
Zadeva: Izobraževanje uslužbencev, ki delajo z dokumentarnim  gradivom 
 
Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva 
ter arhivih (Ur. l. RS, 30/2006) in v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni 
usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov 
storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 132/2006) bomo v  
Zgodovinskem arhivu Celje v torek 11. novembra 2008 organizirali seminar za 
strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim 
gradivom.  
 
Kandidate bomo seznanili z(s): 

 namenom varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva, 

 dolžnostmi javnopravnih oseb glede varstva dokumentarnega in 
arhivskega gradiva, 

 pravili pisarniškega poslovanja glede dokumentarnega  gradiva pred 
prenosom v stalno zbirko, 

 načinom urejanja dokumentarnega gradiva v stalni zbirki, 

 roki hranjenja dokumentarnega gradiva, 

 postopki za uporabo dokumentarnega gradiva  v stalni zbirki, 

 varstvom tajnosti osebnih podatkov in podatkov, ki se nanašajo na 
zasebnost, 

 načinom varovanja dokumentarnega gradiva pred poškodbami, uničenjem 
in izgubo in hrambi dokumentarnega gradiva na mikrofilmu, 

 pogoji za pravno veljavno hrambo gradiva v digitalni obliki, 

 načinom zajema, pretvorbe in hrambe dokumentarnega gradiva v digitalni 
obliki, 

 področjem informatike (politika varovanja informacij, upravljanje z 
informacijskimi sredstvi, fizično in tehnično varovanje opreme in prostorov, 
obvladovanje dostopa, upravljanje varnostnih dogodkov, zagotavljanje 
neprekinjenega poslovanja). 

 načinom in postopkom odbiranja arhivskega gradiva iz dokumentarnega 
gradiva,  

 kategorijami dokumentarnega  gradiva, ki ima lastnosti arhivskega gradiva, 

 načinom in postopkom izročanja arhivskega gradiva arhivu,. 
 
 
Seminar se bo pričel 11. novembra 2008 ob 8.00 uri  v  prostorih Zgodovinskega 
arhiva Celje, Teharska cesta 1  in bo trajal predvidoma do 15.00 ure. 
 
Prosimo Vas, da potrdite udeležbo na seminarju najkasneje do petka, 7. novembra 
2008 (zaradi priprave gradiva) po elektronski pošti: zg.arhiv-celje@guest.arnes.si ali 
pokličete na tel. 03 4287 640 go. Kristino Tekavc. 
Za morebitne dodatne informacije pokličite g. Bojana Himmelreicha na telefon 03 
4287 654 ali pošljite vprašanje po e-pošti bojan.himmelreich@guest.arnes.si.  
 
Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter 
delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim gradivom v 2.  in 5. 
členu določa, da uslužbenec po zaključku strokovnega usposabljanja opravlja 
preizkus strokovne usposobljenosti. Svetujemo Vam, da prijavite kandidate za 
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opravljanje omenjenega preizkusa znanja (k prijavi mora biti priložena tudi kopija 
potrdila o izobrazbi).  
Preizkus strokovne usposobljenosti bo predvidoma v drugi polovici meseca 
novembra 2008.  
 
Tisti uslužbenci javnopravnih oseb, ki že imajo opravljen preizkus po zgoraj 
navedenem pravilniku, bodo z udeležbo na seminarju, prav tako v skladu z 
navedenim pravilnikom (12. člen), pridobili 1,0 kreditno točko. Kreditne točke so po 
uspešno opravljenem preizkusu dolžni zbirati vsi uslužbenci javnopravnih oseb.  
 
Prosimo Vas, da nam pošljete naročilnico za materialne stroške in za opravljanje 
preizkusa strokovne usposobljenosti. Na naročilnici navedite tudi Vašo davčno 
številko in označite, če ste davčni zavezanec.  
Tiste, ki boste prijavili več kot enega udeleženca, vljudno prosimo, da priloženi 
obrazec prijave k preizkusu kopirate in izpolnjene obrazce pošljete na naš naslov.  
 
Materialni stroški za izvedbo seminarja znašajo  45 EUR. Natančna cena preizkusa 
strokovne usposobljenosti bo znana na dan seminarja, saj se le-ta oblikuje v skladu s 
sklepom Ministrstva za kulturo in se spreminja glede na število kandidatov preizkusa, 
okvirno pa znaša 70 EUR.  
Način plačila: po izstavitvi računa v zakonitem roku. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
    
Pripravil:                            mag.  Bojan Cvelfar  
dr. Bojan Himmelreich,                                  DIREKTOR 
arhivski  svetovalec  
 


