
 
 
 
 
Št.: 05-26/1-2014   
Dne: 9. 1. 2014 
 

 
 
 

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

 
 

 
Zgodovinski arhiv Celje bo organiziral delavnico za delavce, ki delajo z 
dokumentarnim in arhivskim gradivom na občinah. Namen delavnice je delavce 
seznaniti z arhivsko zakonodajo in upravljanjem z dokumentarnim in arhivskim 
gradivom v fizični in digitalni obliki.  
 
Ker morajo javnopravne osebe skrbeti za ohranjanje, materialno varstvo, celovitost in 
urejenost dokumentarnega gradiva,  izkušnje na terenu pa kažejo, da odbiranje 
arhivskega gradiva iz dokumentarnega ter priprava ustreznega popisa  pri imetnikih 
dokumentarnega in arhivskega gradiva velikokrat povzroča težave, bo poudarek 
delavnice na praktičnem delu z vašim lastnim gradivom, ki ga boste prinesli s 

seboj. Predlagam, da prinesete eno škatlo gradiva z klasifikacijsko oznako 35 Prostor 

in okolje in  eno škatlo s klasifikacijsko oznako 03 Lokalna samouprava. 

 
Delavnica bo potekala v prostorih Zgodovinskega arhiva Celje v četrtek, 30. januarja 
2014.   
 
Program delavnice: 
 
9.00 – 10.00 

 Pozdrav navzočih (dr. Borut Batagelj , direktor Zgodovinskega arhiva Celje) 

 Sonja Jazbec, Zgodovinski arhiv Celje  
Kratka predstavitev arhivske zakonodaje 

 
10.00 – 10.15 

 Odmor  
 
10.15 – 11. 00 Delavnica  
              Sonja Jazbec: Vrednotenje (valorizacija) dokumentarnega gradiva 
 
11.00 – 13.00  

 Sonja Jazbec: Odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva 
 



13.00 – 13.30 

 Odmor 
 

13.30-14.30 
 Sonja Jazbec: Izdelava popisa gradiva 
 
14.30-15.00 

 Diskusija (pobude in vprašanja) 
 

Število udeležencev na delavnici je omejeno na največ 15 udeležencev. 
Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oz. najkasneje do ponedeljka, 27. januarja 
2014. 
 
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 
delavnico. 
 
Za morebitne dodatne informacije pokličite gospo Sonjo Jazbec na tel. 03 42 87 655; e-
pošta: sonja.jazbec@guest.arnes.si  
 
Delavnica je strokovno ovrednotena z 0,6 kreditne točke. 
 
Višina stroška delavnice znaša 40,00 EUR in je določena s sklepom Ministrstva za 
kulturo, št. 625-6/2009-9. Zgodovinski arhiv Celje ni zavezanec za DDV. 
 
Način plačila: po izstavitvi računa v zakonitem roku. 
 
Udeleženci delavnice si bodo lahko v razstavišču Zgodovinskega arhiva Celje 
ogledali še razstavo » Za poljubčke je dobil vse« : Črna kronika v sodnih dokumentih 
Zgodovinskega arhiva Celje, avtorice mag. Metke Bukošek. 
 
S spoštovanjem, 
 
 
Pripravila:         
Sonja Jazbec        dr. Borut Batagelj, 
višja arhivistka            DIREKTOR 
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Organizacija 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
Naslov 
___________________________________ 
___________________________________ 
Davčna št. oz. ID za DDV 
___________________________________ 
Zavezanec za DDV:                DA                   NE     (obkroži)  

a.) Neposredni proračunski uporabnik       

b.) Ostali                           

           (obkroži) 
 
Telefon:________________          Fax.:___________________   

 
 
 

PRIJAVNICA NA DELAVNICO 
30. 1. 2014 

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

                                                                             
 


