina dokumentov 10 let)

 Dokumentacija zdravstvene nege in socialnega 
varstva (10 let po smrti)

 Kadrovska dokumentacija (T)

 Dokumentacija izvajanja programov

 …

Gradivo nastaja tudi in elektronski obliki (npr. 
računi, e-pošta, fotografije!), zanj skrbijo 
zaposleni ali najeti zunanji strokovnjaki. 

Vzorčna notranja pravila za domove za starejše!



Osebni podatki in podatki o zdravljenju 
pacienta v gradivu

Na področju zdravstvene nege in socialnega 

varstva (mape uporabnikov)

 Zaklepanje omar;

 Zaklepanje pisarn ob vsakem izhodu;

 Delujejo pa načelu „čista miza“ in „prazen 

zaslon“;

 Do podatkov v elektronski obliki lahko 

dostopajo le zaposleni, ki imajo za to 

ustrezna pooblastila in dostopajo z lastnim 

geslom, tudi dostopanje do računalnika z 

geslom.



Razvrščanje dokumentacije v skladu z EKN

 Od. 1. 1. 2016 je v uporabi EKN za domove za 

starejše, posebne socialno varstvene zavode, 

varstveno delovne centre in socialno varstvene 

zavode za usposabljanje.

 Poznajo EKN in ga tudi uporabljajo. 

 Pričeli uporabljati v letu 2018.

 Integriran v sistem prejete in odposlane pošte 

(Doksis,…).

 Določen skrbnik EKN.



Poslovanje zavodov in centrov 
poteka tudi v skladu z Uredbo o 
upravnem poslovanju

 Uredba o upravnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 

20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 

115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10, 81/13, 9/18 

in 29/18).

 Upravne naloge izvaja socialna služba (odločbe). 

Dosledno izvajanje določb Uredbe zagotavlja

zaupnost podatkov, osebno integriteto in

dostojanstvo upravičencev!



Urejenost dokumentarnega in arhivskega 
gradiva pri ustvarjalcih

 Dva ustvarjalca imata pravilnik o arhiviranju. 

 Dokumente odlagajo v registratorje po vsebini. 

 Ločujejo tekočo in stalno zbirko. 

 Stalna zbirka je v arhivskih depojih.

 Dva imata signirni načrt. 

 Odbirajo dokumentarno gradivo, ki so mu potekli roki hrambe.

 Imajo pisna strokovna navodila. 

 V stalni zbirki arhivsko gradivo ni posebej označeno.

 Arhivskega gradiva ne odbirajo na pet let.

 Nimajo arhivarjev (običajno tajnice in poslovne sekretarke, tudi 
računovodje, …).

 Uporaba gradiva v obeh zbirkah se ne beleži.



Materialno varstvo gradiva pri ustvarjalcih 
(1)

ZVDAGA (Ur. l. RS, št. 30/06 in 51/14) in UVDAGA (Ur. 

list RS, št. 42/17)

Osnovni pogoji in ukrepi (32.-34. čl. Uredbe) glede 

arhivskih depojev:

 arhivski depoji namenjeni hrambi dokumentarnega 

in arhivskega gradiva; 

 ločeni od drugih prostorov; 

 varni pred vdorom vode, vlago, požarom, 

nepooblaščenim vstopom; 

 ustrezno ločeni od plinskih, vodovodnih in 

kanalizacijskih napeljav, kurišč, dimovodov, glavnih 

vodov centralne kurjave, električnih napeljav; 



Materialno varstvo gradiva pri ustvarjalcih 
(2)

 grajeni tako, da zagotavljajo stabilne in ustrezne 
mikroklimatske pogoje za hrambo 
dokumentarnega in arhivskega gradiva;

 ustrezno hidro- in toplotno izolirani;

 opremljeni z ustrezno električno napeljavo s 
centralnim izklopom električnega toka v vseh 
depojih;

 opremljeni s svetili, ki ne oddajajo škodljivih 
sevanj;

 v arhivskih depojih in njihovi neposredni bližini 
se ne hranijo gorljive, vnetljive in druge nevarne 
snovi.



Materialno varstvo gradiva pri ustvarjalcih 
(3)

Arhivski depoji morajo imeti:

 funkcionalno, mehansko, kemijsko in biološko stabilno 

opremo; 

 nameščene ustrezne gasilne aparate in sisteme; 

 naprave za javljanje požara,    javljanje 

nepooblaščenega vstopa in izliva vode;

 zaščito pred škodljivimi sevanji;

 ustrezno tehnično opremo za vse zvrsti in formate 

dokumentarnega in arhivskega gradiva;

 imajo naprave za merjenje oziroma uravnavanje stopnje 

vlažnosti in temperature.



Materialno varstvo gradiva pri ustvarjalcih 
(4)

Oprema arhivskih depojev omogoča:

 racionalno namestitev dokumentarnega in 

arhivskega gradiva;

 zavarovanje pred poškodbami;

 lahko dostopnost do dokumentarnega in 

arhivskega gradiva; 

 kroženje zraka; 

 preprosto čiščenje.



Materialno varstvo gradiva pri ustvarjalcih 
(5)

Ukrepi za zavarovanje dokumentarnega in arhivskega 
gradiva (34. člen Uredbe):

 Vzdrževanje arhivskih depojev in arhivske opreme v 
snažnem stanju;

 Mesečno pregledovanje depojev ter dokumentarnega 
in arhivskega gradiva ter odpravljanje okoliščin, ki bi 
lahko povzročile poškodbe dokumentarnega in 
arhivskega gradiva;

 Prezračevanje arhivskih depojev;

 Obvezno stalno detekcijo in vzdrževanje naprav za 
preprečevanje požara in gašenje;

 Izklapljanje razsvetljave, kadar ni nikogar v depojih;

 Preprečitev nepooblaščenega dostopa v depoje.



