
 

 

Maribor, 19. februar 2019 

 

 

Skupnost občin Slovenije Vas v sodelovanju z Virtuo d.o.o.  

vabi na informativni posvet z naslovom 

 

 

Vzorčna notranja pravila SOS v praksi in 
predvidene novosti 

Informativni posvet bo potekal v torek, 12. marca 2019, 

 s pričetkom ob 10. uri v dvorani Marjance Ručigaj, Ljubljanska cesta 12 f, Trzin. 

 

 

 

Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Virtuo d.o.o. pri Arhivu RS potrdila Vzorčna 

notranja pravila za občine, katera lahko od januarja 2017 prevzamete vse občine v Sloveniji 

brezplačno ne glede na članstvo, velikost ali število zaposlenih. 

Skladno z 18. členom Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih  je 

za vsako posamezno občino zavezujoč sprejem oziroma izdelava notranjih pravil, ki urejajo 

zajem, pretvorbo in hrambo gradiva v digitalni obliki. 

 

V skladu z navedenim in ob dejstvu, da je vzorčna notranja pravila SOS prevzelo veliko 

število občin, bomo izvedli osvežitveni posvet, kjer bo vnovič predstavljena vsebina vzorčnih 

notranjih pravil ter predvidene novosti, kot tudi dosedanja praksa v občinah na področju 

notranjih pravil. 

  

Posvet je brezplačen, vendar vas zaradi lažje organizacije vljudno naprošamo za predhodno 

prijavo. Na prijavnici s klikom tukaj, lahko tudi zastavite morebitna vprašanja, na katera 

vam bomo odgovorili na posvetu. 

 

 

 

Vljudno vabljeni!  

Sekretariat SOS 

 

 

 

https://skupnostobcin.si/?post_type=dogodek&p=27267&preview=true


 

 

Predviden program posveta: 

 

9.30 - 10.00 Prihod in registracija 

 

10.00 - 11.30 

 

 Zakonodaja in spremembe zakonodaje 

• Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG) 

• Pričakovani Pravilnik o Enotnih tehnoloških zahtevah 3.0 in vpliv na 

obstoječa vzorčna notranja pravila za občine 

• Uredba o upravnem poslovanju in vpliv na upravljanje z gradivom v 

digitalni obliki 

• Predvidene sankcije v okviru Zakona o dokumentarnem in 

arhivskem gradivu in arhivih (ZVDAGA) 

• Dokazna vrednost hranjenega gradiva na podlagi ZVDAGA 

11.30 - 11.45 ODMOR  

 

11.45 - 13.00 

 

 Vzorčna notranja pravila za občine (VNP) 

• Struktura VNP 

• Področje uporabe VNP 

• Personalizacija VNP 

• Spremembe VNP 

• Vrste gradiva 

• Postopki upravljanja z dokumentarnim gradivom 

• Sodelovanje s pristojnimi državnimi arhivi 

• Inšpekcijski nadzor in notranja presoja VNP 

 

 Informacijska varnost (varovanje informacij) 

• Popis informacijskih virov 

• Izdelava ocene tveganj 

• Uvedba sistema upravljanja varovanja informacij 

• Obseg, področja in način varovanja informacij 

• Dobra in slaba praksa pri varovanju informacij 

• Uravnoteženost ukrepov varovanja informacij 

• Sodelovanje s ponudniki storitev 

 

 

 


