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Zadeva: Poziv za urgenten sestanek glede priprave notranjih pravil za občine v skladu z 

                       zahtevami ZVDAGA 

 
 

Spoštovani,           
Prejeli smo dopis Skupnosti občin Slovenije, ki poziva na nujen sestanek glede priprave notranjih 
pravil za občine v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih 
(ZVDAGA), pravilnikom o enotnih tehnoloških zahtevah (ETZ) in drugimi podzakonskimi predpisi ter 
pravili stroke. Glede na napovedi, bi naj bil ETZ sprejet do sredine leta 2016, nato pa bo začel teči 
enoletni rok za prilagoditev in sprejem notranjih pravil. Skladno z zakonom morajo nato občine, ki 
hranijo dokumentarno gradivo, sprejeti notranja pravila in jih poslati v potrditev državnemu arhivu. 
Občine lahko privzamejo tudi vnaprej pripravljena (vzorčna) notranja pravila, ki so potrjena s strani 
Arhiva RS. 
 
Seznanjate nas, da občine, ki hranijo dokumentarno gradivo in torej morajo sprejeti notranja pravila in 
jih obvezno poslati v potrditev Arhivu RS, lahko tudi privzamejo vnaprej pripravljena (vzorčna) notranja 
pravila, ki so potrjena s strani Arhiva RS. Ker omenjena vzorčna pravila Arhiv RS ni pripravil, se je to 
breme sedaj preneslo na občine, ki pa niso usposobljene za njihovo pripravo. Pristojno ministrstvo 
pozivate, da zagotovi pogoje, ki bodo omogočili, da bodo občine lahko same, brez dodatnih stroškov, 
izvajale zakonsko predpisane zahteve. 
 
Z ozirom na kompleksno problematiko in sorazmerno kratke roke za izdelavo končnih notranjih pravil, 
ki so vezana tudi na uporabo certificirane zaledne aplikacije občin vam predlagamo, da bi bilo nujno 
potrebno sklicati sestanek vseh akterjev v procesu nastajanja notranjih pravil. 
 
S spoštovanjem, 
 

Pripravil: 

Marko Hrovat      dr. Roman Lavtar 

podsekretar          Vodja službe 

 

V vednost: 
- SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE, info@skupnostobcin.si 
- ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE , ars@gov.si 
- Matija Kodra, MJU, Urad za razvoj, Sektor za projekte, matija.kodra@gov.si 
- mag. Jurij Bertok, MJU, Direktorat za informatiko 
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