Ustrezni mikroklimatski pogoji v arhivskih 
depojih

 Zagotavljanje ustrezne temperature in vlage v 

arhivskih depojih;

 Obvezno merjenje temperature in vlage ter 

vodenje evidence o temperaturi in zračni vlagi v 

vsakem arhivskem depoju posebej.

Papirno gradivo: 16-19°C in relativna vlaga 45-60%; 

Fotografije: največ do 18°C (črno bele) ali največ

2°C (barvne) in 30-40 % relativna vlaga.



Pomanjkljivosti, ki se jih da odpraviti:

 Označevanje arhivskega gradiva v stalni 
zbirki (A).

 Odbiranje arhivskega gradiva na 5 let.

 Beleženje uporaba gradiva v stalni zbirki.

 Nabava merilnikov temperature in vlage.

 Redno merjenje ustrezne temperature in 
vlage v arhivskih depojih.

 Večjo pozornost nameniti fotografijam 
(varna hramba, dolgoročna hramba).



Dolžnosti ustvarjalcev do arhivov (1)

39.-40. čl. Zakona o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 
in 51/14):

 Morajo skrbeti za ohranjanje, materialno varnost, celovitost in 
urejenost dokumentarnega gradiva, ki ga prejemajo ali nastaja 
pri njihovem delu, dokler ni iz tega gradiva odbrano arhivsko 
gradivo.

 Morajo pristojnemu arhivu zagotoviti ogled dokumentarnega 
gradiva ter mu dajati podatke, ki jih potrebuje za vodenje 
evidenc o arhivskem gradivu, pod pogoji, ki jih določa zakon.

 Morajo sodelovati s pristojnim arhivom pri izdelavi navodil za 
odbiranje javnega arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva. 
Prav tako morajo navesti katero dokumentarno gradivo ima trajen 
pomen za pravni interes pravnih in fizičnih oseb. 

 Morajo odbrati arhivsko gradivo iz dokumentarnega gradiva po 
pisnih strokovnih navodilih pristojnega arhiva (ki ga sprejme 
tričlanska komisija – tudi člani ustvarjalca!) ter izdelati popis 
odbranega gradiva.



Dolžnosti ustvarjalcev do arhivov (2)

 Morajo obvestiti pristojni arhiv o statusnih spremembah ter 

spremembah na področju upravljanja z dokumentarnim 

gradivom. 

 Morajo tudi potem, ko je arhivsko gradivo že odbrano, 

zagotoviti hrambo tistega dokumentarnega gradiva, ki mu 

še ni potekel rok hrambe.

 Za izvajanje obveznosti iz prejšnjih odstavkov morajo 

javnopravne osebe zagotavljati ustrezne materialne, 

kadrovske in finančne pogoje ter določiti osebo, odgovorno 

za izvajanje teh obveznosti. 

 Uslužbenci javnopravnih oseb, ki upravljajo z 

dokumentarnim gradivom morajo imeti najmanj srednjo 

izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti 

pri pristojnem arhivu.



Dolžnosti ustvarjalcev do arhivov (3)

 Uslužbenci morajo strokovno znanje redno 

dopolnjevati in obnavljati z udeležbo na vsaj enem 

dopolnilnem izobraževanju na vsaka tri leta, če ne je 

potrebno ponovno opraviti preizkus strokovne 

usposobljenosti.

 Javnopravne osebe morajo izročiti javno arhivsko 

gradivo arhivu najkasneje 30 let po nastanku gradiva.

 Javnopravna oseba je dolžna izročiti javno arhivsko 

gradivo pristojnemu arhivu v izvirniku, urejeno, 

popisano, v zaokroženih in kompletnih celotah ter 

tehnično opremljeno po navodilih pristojnega arhiva.



Kaj nudijo posamezni arhivi ustvarjalcem

53 čl. Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14):

 Vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih 
osebah, 

 Priprava pisnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva iz 
dokumentarnega gradiva, 

 Dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb 
glede dokumentarnega in arhivskega gradiva, 

 Izvajanje strokovnega nadzora in usposabljanje 
uslužbencev javnopravnih oseb, ki upravljajo z 
dokumentarnim gradivom;

 Priprava dodatnih pisnih strokovno tehničnih navodil za 
odbiranje in izročanje arhivskega gradiva v digitalni 
obliki;

 Prevzemanje gradiva.



Kako prepoznamo ustvarjalca, ki dobro 
skrbi za svoje gradivo in ima odnos do 
preteklosti svoje ustanove ?

 Direktor razume pomen urejenega gradiva za 

tekoče poslovanja in aktivno podpira reševanje 

problemov, zlasti pa teži k posodobitvam.

 Strokovno usposobljeni delavci, ki delajo z 

dokumentarnim gradivom niso malomarno 

preslišani, kadar opozarjajo na napake.

 Imajo, ali pa načrtujejo pripravo Pravilnika o 

ravnanju z dokumentarnim gradivom.

 Izločajo dokumentarno gradivo, ki  mu je potekel 

rok hranjenja.

 Arhivsko gradivo predajajo pristojnim arhivom.

 Spletne strani posodabljajo in na njih predstavijo 

tudi svojo zgodovino.









Hvala za 

pozornost  


