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POJEM DOKUMENTARNEGA GRADIVA

Dokumentarno gradivo so vse zadeve, dosjeji, 
dokumenti ter evidence o njih, druge evidence, 
ki jih vodi organ, in druga gradiva, ki jih organ 
prejme ali nastanejo pri njegovem delu.



NAMEN DOKUMENTARNEGA GRADIVA

Vsak organ je skladno z uredbo dolžan voditi 
elektronsko evidenco dokumentarnega gradiva zato: 
• da je mogoče delo kasneje pregledovati,

• preverjati njegovo pravilnost, 
• pravočasnost in kakovost izvajanja,
• dokazovati dejstva in

• ohraniti zapise za znanost in kulturo ali za pravno varnost 
pravnih in fizičnih oseb.



a) Uredba o upravnem poslovanju
b) Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

c) Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu 

d) Zakon o splošnem upravnem postopku
e) Zakon o varstvu osebnih podatkov

f) Zakon o inšpekcijskem nadzoru 

g) Zakon o tajnih podatkih 
h) Zakon o dostopu do informacij javnega značaja 

i) Zakon o poštnih storitvah

j) Pravilnik o vodenju evidence o upravnem postopku 
k) Smernice EU na področju poslovanja z dokumentarnim gradivom (MOREQ)

PRAVNA PODLAGA



Cilj projekta UPRAVA 2020 je izboljšanje zakonodajnega okolja in
nadgradnja e-storitev za k uporabniku usmerjeno javno upravo.

Izvedba projekta bo pomembno pripomogla k fleksibilni in odzivni javni upravi, ki
bo delovala transparentno, strokovno, odgovorno ter skladno z načeli dobrega
upravljanja.
Zagotovila bo servis, ki ne bo ovira pri delu in vsakdanjih opravilih, temveč bo
omogočil opraviti obveznosti na enem mestu in na daljavo, ažurno odgovoril in se
opredelil do vprašanj, pobud in predlogov.

Na eni strani je želja izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja tehnološki
napredek in prehod na novejše tehnologije, na drugi strani pa
posodobitev, optimizacija in racionalizacija tako potreb državne uprave,
kot načina njihovega zagotavljanja.

OPERACIJA Uprava2020



Uprava 2020

• STOP birokraciji
• e-Predpisi
• Prenova in optimizacija spletnih mest RS
• Upravna statistika
• Elektronske storitve za državljane – eUprava3
• Vzpostavitev informacijskega sistema za podporo   

upravnemu poslovanju

STOP birokraciji

e-Predpisi

Upravna statistika
Prenova in 

optimizacija 
spletnih mest RS

Elektronske storitve 
za državljanje –

eUprava3

Vzpostavitev 
informacijskega 

sistema za podporo   
upravnemu 
poslovanju



ČASOVNICA IZVEDBE

2016 2017 2018 2019

Prilagoditve in razvoj

Izvedba JN

Priprava specifikacij 

Uvedba na organe

2020 2021

Poslovna analiza



• Odpiranje
zadeve

• Določanje
nosilca

Dogodek oz.
prožilec
zadeve

• Vlaganje
dokumentov, 

• Priprava zadeve
• Cilj zadeve

Reševanje zadeve:
• procesiranje
• komuniciranje s 

strankami, 
deležniki

• kolaboracija Zaključevanje
zadeve, 
ko so kriteriji za
zaključek
izpolnjeni

Arhiviranje
zadeve in 
dokumentov

Procesi

Pravila

Naloge

TIPIČNI ŽIVLJENJSKI CIKEL ZADEVE
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CENTRALNA 
POSTAVITEV

GRADNIKI

HITREJŠE 
UPRAVLJANJE

PRILAGOJENI 
UPORABNIŠKI 

VMESNIKI

INTEGRACIJE

MOBILNOST

DRO

CILJI PRENOVE 

• centralna spletna aplikacija 
(združitev funkcionalnosti 
aplikacij SPIS 4 in SPIS 1.45 + 
nove) 

• nameščena v Državni 
Računalniški Oblak

• uporaba skupnih gradnikov in 
centralnih šifrantov

• intuitivna zasnova aplikacije
• integracija s postopki in 

dokumenti zalednih sistemov
• mobilni dostop
• hitrejše namestitve in hitrejša 

odprava napak



Spletna farma (MS IIS)

MS SQL podatkovna in 
reporting baza

Porazdelilnik obremenitve

IMIS centralna 
hramba

Aplikacijski strežniki

API dostop

Elastic search servis
Integracijski strežniki

OCR strežnik

API dostop 
za zunanje aplikacije

MFERAC

Zunanja aplikacija 3

Zunanja aplikacija 4

Zunanja aplikacija 5

Zunanja aplikacija 2

CSD Ajdovščina

CSD Ljubljana

CSD Kranj

CSD Postojna

.

