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ZADEVA: Organiziranje seminarja za delavce, ki delajo z dokumentarnim in 
arhivskim gradivom v samoupravnih lokalnih skupnostih (občinah) 

 
 

 
Zgodovinski arhiv Celje bo organiziral seminar za delavce, ki delajo z 
dokumentarnim in arhivskim gradivom na občinah. Namen seminarja je delavce 
seznaniti z novostmi s področja arhivske zakonodaje in upravljanja z dokumentnim 
in arhivskim gradivom v fizični in digitalni obliki.  
 
Ker morajo javnopravne osebe skrbeti za ohranjanje, materialno varstvo, celovitost in 
urejenost dokumentarnega gradiva sva se organizatorici odločili, da  bova seminar 
vsebinsko razdelili na teoretični del in praktični del v obliki delavnice. Izkušnje na 
terenu namreč kaţejo, da odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega ter 
priprava ustreznega popisa na terenu pri imetnikih dokumentarnega in arhivskega 
gradiva velikokrat povzroča teţave.  
 
Seminar bo potekal v prostorih Zgodovinskega arhiva Celje v sredo  2. junija 2010.   
 
 
Program seminarja: 
 
9.00 – 10.00 

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

 Sonja Jazbec, Zgodovinski arhiv Celje  
Novosti s področja arhivske zakonodaje 

 
10.05 – 11.30 

 Mag. Hedvika Zdovc, Zgodovinski arhiv Celje 
 Enotni klasifikacijski načrt za občine s poudarkom na rokih hrambe  

 
11.30 – 12.00  Odmor  
 
12.00 – 14. 00 Delavnica (mag. Hedvika Zdovc, Sonja Jazbec) 
              Praktični prikaz urejanja arhivskega in dokumentarnega gradiva 
 
14.00 – 14.30  Diskusija (pobude in vprašanja) 
 
 
 



Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oz. najkasneje do 1. junija 2010. 
 
Parkiranje je moţno na parkirišču trgovine Mana, poleg stavbe Zgodovinskega 
arhiva Celje. 
 
Prijavite se na e- naslov : zg.arhiv-celje@guest.arnes.si ali na telefon 03 42 87 640 ga. 
Kristina Tekavc. Prijavnico, ki je v prilogi, stiskajte in izpolnjeno prinesite  s sabo na 
seminar. 
 
Za morebitne dodatne informacije pokličite gospo Sonjo Jazbec na tel. 03 42 87 655; e-
pošta: sonja.jazbec@guest.arnes.si  
 
Seminar je strokovno ovrednoten z 0,6 kreditne točke. 
 

Cena neposredni  
proračunski uporabniki 

Cena ostali 

40 EUR netto + DDV 50 EUR netto + DDV 

 
Višina stroškov strokovnega usposabljanja je določena s sklepom Ministrstva za 
kulturo, št. 625-6/2009-9. 
 
Način plačila: po izstavitvi računa v zakonitem roku. 
 
Udeleţenci seminarja si bodo lahko v razstavišču Zgodovinskega arhiva Celje 
ogledali še razstavo »Naj zmaga pravica«, na kateri je prikazan celoten razvoj 
pravosodnih organov na Celjskem. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
Pripravili:         
Sonja Jazbec        mag. Bojan Cvelfar, 
višja arhivistka,            DIREKTOR 
mag. Hedvika Zdovc, 
arhivska svetovalka 
 
 
Priloga:  

 

 Obrazec prijave za seminar 
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Organizacija 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
Naslov 
___________________________________ 
___________________________________ 
Davčna št. oz. ID za DDV 
___________________________________ 
Zavezanec za DDV:                DA                   NE     (obkroţi)  

a.) Neposredni proračunski uporabnik       

b.) Ostali                           

           (obkroţi) 
 
Telefon:________________          Fax.:___________________   

 
 
 

PRIJAVNICA NA SEMINAR 
02.06.2010 

 
Priimek in ime 
__________________________________ 
Rojen (a) 
__________________________________ 
Delovno mesto 
__________________________________ 
Izobrazba 
__________________________________ 
 
 
 
V____________________dne____________________ 
                                                 
                                                      
 
 
 
                                                        Ţig                                    
 
        
                                                                                   Podpis odgovorne osebe: 

                                                                             


