
Zgodovinski arhiv Celje 
Teharska cesta 1 
3000 Celje 
 
 
Številka: 6042-6/2021-3749 
Datum: 8. 11. 2021 
 
Zadeva: Dopolnilno strokovno 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 organizirali dopolnilno strokovno izobraževanje. 
 
Predstavili bomo novosti, ki jih prinašata  Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentrnega 
gradiva v javni upravi (Uradni list RS, št. 49/19) in Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za 
zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki (Uradni list RS, št. 118/20). Pravilnika bo predstavila 
mag. Hedvika Zdovc.  
Kako se v praksi izvaja sodelovanje med ustvarjalci in pristojnim arhivom pri vrednotenju 
gradiva zaradi prepletenosti poslovanja različnih ustvarjalcev arhivskega gradiva bo 
predstavila Anja Prša. 
 
Program: 
 
URA TEMA PREDAVANJA PREDAVATELJ(ICA) 

9.00 do 
10.00 
 
10.00 do 
10.30 

 Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega 

gradiva v javni upravi  

 Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in 

hrambo gradiva v digitalni obliki 

Mag. Hedvika Zdovc, arhivska 
svetnica 
 

10.30-
11.00 

 Odmor za malico  

11.00.-
11.45 
 
11.45-
12.30 

 Kako vrednotimo istovrstne dokumente pri različnih 

ustvarjalcih?   

 Vprašanja udeležencev 

Anja Prša, univ. dipl. zgod., 
višja arhivistka 
 

 
Datum izobraževanja: torek, 23. november 2021 
Čas izobraževanja: 9.00 - 12.30 
Lokacija: spletna aplikacija ZOOM 
 
Povezavo za dostop vam bomo poslali najkasneje en dan pred dogodkom na elektronski 
naslov, ki ga boste navedli ob prijavi. Dostop do ZOOM povezave bo mogoč 15 minut pred 
začetkom predavanja. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2376
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2181


Za nemoteno spremljanje in sodelovanje na izobraževanju je potrebno imeti: računalnik z 
dostopom do spleta, delujoče zvočnike in mikrofon (kamera ni obvezna). 
 
Prosimo vas, da se predavanja udeležite v terminu izobraževanja, ker predavanja ne bomo 
snemali. 
Čas zaključka predavanja je odvisen od morebitne razprave in števila vprašanj. 
 
Prijave sprejemamo najkasneje do srede, 17. novembra 2021, oz. do zapolnitve mest. 
Izpolnjeno prijavnico z navedbo datuma izobraževanja in naročilnico pošljite na elektronski 
naslov: info@zac.si  
Za morebitne dodatne informacije pokličite v tajništvo na telefon: 03 4287 640. 
 
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.  
 
Potrdila o udeležbi vam bomo poslali po pošti.  
 
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 
  
Priloga:  

- prijavnica na izobraževanje  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@zac.si


PRIJAVNICA NA IZOBRAŽEVANJE - DOPOLNILNO 

Datum: 

Organizacija 

__________________________________ 

__________________________________ 

Naslov 

__________________________________ 

Davčna štštevilka oz. ID za DDV 

__________________________________ 

Številka TRR 

__________________________________ 

Matična številka 

__________________________________ 

E Pošta 

__________________________________ 

Telefon 

__________________________________ 

Kandidat/ka - Ime in priimek 

__________________________________ 

__________________________________ 

Delovno mesto 

__________________________________ 

Izobrazba 

__________________________________ 

Telefon 

__________________________________ 

E pošta 

_________________________________ 

Zavezanec za DDV:  ☐ DA ☐ NE

V _____________ dne ______________   ŽIG       Podpis odgovorne osebe 

Opravljen preizkus: ☐  DA ☐ NE
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