.

.

.

.

.

MJU

MF

MIZŠ

MKGP

.

.

.

.

.

.

UE Ajdovščina

UE Ljubljana

UE Kranj

UE Grosuplje

.

.

.

.

.

.

Nadzorna konzola

Ciljna postavitev



Ciljno stanje



IE, Firefox, Safari, Chrome

   Spletni odjemalci (thin clients)

Spletni strežnik (ASP.net na IIS)

   Prezentacijski nivo (frontend)

Aplikacijski strežnik (poslovna logika in vmesnik za integracije)

   Aplikacijski nivo (application layer)

Baza podatkov (MS SQL)

   Podatkovni nivo (data layer)

Dolgoročna hramba (IMIS in drugi sistemi)

   Zunanja hramba (external storage)

Arhitektura IS Krpan



enotna podpisna mapa

mobilni dostop 

•enostavnejše urejanje vsebin dokumentov (predogled, verzioniranje, skupinsko delo)

upravljanje nalog

podpora potnim nalogam in dopustom

nove integracije (SI-CES, SI-CEV, ISCSD, Blagajna, MRVL, … )

zagotavljanje mikro storitev drugim IS (zajem, številčenje, potrjevanje, podpisovanje, 
odprema)

vodenje vpogledov v osebne podatke skladno z določili ZVOP in GDPR 

centralna zakonsko skladna strukturirana hramba e-gradiva

NOVE FUNKCIONALNOSTINOVE FUNKCIONALNOSTI



Popolna evidenca je v IS KRPAN

• celoten proces upravljanja z gradivom se 
izvaja v IS Krpan

• v IS Krpan obstajajo zadeve z dokumenti
• med sistemoma se izmenjujejo

• dokumenti
• statusi

• odvisno od potrebe zalednega sistema:
• enosmerno
• v obe smeri

Popolna evidenca je v zalednem 
sistemu

• uporaba mikro storitev za:
• zajem
• številčenje
• potrjevanje in podpisovanje
• odprema
• šifranti

• v IS Krpanu vodimo sledljivost zgolj glede 
samega klica mikro storitve

• vsi meta podatki in vsebine so v zalednem 
sistemu

POVEZAVA IS KRPAN Z DRUGIMI IS



CENTRALNA HRAMBA
CEH bo zagotavljal:

• klasificirano hrambo gradiva
• sinhronizacijo uporabnikov s centralnim aktivnim imenikom 

AD.SIGOV.SI (opcijsko drugimi viri imenikov)
• dostop do gradiva izključno preko zalednih IS
• beleženje revizijske sledi dogodkov nad gradivom
• sistem za zagotavljanje avtentičnosti gradiva
• zajem vsebine v indeks za iskanje po polnem besedilu 

gradiva
• hrambo gradiva skladno z retencijskimi pravili (roki hrambe 

gradiva)
• izločanje
• odbiranje
• predaja arhivu



Ciljna postavitev CEH
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UVEDBA NA ORGANE

2019 2020 2021 2022

28 organov

40 organov

58 UE

28 organov

2023

Januar - junij
CSD

Maj GURS

December
UIV

MOP

MK

MJU



10 Pravil elektronskega upravnega poslovanja

1. Z dokumenti poslujem v elektronski obliki, pri tem upoštevam 
predpise o varovanju podatkov.

2. Poskrbim, da je vsak dokument nemudoma evidentiran, ne glede na 
to, ali je naslovljen na organ ali neposredno name.

3. Noben dokument ne gre iz hiše, ne da bi bil evidentiran.
4. Na vsak dopis odgovorim najpozneje v 15 dneh po prejemu.
5. Dokumentov v elektronski obliki za potrebe evidentiranja NE tiskam.
6. Če je dokument nastal v elektronski obliki in sem ga natisnil, je to 

njegova kopija.
7. Elektronske dokumente, ki jih prejmem na nosilcu (npr. DVD,USB 

ključek…), prenesem v evidenco.
8. Zagotovim, da se vsi dokumenti v fizični obliki skenirajo, nato jih lahko 

po postopku, ki ga opredeli predstojnik, izločim takoj po skeniranju.
9. Zadeve sproti rešujem in to evidentiram.
10. Rešene zadeve takoj uredim in predam v glavno pisarno za arhiviranje.

Če se ne spomnim, kaj je zapisano v Uredbi o upravnem poslovanju



Vstopno okno v Krpanu



Seznami dokumentov v Krpanu

Primer seznama vhodnih dokumentov za prevzem



Kako je vidna vloga?



Kako je vidna zadeva?



Kako je vidna odločba?


