
 
 

Organiziranje seminarja za delavce, ki delajo z dokumentarnim gradivom organov 
javne uprave 

 
 
 

Zgodovinski arhiv Celje bo 23. oktobra 2008 organiziral seminar za delavce, ki delajo z 

dokumentarnim gradivom organov javne uprave (upravne enote, občine, šole, …). Glavni 

poudarek tokratnega seminarja bodo roki hranjenja dokumentarnega gradiva, ki se nahaja v 

Enotnem načrtu klasifikacijskih znakov z roki hrambe za  državne upravne organe in lokalne 

skupnosti v  Republiki Sloveniji 

 

Slušatelji bodo seznanjeni s konkretnimi minimalni roki hranjenja dokumentarnega gradiva, 

izraženih v letih, glede na predpisane roke hranjenja in potrebe poslovanja organov, z 

določbami o trajnem dokumentarnem gradivu oziroma časovno opredeljenih rokih hranjenja 

trajnega dokumentarnega gradiva, ko prenehajo vsi njegovi pravni ter dejanski učinki, ter 

konkretni predlog določitve arhivskega gradiva, ki ima trajni pomen za zgodovino, druge 

znanosti ali kulturo ter trajni pravni interes pravnih in fizični oseb v skladu s strokovnimi 

navodili pristojnih arhivov.  
 

Program seminarja: 
 
9.30 – 10.00 

 Pozdrav navzočih (mag. Bojan Cvelfar , direktor Zgodovinskega arhiva Celje) 

 Mag. Hedvika Zdovc (Zgodovinski arhiv Celje) 

Namen organiziranja seminarja in kratek oris dosedanjih aktivnosti ob sprejetju 

enotnega načrta klasifikacijskih znakov z roki hrambe za državne upravne organe 

in lokalne skupnosti 

 

10.05 – 11.40      

 Dr. Vladimir Žumer, Arhiv republike Slovenije 

Navodilo za določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva organov javne 

uprave 

 

11.40 – 12.10 Odmor  

 

12.10 - 13.10 Diskusija (pobude in vprašanja) 

 

 

Udeleženci seminarja si bodo v  skladu s Pravilnikom o  strokovni usposobljenosti 

uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim 

gradivom (Ur.l., RS št. 132/06; 15.12.2006) pridobili  0,25 kreditne točke. 
 

 

Cena seminarja na udeleženca znaša  20 EUR. 

 

Seminar bo potekal v stranki dvorani Narodnega doma, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje. 

 

Prijave sprejemamo do 20. oktobra 2008 v tajništvu Zgodovinskega arhiva Celje. 



 

 

Kontaktni osebi za morebitna dodatna pojasnila: 

 Mag. Hedvika Zdovc, arhivska svetovalka, tel.: 03 428 76 44; e-mail: 

Hedvika.Zdovc@guest.arnes.si 

 

 Tajništvo Zgodovinskega arhiva Celje, tel.:  03 428 76 40; e-mail: zg.arhiv-

celje@guest.arnes.si 

 

 
 
 
 
Organizatorica seminarja:                                                                   Mag. Bojan Cvelfar 

 Mag. Hedvika Zdovc,                                                                              DIREKTOR 

   arhivska svetovalka  
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