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Elektronska hramba e-računov za proračunske uporabnike UJP 

I POJASNILA K OPREDELITVI METAPODATKOV ZA E-
HRAMBO 

Metapodatek  
Tehnično ime 

Prikazna 
vrednost v 
uporabniškem 
vmesniku 
 

Obvezen 
podatek 

Se izpolni 
avtomatično 

Tip 
podatka 

Opombe 

ad_archive 

Arhivsko 
gradivo 

DA  Boolean Podatek opredeli, ali gre za arhivsko gradivo 
(predmet izročanja Arhivu RS). 
UJP: predvidena vrednost »false« oziroma 
vrednost »Ne« (hramba gradiva, ki ima lastnosti 
trajnega in arhivskega gradiva, ni predmet 
krovne pogodbe).   

ad_base_date Pričetek 
staranja 

  Date Podatek opredeli, kdaj začne za gradivo teči rok 
hrambe (če ni arhivsko ali trajno gradivo). 

ad_class Razred 
dokumenta 

 DA String: 
255 

 

ad_classification 

Klasifikacijski 
znak 

DA  String: 
255 

Podatek opredeljuje klasifikacijski znak iz 
klasifikacijskega načrta in s tem določa rok 
hrambe dokumenta (določa ad_archive, 
ad_permanent, ad_keepyears). 

ad_creator Avtor 
dokumenta 

  String: 
255 

Lahko se opredeli ime in priimek avtorja 
dokumenta. 

ad_identifier Enolična 
oznaka 

 DA String: 
255 

Enolična oznaka dokumenta 

ad_is_long_term_format 

Format je 
dolgoročen 

DA  Boolean Opredeli, ali je dokument v formatu za 
dolgoročno hrambo ali ne. 
UJP: PU zagotovi, da bodo dokumenti z rokom 
hrambe več kot 5 let že pretvorjeni oz. zajeti v 
ustreznem formatu za dolgoročno e-hrambo. 
Predvidena vrednost »true« oziroma »Da« 
(dokument je že v dolgoročnem formatu).  

ad_keepyears 
Rok hrambe 

DA  Integer Število let hrambe dokumenta. 
 

ad_keywords 
Ključne besede 

DA  String: 
255 

Ključne besede za iskanje po dokumentu. 

ad_name 
Ime – oznaka 

  String: 
255 

Naziv dokumenta. 

ad_permanent 

Trajno gradivo 

DA  Boolean Podatek opredeljuje, ali gre za gradivo, ki se 
hrani trajno.  
UJP: predvidena vrednost »false« oziroma »Ne« 
(hramba gradiva, ki ima lastnosti trajnega in 
arhivskega gradiva, ni predmet krovne 
pogodbe).   

ad_receiver 
Prejemnik 

  String: 
255 

Lahko se opredeli prejemnika dokumenta.  

ad_ret_policy 
Politika 
zadrževanja 

DA  Integer Možne vrednosti opredeljene v 
Technical_specification_msefws_1.6._si.pdf 
oziroma v opombi 1. 

pd_processing_task 

Dodatno 
procesiranje 
vsebin 

  String: 
255 

Možne vrednosti:  
OCR, LONG_TERM_SCANED_TRANSF, 
LONG_TERM_DIGITAL_TRANSF 
UJP: Storitve izvedbe pretvorbe ob zajemu v e-
hrambo niso predvidene. Metapodatka ni 
potrebno opredeliti.  

cd_confidentiality_level Oznaka 
zaupnosti 

NE  String: 
255 Opredelitev oznake oz. stopnje zaupnosti. Možne 

vrednosti opredeljene v opombi 2.  

cd_invoice_client_id Oznaka e-
računa 

NE  String: 
255 

Oznaka ali številka e-računa PU. 

cd_registration_number 
Matična 
številka 
partnerja 

NE  String: 
255 Matična številka partnerja 

cd_document_type 
 Vrsta 

dokumenta 

NE  String: 
255 Vrsta dokumenta (npr. vhodni račun, izhodni 

račun) 
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cd_case_number Oznaka zadeve NE  String: 
255 

Oznaka zadeve 

cd_organization Organizacija 
NE  String: 

255 
Oznaka organizacije proračunskega uporabnika 
(v specifičnih primerih proračunskih 
uporabnikov z večorganizacijsko strukturo). 

Tabela 1: Opredelitev metapodatkov dokumentnega tipa 

 

Opomba 1: Možne vrednosti podatka »Politika zadrževanja« (ad_ret_policy) 

 

Opomba 2: Možne vrednosti podatka »Oznaka zaupnosti« (cd_confidentiality_level) 

Opredelitev oznake oz. stopnje zaupnosti. Povezano z vnosom razloga za vpogled v primeru 
uporabniškega dostopa preko spletnega uporabniškega vmesnika. Podatka ni obvezno določiti. Če pa je 
določen, so možne vrednosti sledeče:  

 OSEBNI_PODATKI (Osebni podatki) 
 POSLOVNA_SKRIVNOST (Poslovna skrivnost) 
 DAVCNA_TAJNOST (Davčna tajnost) 

V primeru dostopa preko spletnih servisev (preko informacijskega sistema PU), za zeleženje razloga za 
vpogled glede na stopnjo zaupnosti skrbi informacijski sistem PU. 

 

 


