Zgodovinski arhiv Celje
Teharska cesta 1
3000 Celje

Številka: 05-67/01-2015
Datum: 9. 1. 2015

Zadeva: Strokovno usposabljanje za vrtce, osnovne in srednje šole ob objavi Odredbe o
enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode
Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih
(ULRS, 30/2006, 51/2014) in v skladu s 3. členom Pravilnika o strokovni usposobljenosti
uslužbencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z dokumentarnim
gradivom (ULRS, 132/2006, 38/2008) in sklepa Ministrstva za kulturo št. 625-6/2009, z dne
2.11.2009, bo Zgodovinski arhiv Celje v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki izvedel
enodnevno
Strokovno usposabljanje za vrtce, osnovne in srednje šole ob objavi Odredbe o enotnem
klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojno-izobraževalne zavode
Izobraževanje bo potekalo v sredo, 11. februarja 2015, v prostorih Mestnega kina Metropol
(Celje, Stanetova 15).
Usposabljanje je namenjeno poslovnim sekretarkam, administratorjem in odgovornim
osebam vrtcev, osnovnih in srednjih šol.
V prvem sklopu predavanj se udeleženci seznanijo z Okvirnim načrtom klasifikacijskih znakov,
njegovo uporabo v praksi ter z Enotnim klasifikacijskim načrtom z roki hrambe za vzgojnoizobraževalne zavode s poudarkom na arhivskem gradivu.
V drugem sklopu se udeleženci seznanijo z elektronskim poslovanjem in notranjimi pravili ter
novostmi, ki jih prinaša novela ZVDAGA-A (UL RS, št. 30/06, 51/14), urejenim poslovanjem in Uredbo
o upravnem poslovanju.
Na podlagi dopis Arhiva Republike Slovenije št. 6042-6/2015, z dne 20. 01. 2015 se za seminar prizna
1 kreditno točko.
Zaradi organizacije izobraževanja vas vljudno prosimo za vašo prijavo do 30. januarja 2015.
Lokacijo izvedbe vam bomo sporočili naknadno na vaš elektronski naslov, ki ga boste navedli v
prijavnici.

Prijavnico pošljite po pošti na naslov:
Zgodovinski arhiv Celje, Teharska cesta 1, 3000 Celje ali skenirano na naš e-naslov:
info@zac.si

Za dodatne informacije ali pojasnila lahko pokličete v tajništvo gospo Kristino Tekavc: 03
4287 640, e pošta: info@zac.si ali gospoda Jožeta Kranjca: 03 4287 656 e-pošta:
joze.kranjec@zac.si
Cena strokovnega usposabljanja znaša na kandidata 50,00 EUR.
Višina stroškov strokovnega usposabljanja je določena s sklepom Ministrstva za kulturo, št.
625-6/2009-9. Navedena cena je brez DDV in tudi končna cena, saj Zgodovinski arhiv Celje od
8.3.2013 ni zavezanec DDV.

Način plačila: po izstavitvi računa v zakonitem roku.
Zahvaljujemo se vam sodelovanje in vas lepo pozdravljamo!

S spoštovanjem,
Pripravila:
Bojana Aristovnik, prof.
arhivska svetovalka

Priloge:



program
prijavnica na seminar

Dr. Borut Batagelj
direktor

DELOVNI PROGRAM

strokovnega usposabljanja v Zgodovinskem arhivu Celje, 11. februarja 2015
za vrtce, osnovne in srednje šole
ob objavi Odredbe o enotnem klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za vzgojnoizobraževalne zavode

Uvodni pozdrav in predstavitev programa seminarja, Mirjana Kontestabile Rovis, univ. dipl.
ped. in prof. zgod. (Pokrajinski arhiv Koper), predsednica Medarhivske delovne skupine za
področje vzgoje in izobraževanja

1. Obveznosti vzgojno-izobraževalnih ustanov, ki izhajajo iz arhivske zakonodaje in urejeno
pisarniško poslovanje, Jože Kranjec, univ. dipl. zgod. (Zgodovinski arhiv Celje); 9.00 - 9.30

2. Enotni klasifikacijski načrt, roki hrambe, arhivsko gradivo, Mirjana Kontestabile Rovis, univ.
dipl. ped. in prof. zgod. (Pokrajinski arhiv Koper); 9.30 - 10.30

3. Enotni klasifikacijski načrt in njegova uporaba, mag. Hedvika Zdovc (Zgodovinski arhiv
Celje); 10.30 - 11.30
Odmor
**********

4. Elektronsko poslovanje in notranja pravila, dr. Jože Škofljanec (Arhiv Republike Slovenije);
12.00 - 13.00

5. Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in novela zakona
(ZVDAGA-A), mag. Nada Čibej (Pokrajinski arhiv Koper); 13.00 - 14.00

6. Razprava 14:00 – 15.00

Organizacija
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Naslov
___________________________________
___________________________________
Davčna št. oz. ID za DDV
___________________________________
Št. TRR
___________________________________

Zavezanec za DDV:
DA
NE
a.) Neposredni proračunski uporabnik

(obkroži)

b.) Ostali
(obkroži)
Telefon:________________

Fax.:___________________

E pošta:___________________________________

PRIJAVNICA NA SEMINAR_EKN_VIZ
11. februar 2015

Priimek in ime
__________________________________
Rojen (a)
__________________________________
Delovno mesto
__________________________________
Izobrazba
__________________________________
V____________________dne____________________
Žig

Podpis odgovorne osebe:

