
Zgodovinski arhiv Celje 
Teharska cesta 1 
3000 Celje 
 
 
Številka: 05-1477/9-2020 
Datum:  28. 9. 2020 
 
 

Dopolnilno izobraževanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki upravljajo  z 
dokumentarnim gradivom 

 
Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih 
(ZVDAGA, Ur. list RS, št. 30/2006, 51/2014) in v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni 
usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. list RS, št, 66/2016) bomo v  
Zgodovinskem arhivu Celje v ponedeljek 26. oktobra 2020 izvedli izobraževanje  
 
Arhiviranje kadrovske dokumentacije s poudarkom na rokih hrambe  
 
Predavateljica Andreja Samec Koderman bo izpostavila zakonske podlage za nastanek in 
hrambo dokumentov, ki dokazujejo določene kadrovske postopke, ki jih pogosto preverja tudi 
inšpektor za delo. 
Program:  

• Dokumenti v personalni mapi in roki hrambe 
• Katere dokumente si moramo pridobiti v postopku zaposlitve delavca  
• Katero zakonodajo upoštevamo pri določanju rokov hrambe kadrovskih 

dokumentov 
• Dokumentiranje nastopa na delo, dokumenti v času trajanja zaposlitve in ob 

prenehanju zaposlitve  -  zakonsko obvezni dokumenti 
• Katere dokumente smo dolžni hraniti trajno 
• Koliko časa hranimo dokumente, ki nimajo opredeljenega roka trajno – katere 

zakonske in pod-zakonske akte tukaj upoštevamo 
 

Datum: ponedeljek, 26. oktobra 2020 
 

Ura: 9.00 do 11.00 
 

Lokacija*: Dvorana Mestnega kina Metropol Celje,  
Stanetova ulica 15, 3000 Celje  
 

 
*V kolikor se bodo v času izvedbe izobraževanja pojavile razmere, ki bi onemogočale ali zelo 
oteževale izvedbo na predvideni lokaciji, bomo izvedli izobraževanje preko spletne 
konference. Zato vas vljudno prosimo, da v prijavnici navedete e-naslov kandidata, ki ga 
prijavljate. 
 
Strokovno usposabljanje je namenjeno uslužbencem, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom 



in želijo nadgraditi in dopolniti svoje znanje. Navedeni pravilnik določa, da mora oseba, ki je 
uspešno opravila preizkus strokovne usposobljenosti, strokovno znanje s področij iz drugega 
odstavka 3. člena tega pravilnika redno dopolnjevati in obnavljati, kar se preverja na vsaka tri 
leta po opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti.  
 
Udeleženci strokovnega usposabljanja bodo dobili potrdilo o rednem dopolnjevanju in 
obnavljanju strokovnega znanja.  
 
Prijave sprejemamo najkasneje do petka,  16. oktobra 2020 oz. do zapolnitve mest. 
 
Cena strokovnega usposabljanja za posameznega udeleženca je 60 EUR. 
Višina stroškov strokovnega usposabljanja je določena s sklepom Ministrstva za kulturo, št. 
625-1/2018-2. Zgodovinski arhiv Celje ni zavezanec za DDV. 
Način plačila: po izstavitvi računa v zakonitem roku. 
   
S spoštovanjem in lepimi pozdravi, 
 
                            Dr. Borut Batagelj  
                                    direktor 
  
 



PRIJAVNICA NA SEMINAR
Datum:_______________

Organizacija 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Naslov 

__________________________________ 

__________________________________ 

Davčna št. oz. ID za DDV 

__________________________________ 

Št. TRR 

__________________________________ 

Matična številka 

__________________________________ 

Številka naročilnice 

__________________________________ 

Zavezanec za DDV: ☐ DA ☐ NE

Telefon:___________________________ 

Fax.:______________________________ 

E pošta:___________________________ 

 Priimek in ime 

__________________________________ 

Rojen (a) 

__________________________________ 

Delovno mesto 

__________________________________ 

Izobrazba 

__________________________________ 

V_____________dne___________  Žig  Podpis odgovorne osebe: 
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