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I. DEL  
Poročilo o izvajanju nalog iz  opredelitve javne arhivske službe v 53. 
členu ZVDAGA (stanje 31.12.2015) 

 
1.  Vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah, priprava pisnih 

navodil za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva, dajanje 

pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb glede dokumentarnega in 

arhivskega gradiva, izvajanje strokovnega nadzora in usposabljanje uslužbencev 

javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom in delavcev ponudnikov 

storitev, ki opravljajo dela zajema, hrambe gradiva v digitalni obliki in 

spremljevalnih storitev    
 
 

1.1.  Vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah, priprava pisnih navodil 

za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil v zvezi z 

dolžnostmi javnopravnih oseb glede dokumentarnega in arhivskega gradiva, izvajanje 

strokovnega nadzora 

 
/izpolnite tabelo/  

Arhiv Število obiskov pri 

javnopravnih osebah 

Število izdanih  

navodil 

Število javnopravnih oseb, pri 

katerih je bil izveden strokovni 

nadzor  

 106 37 82 

 

 
/izpolnite tabelo/  

Dejavnost Število obiskov  
pri javnopravnih  
osebah 

Število  
izdanih  
navodil 

Število javnopravnih oseb,  
pri katerih je bil izveden  
strokovni nadzor  

Uprava in javne službe                       25 14 21 

Pravosodje 4  4 

Gospodarstvo in bančništvo 16 8 15 

Kulturne, šolske in znanstvene ustanove 36 14 23 

Socialne in zdravstvene ustanove 25 1 19 

Društva in združenja    

Ostalo    

Skupaj 106 37 82 

 
Navedite  javnopravne osebe, pri katerih ste vrednotili dokumentarno gradivo, dajali pojasnila, izdajali pisna 
strokovna navodila in izvajali strokovni nadzor ter opišite vrsto del, ki so bila  pri tem opravljena v letu 
poročanja: 
 

1.1.1 UPRAVA IN JAVNE SLUŽBE 

 Mestna občina Celje, vrednotenje dokumentarnega gradiva, priprava in izdaja pisnih 
strokovnih navodil,  navodilo za popis zazidalnih načrtov in projektne dokumentacije 1955–
2006, sestanek zaradi pridobivanja dokumentacije iz ZAC za potrebe določitve pripadajočih 
zemljišč k večstanovanjskim objektom, 

 Mestna občina Velenje, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, izvajanje 
strokovnega nadzora, priprava pisnih strokovnih navodil, 

 Občina Brežice, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, izvajanje 
strokovnega nadzora, telefonsko svetovanje, 
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 Občina Dobrna, vrednotenje dokumentarnega gradiva, priprava pisnih strokovnih navodil, 

 Občina Gornji Grad, telefonsko dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi glede arhivskega in 
dokumentarnega gradiva, 

 Občina Hrastnik, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, izvajanje 
strokovnega nadzora, 

 Občina Kostanjevica na Krki, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, 
izvajanje strokovnega nadzora, 

 Občina Krško, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, izvajanje 
strokovnega nadzora, telefonsko dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi glede arhivskega in 
dokumentarnega gradiva, 

 Občina Laško, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, izvajanje 
strokovnega nadzora,   priprava in izdaja pisnih strokovnih navodil, 

 Občina Ljubno, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, izvajanje 
strokovnega nadzora, 

 Občina Luče, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, izvajanje 
strokovnega nadzora, 

 Občina Mozirje, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, izvajanje 
strokovnega nadzora, 

 Občina Nazarje, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, izvajanje 
strokovnega nadzora, priprava pisnih strokovnih navodil, 

 Občina Polzela, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, izvajanje 
strokovnega nadzora,  

 Občina Rogaška Slatina, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, 
izvajanje strokovnega nadzora, 

 Občina Radeče, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, izvajanje 
strokovnega nadzora, priprava pisnih strokovnih navodil, 

 Občina Šmartno ob Paki, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, 
izvajanje strokovnega nadzora, 

 Občina Tabor, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, izvajanje 
strokovnega nadzora, 

 Občina Trbovlje, telefonsko dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi glede arhivskega in 
dokumentarnega gradiva, vrednotenje dokumentarnega gradiva, priprava in izdaja pisnih 
strokovnih navodil, 

 Občina Vojnik, vrednotenje dokumentarnega gradiva, priprava pisnih strokovnih navodil, 

 Občina Žalec, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, izvajanje 
strokovnega nadzora, telefonsko svetovanje, 

 Center za socialno delo Laško, strokovni nadzor, obisk pri ustvarjalcu, navodilo za popis 
arhivskega in dokumentarnega gradiva od 70 let 20. stoletja, 

 Center za socialno delo Zagorje ob Savi, strokovni nadzor, obisk pri ustvarjalcu, navodilo 

za popis dokumentarnega in arhivskega gradiva ter za odbiranje arhivskega gradiva iz 

dokumentarnega gradiva od 60 let 20. stoletja, navodilo za priprava prevzemnega popisa 

arhivskega gradiva v elektronski obliki,  

 Finančni urad Celje, navodilo za odbiranje vzorčnega arhivskega gradiva za odmere 

davkov  pravnih oseb, samostojnih  podjetnikov, dohodnine, NUSZ, ostala področja, 

 KGZ Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje, strokovni nadzor, obisk pri ustvarjalcu,  

 UE Brežice, določitev arhivskega gradiva na osnovi popisa v elektronski obliki za leto 
2000, 

 UE Celje, sestanek in navodilo za izvoz kopije baze za leto 2011 zaradi izvedbe pilotnega 
projekta prevzema arhivskega gradiva v elektronski obliki, sestanek zaradi seznanitve in 
priprave pilotnega projekta za elektronski prevzem arhivskega gradiva, sestanek zaradi 
pilotnega prevzema e-arhiva UE Celje za leto 2011 in navodilo za pripravo Prt.Scr 
vhodnega, izhodnega, lastnega dokumenta ter zadeve; opis najbolj pogostih poizvedb,  
izbor dokumentov za razstavo »Devetdeseta« iz arhiva Okrajne volilne komisije Celje, 

 UE Krško, pregled seznama dokumentarnega gradiva predlaganega za izločitev, 



 

  

 4 

 UE Laško, navodilo glede  hrambe dokumentov v fizični obliki (printi), pridobljenih iz 
elektronske evidence (klasifikacijski znak 330; zaščitene kmetije, GERK), 

 UE Slovenske Konjice, strokovni nadzor, obisk pri ustvarjalcu, navodilo za popis 
premoženjskopravnih zadev in navodilo glede odbiranja gradiva oddelka za notranje 
zadeve, 

 UE Šmarje pri Jelšah, obisk pri ustvarjalcu in priprava navodila glede ureditve in popisa 
gradiva oddelka za notranje zadeve, 

 UE Zagorje ob Savi, navodilo glede priprave prevzemnega popisa arhivskega gradiva 
Skupščine občine Zagorje ob Savi 1991-1994, označevanje arhivskega gradiva za SOB 
Zagorje in UE Zagorje na podlagi popisa v elektronski obliki 1991-1997, 

 UE Velenje, označevanje arhivskega gradiva na podlagi popisa dokumentarnega gradiva v 
e-obliki za fond Skupščine občine Velenje 1991-1994, 

 UE Žalec, označevanje arhivskega gradiva na podlagi popisa dokumentarnega gradiva v 
e-obliki za leti 1995, 1996,  

 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, OS Celje obisk pri ustvarjalcu zaradi 
priprave dopolnitev Pisnega strokovnega navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz 
dokumentarnega gradiva za ZRS za zaposlovanje, pregled dopolnjenih klasifikacijskih 
znakov v klasifikacijskem načrtu s področja zaposlovanja tujcev.  
 

1.1.2 PRAVOSODJE 

 Delovno sodišče v Celju, strokovni nadzor, pregled arhiva, navodilo glede hranjenja 
računovodske dokumentacije,  

 Okrajno sodišče Slovenske Konjice, strokovni nadzor, pregled arhiva, 

 Okrajno sodišče Šentjur, strokovni nadzor, pregled arhiva, 

 Notarka Brečko Zlatka, Šentjur, strokovni nadzor, pregled arhiva. 

 

1.1.3 GOSPODARSTVO 

 AERO Celje, d. d. – v stečaju, vzpostavljanje strokovnega nadzora, poslan dopis 
stečajnemu upravitelju in podjetju v stečaju, 

 Avto Celje, d. d. – v stečaju, vzpostavljanje strokovnega nadzora, poslan dopis 
stečajnemu upravitelju in podjetju v stečaju, strokovni nadzor, vrednotenje 
dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, tipsko navodilo za odbiranje,  

 Bohor Šentjur, d. o. o. – v stečaju, vzpostavljanje strokovnega nadzora, poslan dopis 
stečajnemu upravitelju in podjetju v stečaju, 

 Center za ravnanje z odpadki v Zasavju, d. o. o., strokovni nadzor, vrednotenje 
dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, 

 Cetis Celje, d. d., dajanje pojasnil, 

 Citycenter Celje, dajanje pojasnil 

 CM Celje, d. d. – v stečaju, poslan dopis stečajnemu upravitelju in podjetju v stečaju, 
dajanje pojasnil, 

 Elektro Ljubljana, d. d., DE Trbovlje, dajanje pojasnil, 

 Engrotuš Celje, d. o. o., dajanje pojasnil, 

 Fotolik Celje, d. o. o. – v stečaju, vzpostavljanje strokovnega nadzora, poslan dopis 
stečajnemu upravitelju in podjetju v stečaju, dajanje pojasnil, 

 Garant Polzela, d. d. – v stečaju, vzpostavljanje strokovnega nadzora, poslan dopis 
stečajnemu upravitelju in podjetju v stečaju, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje 
pojasnil, 

 Gorenje gospodinjski aparati Velenje, d. d., dajanje pojasnil, 

 Griffin, d. o. o., dajanje pojasnil, 

 HTZ Velenje, d. o. o., dajanje pojasnil, 

 Ingrad Gramat Celje, d. d. – v stečaju, poslan dopis stečajnemu upravitelju in podjetju v 
stečaju, 

 Istrabenz plini, d. o. o., Poslovna enota vzhodna Slovenija, Celje, strokovni nadzor, 
vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, tipsko navodilo za odbiranje, 

 Javno podjetje Komunala Brežice, d. o. o., dajanje pojasnil, 
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 Javno podjetje Komunala Laško, d. o. o., strokovni nadzor, vrednotenje 
dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, 

 Javno podjetje Komunala Mozirje, d. o. o., dajanje pojasnil, 

 Javno podjetje Komunala Radeče, d. o. o., dajanje pojasnil, 

 Javno podjetje Komunala Sevnica, d. o. o., strokovni nadzor, vrednotenje 
dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, 

 Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice, dajanje pojasnil, 

 Javno podjetje Plinovod Sevnica, dajanje pojasnil, 

 Jelen gostinsko podjetje Slovenske Konjice, d. d. – v stečaju, dajanje pojasnil, 

 KIV Vransko, d. d. – v stečaju, vzpostavljanje strokovnega nadzora, poslan dopis 
stečajnemu upravitelju in podjetju v stečaju, dajanje pojasnil, 

 Klasje Celje, d. d. – v stečaju, poslan dopis stečajnemu upravitelju in podjetju v stečaju, 
strokovni nadzor, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, tipsko navodilo 
za odbiranje, 

 Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., strokovni nadzor, vrednotenje dokumentarnega 
gradiva, dajanje pojasnil, 

 Kostak Krško, d. d., dajanje pojasnil, vrednotenje dokumentarnega gradiva, pisno 
strokovno navodilo za odbiranje  

 Lafarge Cement Trbovlje, d. o. o., strokovni nadzor, vrednotenje dokumentarnega 
gradiva, dajanje pojasnil, tipsko navodilo za odbiranje, 

 Metalles Radeče, d. o. o. – v stečaju, vzpostavljanje strokovnega nadzora, poslan dopis 
stečajnemu upravitelju in podjetju v stečaju, 

 Minerva Žalec, d. d. – v stečaju, vzpostavljanje strokovnega nadzora, poslan dopis 
stečajnemu upravitelju in podjetju v stečaju, 

 Območna obrtno-podjetniška zbornica Hrastnik, strokovni nadzor, vrednotenje 
dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, 

 Pohištvo Brežice, d. d. – v stečaju, vzpostavljanje strokovnega nadzora, poslan dopis 
stečajnemu upravitelju in podjetju v stečaju, 

 Radeče Papir, d. o. o. – v stečaju, dajanje pojasnil, poslan dopis stečajnemu upravitelju 
in podjetju v stečaju, 

 Rogaška Les Mestinje, d. d. – v stečaju, strokovni nadzor, vrednotenje dokumentarnega 
gradiva, dajanje pojasnil, tipsko navodilo za odbiranje, 

 SGP Zasavje Trbovlje, d. d. – v stečaju, poslan dopis stečajnemu upravitelju in podjetju v 
stečaju, strokovni nadzor, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, tipsko 
navodilo za odbiranje, 

 Sijaj Hrastnik, d. d. – v stečaju, poslan dopis stečajnemu upravitelju in podjetju v stečaju, 
vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, 

 Simbio Celje, d. o. o., strokovni nadzor, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje 
pojasnil, 

 Smreka Gornji Grad, d. o. o. – v stečaju, vzpostavljanje strokovnega nadzora, poslan 
dopis stečajnemu upravitelju in podjetju v stečaju, dajanje pojasnil, 

 Stanovanjsko podjetje Slovenske Konjice, d. o. o., strokovni nadzor, vrednotenje 
dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, 

 Steklarska nova Rogaška Slatina, d. o. o. – v stečaju, vzpostavljanje strokovnega 
nadzora, poslan dopis stečajnemu upravitelju in podjetju v stečaju, 

 Svea Zagorje ob Savi, d. d. – v stečaju, poslan dopis stečajnemu upravitelju in podjetju v 
stečaju, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, 

 Termoelektrarna Brestanica, d. o. o., dajanje pojasnil, 

 Vegrad Velenje, d. d. – v stečaju, strokovni nadzor, vrednotenje dokumentarnega 
gradiva, dajanje pojasnil, tipsko navodilo za odbiranje, 

 Veko Velenjska Kooperacija, z. o. o. – v stečaju, vzpostavljanje strokovnega nadzora, 
poslan dopis stečajnemu upravitelju in podjetju v stečaju, dajanje pojasnil, 

 Vodovod – Kanalizacija Celje, d. o. o., vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje 
pojasnil, pregled popisanega in označenega arhivskega gradiva za Centralno čistilno 
napravo Celje 1992-2006,  
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 Vrtnarstvo Celje, d. o. o. – v stečaju, vzpostavljanje strokovnega nadzora, poslan dopis 
stečajnemu upravitelju in podjetju v stečaju, 

 ZPO Celje, d. o. o., strokovni nadzor, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje 
pojasnil. 

 
 

1.1.4 KULTURNE, PROSVETNE IN ZNANSTVENE USTANOVE 

 Dijaški dom Celje, svetovanje, pregled popisa, dajanje pojasnil, 

 Fakulteta za logistiko Celje - Univerza v Mariboru, svetovanje, 

 Gimnazija Brežice, dajanje pojasnil, 

 Gimnazija Celje Center, pregled stanja in svetovanje, 

 Glasbena šola Celje, pregled popisa, vrednotenje arhivskega gradiva, svetovanje,  
dajanje pojasnil, 

 Glasbena šola Hrastnik, strokovni nadzor, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje 
pojasnil, 

 Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje, vrednotenje arhivskega gradiva, komisija 
za izdajo pisnih strokovnih navodil, 

 Glasbena šola Nazarje, strokovni nadzor, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje 
pojasnil, pisno strokovno navodilo za odbiranje, 

 Glasbena šola Slovenske Konjice, svetovanje, 

 Glasbena šola Sevnica, dajanje pojasnil, 

 Glasbena šola Velenje, pregled stanja, strokovni nadzor, svetovanje in izdaja pisnih 
strokovnih navodil za odbiranje, 

 Glasbena šola Žalec, pregled stanja, strokovni nadzor in svetovanje, 

 Ljudska univerza Celje, dajanje pojasnil, 

 Osnovna šola Antona Aškerca Velenje, dajanje pojasnil, 

 II. Osnovna šola Celje, strokovni nadzor, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje 
pojasnil, tipsko navodilo za odbiranje, 

 III. Osnovna šola Celje, pregled popisa, svetovanje, sestanek glede e-poslovanja, 

 IV. Osnovna šola Celje, dajanje pojasnil, 

 III. Osnovna šola Rogaška Slatina, svetovanje, strokovni nadzor, vrednotenje 
dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, 

 I. Osnovna šola Žalec, strokovni nadzor, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje 
pojasnil, 

 Osnovna šola Antona Aškerca Velenje, pregled stanja, strokovni nadzor in svetovanje, 

 Osnovna šola ob Dravinji Slovenske Konjice, svetovanje, 

 Osnovna šola Cerklje ob Krki, pregled popisa, svetovanje, 

 Osnovna šola Frana Kranjca Celje, dajanje pojasnil, 

 Osnovna šola Franjo Malgaj Šentjur, strokovni nadzor, vrednotenje dokumentarnega 
gradiva, dajanje pojasnil, tipsko navodilo za odbiranje, 

 Osnovna šola Frana Roša Celje, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, 
pisno strokovno navodilo, 

 Osnovna šola Frankolovo, dajanje pojasnil, 

 Osnovna šola Glazija Celje, dajanje pojasnil, 

 Osnovna šola Hruševec Šentjur, strokovni nadzor, vrednotenje dokumentarnega gradiva, 
dajanje pojasnil, 

 Osnovna šola Ivana Cankarja Trbovlje, pregled popisa, svetovanje, vrednotenje 
dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, pisno strokovno navodilo za odbiranje, 

 Osnovna šola Jurij Dalmatin Krško, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje 
pojasnil, tipsko navodilo za odbiranje, 

 Osnovna šola Kostanjevica na Krki, svetovanje, 

 Osnova šola Laško, dajanje pojasnil, 

 Osnovna Šola Livada Velenje, dajanje pojasnil, 

 Osnovna šola Lava Celje, svetovanje, pregled popisa, 
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 Osnovna šola Ljubečna, svetovanje, komisija za izdajo pisnih strokovnih navodil in izdaja 
pisnih strokovnih navodil za odbiranje, 

 Osnovna šola Loče, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, pisno 
strokovno navodilo za odbiranje, 

 Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda Velenje, komisija za izdajo pisnih strokovnih navodil, 

 Osnovna šola Mozirje, strokovni nadzor, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje 
pojasnil, 

 Osnovna šola Podbočje, dajanje pojasnil, 

 Osnovna šola Ponikva pri Šentjurju, dajanje pojasnil, 

 Osnovna šola Primoža Trubarja Laško, svetovanje, 

 Osnovna šola Raka, svetovanje, dajanje pojasnil, 

 Osnovna šola Rečica ob Savinji, dajanje pojasnil, 

 Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, svetovanje in izdaja pisnih strokovnih navodil za 
odbiranje, 

 Osnovna šola dr. Slavka Gruma Zagorje, dajanje pojasnil, vrednotenje dokumentarnega 
gradiva, komisija za sprejem pisnega strokovnega navodila, pisno strokovno navodilo za 
odbiranje, 

 Osnovna šola Šalek Velenje, dajanje pojasnil, 

 Osnovna šola Vojnik, pregled stanja, strokovni nadzor in svetovanje, 

 Osnovna šola  Zreče, pregled stanja, strokovni nadzor in svetovanje, 

 Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, svetovanje, sestanek glede EKN, 

 Šolski center Rogaška Slatina, pregled popisa, svetovanje, 

 Vrtec Hrastnik, strokovni nadzor, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, 
tipsko navodilo za odbiranje, 

 Vrtec Mavrica Vojnik, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, pisno 
strokovno navodilo za odbiranje, 

 Vrtec Šmarje pri Jelšah, dajanje pojasnil, 

 Vrtec Tončke Čečeve Celje, svetovanje, 

 Vrtec Vojnik, pregled stanja, strokovni nadzor in svetovanje, 

 Vrtec Zreče, pregled stanja, strokovni nadzor in svetovanje, 

 Vrtci občine Žalec, pregled stanja, strokovni nadzor, svetovanje, pregled popisa, 

 Delavski dom Trbovlje, priprava pisnih navodil za odbiranje, 

 Mladinski center Brežice, strokovni nadzor in dajanje pojasnil, 

 Mladinski center Hrastnik, strokovni nadzor in dajanje pojasnil, 

 Muzej Velenje, strokovni nadzor in dajanje pojasnil, 

 Muzej novejše zgodovine Celje, strokovni nadzor in dajanje pojasnil, 

 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Mozirje, strokovni nadzor in 
dajanje pojasnil, 

 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Rogaška Slatina, strokovni 
nadzor in dajanje pojasnil, 

 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, priprava pisnih navodil za odbiranje,  

 Knjižnica Rogaška Slatina, strokovni nadzor in dajanje pojasnil, 

 Knjižnica Šentjur, strokovni nadzor in dajanje pojasnil, 

 Knjižnica Šmarje pri Jelšah, strokovni nadzor in dajanje pojasnil, 

 Knjižnica Velenje, strokovni nadzor in dajanje pojasnil, 

 Pokrajinski muzej Celje, priprava pisnih navodil za odbiranje,  

 Posavski muzej Brežice, strokovni nadzor in dajanje pojasnil, 

 STIK – center za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško, strokovni nadzor in 
dajanje pojasnil, 

 Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, strokovni nadzor in dajanje pojasnil, 

 Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, strokovni nadzor in 
dajanje pojasnil, 

 Zavod za šport Zagorje, strokovni nadzor in dajanje pojasnil. 
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1.1.5 SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE USTANOVE 

 Bolnišnica Topolšica, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, strokovni 
nadzor, 

 Celjske lekarne javni zavod, pregled popisa dokumentarnega gradiva za pripravo pisnega 
strokovnega navodila, dodatna navodila za razčlenjen popis, 

 Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, vrednotenje dokumentarnega gradiva, 
dajanje pojasnil, strokovni nadzor, 

 Center za varstvo in delo Golovec Celje, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje 
pojasnil, strokovni nadzor, pregled seznama dokumentarnega gradiva, ki mu je potekel rok 
hrambe v letu 2015, 

 Contraco-Špesov dom Vojnik, svetovanje, navodila glede vodenja stalne zbirke, 

 Dom Nine Pokorn Grmovje, pregled seznama dokumentarnega gradiva, ki mu je potekel 
rok hrambe v letu 2015, 

 Dom ob Savinji Celje, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, strokovni 
nadzor, 

 Dom starejših Hrastnik, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, strokovni 
nadzor, 

 Dom starejših Krško, svetovanje, navodila glede vodenja stalne zbirke, 

 Dom starejših občanov Polde Eberl Jamski Izlake, svetovanje, navodila glede vodenja 
stalne zbirke, 

 Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje, svetovanje, navodila glede vodenja stalne 
zbirke, 

 Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca, svetovanje, navodila glede vodenja stalne 
zbirke, 

 Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, svetovanje, navodila glede vodenja stalne zbirke, 

 Dom za varstvo odraslih Velenje, pregled popis dokumentarnega gradiva za pripravo 
pisnega strokovnega navodila, dodatna navodila za razčlenjen popis, pregled seznama 
dokumentarnega gradiva, ki mu je potekel rok hrambe v letu 2015 

 Javni zavod SOCIO Celje, svetovanje, navodila glede vodenja stalne zbirke,  

 Lambrechtov dom Slovenske Konjice, pregled pripravljenega in popisanega arhivskega 
gradiva v skladu s pisnim strokovnim navodilom, dodatna navodila za odbiranje vzorčnega 
arhivskega gradiva, dodatna navodila za tehnično opremo gradiva, 

 Lekarna Brežice, svetovanje, navodila glede vodenja stalne zbirke, 

 Lekarna Krško, pregled popravljenega in dopolnjenega popisa dokumentarnega gradiva, 
ki ga je ustvarjalec pripravil na podlagi sklepov prejšnjega sestanka za pripravo pisnega 
strokovnega navodila, sprejem pisnega strokovnega navodila 

 Lekarna Mozirje, svetovanje, navodila glede vodenja stalne zbirke, 

 Lekarna Sevnica, svetovanje, navodila glede vodenja stalne zbirke, 

 Lekarna Velenje, pregled seznama dokumentarnega gradiva, ki mu je potekel rok hrambe 
v letu 2015, 

 Psihiatrična bolnišnica Vojnik, svetovanje ob pripravi popisa dokumentarnega gradiva za 
pripravo pisnega strokovnega navodila, seznanitev ustvarjalca in podjetja Griffin d.o.o. 
(izvaja storitev popisovanja dokumentarnega gradiva) z obveznostmi zdravstvenih zavodov 
do varovanja arhivskega gradiva, ki izhajajo iz arhivske zakonodaje in drugih predpisov, 
pregled popisa dokumentarnega gradiva za pripravo pisnega strokovnega navodila, 
strokovni nadzor; svetovanje za popravke popisa, dopolnitev, razčlenitev; predstavitev na 
primeru dobre prakse Splošna bolnišnica Celje: popis, ureditev, struktura fonda, oprema 
popisnih in tehničnih enot, smernice za nov dopolnjen in razčlenjen popis gradiva tako, 
priprava pisnega strokovnega navodila 

 Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije, Celje, vrednotenje 
dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, strokovni nadzor, pregled seznama 
dokumentarnega gradiva, ki mu je potekel rok hrambe v letu 2015, 

 Splošna bolnišnica Brežice, svetovanje, navodila glede vodenja stalne zbirke, 
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 Splošna bolnišnica Celje, pregled sodelovanja z ustvarjalcem v letu 2014 in sprejem 
podrobnejšega plana za sodelovanje v letu 2015; svetovanje ob pripravi popisa 
dokumentarnega gradiva za sprejem pisnega strokovnega navodila, strokovni nadzor, 
pregled seznama dokumentarnega gradiva, ki mu je potekel rok hrambe v letu 2015 in 
določitev vzorčnega arhivskega gradiva, 

 Splošna bolnišnica Trbovlje, svetovanje, navodila glede vodenja stalne zbirke, 

 Trubarjev dom Loka pri Zidanem mostu, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje 
pojasnil, strokovni nadzor, 

 Varstveno delovni center Leskovec Krško, vrednotenje dokumentarnega gradiva, 
dajanje pojasnil, strokovni nadzor, 

 Varstveno delovni center Saša Velenje, svetovanje, navodila glede vodenja stalne 
zbirke, 

 Varstveno delovni center Šentjur, svetovanje, navodila glede vodenja stalne zbirke, 

 Varstveno delovni center Zagorje ob Savi, svetovanje, navodila glede vodenja stalne 
zbirke, 

 Zasavske lekarne Trbovlje, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, 
strokovni nadzor, pregled seznama dokumentarnega gradiva, ki mu je potekel rok hrambe 
v letu 2015, 

 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Območna enota Celje, svetovanje, 
navodila glede vodenja stalne zbirke, 

 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Celje, vrednotenje 
dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, strokovni nadzor, 

 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Krško, svetovanje, 
navodila glede vodenja stalne zbirke, 

 Zdravstveni dom Brežice, svetovanje, navodila glede vodenja stalne zbirke, 

 Zdravstveni dom Celje, pregled popisa dokumentarnega gradiva, ki mu je potekel rok 
hrambe, določitev vzorčnega arhivskega gradiva, strokovni nadzor, 

 Zdravstveni dom Hrastnik, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, 
strokovni nadzor, 

 Zdravstveni dom Krško, svetovanje, navodila glede vodenja stalne zbirke, 

 Zdravstveni dom Laško, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, strokovni 
nadzor, 

 Zdravstveni dom Radeče, svetovanje, navodila glede vodenja stalne zbirke, 

 Zdravstveni dom Sevnica, svetovanje, navodila glede vodenja stalne zbirke, 

 Zdravstveni dom Slovenske Konjice, pregled seznama dokumentarnega gradiva, ki mu 
je potekel rok hrambe v letu 2015 in določitev vzorčnega arhivskega gradiva 

 Zdravstveni dom Šentjur, svetovanje, navodila glede vodenja stalne zbirke, 

 Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, svetovanje, navodila glede vodenja stalne zbirke, 

 Zdravstveni dom Trbovlje, svetovanje, navodila glede vodenja stalne zbirke, 

 Zdravstveni dom Velenje, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil, 
strokovni nadzor, 

 Zdravstveni dom Zagorje ob Savi, vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje 
pojasnil, strokovni nadzor, 

 Zdravstveni dom Žalec, svetovanje, navodila glede vodenja stalne zbirke, 

 Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje, vrednotenje dokumentarnega gradiva, 
dajanje pojasnil, strokovni nadzor. 

 Žalske lekarne Žalec, svetovanje, navodila glede vodenja stalne zbirke, 
 

1.2. Sodelovanje z javnopravnimi osebami, ki v skladu z 1. točko 62. člena ZVDAGA 

zagotavljajo lastno varstvo arhivskega gradiva na podlagi dovoljenja MK   

              /izpolnite tabelo/ 

Pristojni 

arhiv 

Naziv javnopravne osebe, ki je pridobila 

dovoljenje  in št.  in datum dovoljenja  

Datum izvedbe strokovnega 

nadzora pristojnega arhiva 

ZAC /  
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Skupaj                                                       

 
Za vsako javnopravno osebo opišite izvedene aktivnosti  v preteklem letu in ugotovitve ob izvajanju 
strokovnega nadzora v letu poročanja: 
 

 
1.3. Usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim 

gradivom in delavcev ponudnikov storitev, ki opravljajo dela zajema, hrambe gradiva v 

digitalni obliki in spremljevalnih storitev.    

 

1.3.1. Seminarji za uslužbence, ki delajo z dokumentarnim gradivom:        

 
            /izpolnite tabelo/ 

Arhiv Naslov seminarja, kraj in datum izvedbe Število udeležencev 

ZAC Seminar za delavce, ki delajo z 
dokumentarnim gradivom za pripravo na 
preizkus strokovne usposobljenosti (vzgoja 
in izobraževanje, kultura,  zdravstvo in 
socialno varstvo, pravosodje), Zgodovinski 
arhiv Celje, 29. 1. 2015 

18 

ZAC Seminar za uslužbence vrtcev, osnovnih in 
srednjih šol ob objavi Odredbe o enotnem 
klasifikacijskem načrtu z roki hrambe za 
vzgojno-izobraževalne zavode; seminar v 
Mestnem kinu Metropol, Celje, 11. 2. 2015 

91 

ZAC Seminar za delavce, ki delajo z 
dokumentarnim gradivom: vzgoja in 
izobraževanje, uprava, kultura, občine, 
gospodarstvo, zdravstvo in sociala: novosti 
po ZVDAGA-a,  novosti ETZ 2.1, varstvo 
osebnih podatkov, predstavite postopka 
izdelave notranjih pravil in odgovori na 
konkretna vprašanja pri strokovnem delu; 
Zgodovinski arhiv Celje, 23. 4. 2015 

20 

ZAC Seminar za delavce, ki delajo z 
dokumentarnim gradivom za pripravo na 
preizkus strokovne usposobljenosti (vzgoja 
in izobraževanje, kultura,  zdravstvo in 
socialno varstvo, uprava), Zgodovinski 
arhiv Celje, 14. 5. 2015 

16 

ZAC Seminar za delavce, ki delajo z 
dokumentarnim gradivom za pripravo na 
preizkus strokovne usposobljenosti (vzgoja 
in izobraževanje, kultura,  zdravstvo in 
socialno varstvo, uprava), Zgodovinski 
arhiv Celje, 12. 11. 2015 

12 

ZAC Seminar za delavce, ki delajo z 
dokumentarnim gradivom: vzgoja in 
izobraževanje, uprava, kultura, občine, 
gospodarstvo, zdravstvo in sociala: novosti 
po ZVDAGA-a,  novosti ETZ 2.1, varstvo 
osebnih podatkov, predstavite postopka 
izdelave notranjih pravil in odgovori na 
konkretna vprašanja pri strokovnem delu; 
Zgodovinski arhiv Celje, 18. 11. 2015 

43 
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ZAC Seminar za delavce, ki delajo z 
dokumentarnim gradivom: vzgoja in 
izobraževanje, kultura,  zdravstvo in 
sociala: novosti po ZVDAGA-a,  novosti 
ETZ 2.1, varstvo osebnih podatkov, 
predstavite postopka izdelave notranjih 
pravil in odgovori na konkretna vprašanja 
pri strokovnem delu; Zgodovinski arhiv 
Celje, 26. 11. 2015 

25 

ZAC SKUPAJ 225 
 
 

1.3.2. Preizkusi strokovne usposobljenosti  uslužbencev, ki delajo z dokumentarnim gradivom   

       
 /izpolnite tabelo/ 

Arhiv Št. uslužbencev, ki delajo z dokumentarnim gradivom in 

so opravili preizkus strokovne  usposobljenosti v letu 2015 

ZAC 45 
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2. Priprava dodatnih pisnih strokovno tehničnih navodil iz 40. člena ZVDAGA zakona 

javnopravnim osebam za odbiranje in izročanje arhivskega gradiva v digitalni obliki 
 

2.1. Priprava dodatnih pisnih strokovno tehničnih navodil iz 40. člena ZVDAGA zakona 

javnopravnim osebam za odbiranje in izročanje arhivskega gradiva v digitalni obliki 

 
Navedite javnopravno  osebo in izvedene aktivnosti arhiva oziroma vrsto del, ki so bila opravljena v 
obravnavanem letu (npr. svetovanje, priprava smernic, dodatna strokovna  navodila ob odbiranju , …).  

 

/ 

 

3. Evidentiranje in razglašanje zasebnega arhivskega gradiva pravnih oseb 

zasebnega prava in fizičnih oseb ter izvajanje strokovnega nadzora nad njimi 
 
V letu 2015 smo imeli zelo intenzivne stike s številnimi zasebniki, toda naše delo, ki bi ga izvedli 
lahko tudi z evidentiranjem, smo na podlagi vzpostavljenega zaupanja vselej že sproti nadgradili 
bodisi v prevzem bodisi vsaj v izposojo gradiva, ki smo ga uvrstili v naše zbirke arhivskega 
gradiva, natančneje v Zbirko digitalizatov. Kot primer lahko navedemo delo ob nastajanju razstave 
Bili smo Kl(j)ub, ko smo stopili v stik z več kot 80 posamezniki, ki so nam podarili, večinoma pa 
dali in dovolili razpolaganje z okrog 1500 digitalizati. 

 

3.1. Evidentiranje in razglašanje zasebnega arhivskega gradiva pravnih oseb zasebnega 

prava in fizičnih oseb ter izvajanje strokovnega nadzora nad njimi 

 
Navedite ustvarjalce, pri katerih ste v letu poročanja pristopili k postopku  oziroma izvedli postopek 
evidentiranja,  razglasitve ali strokovnega nadzora ter opišite predvideno aktivnost: 
/ 
 
 

4. Sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva, strokovno svetovanje 

 
4.1. Sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva, strokovno svetovanje 

 
Navedite lastnike zasebnega arhivskega gradiva, s katerimi ste sodelovali v letu poročanja, opišite oblike 
sodelovanja in vrsto del, ki so bila ob tem predvidoma izvedena: 

 
Območno združenje Rdečega križa Sevnica, dajanje pojasnil, osebni in telefonski stiki, 

Prostovoljno gasilsko društvo Žalec, dajanje pojasnil, osebni in telefonski stiki. 
 

5. Pridobivanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva  
 

5.1. Pridobivanje javnega arhivskega gradiva  

 
 

Arhiv Število 

fondov 

in zbirk 

Spisovno 

gradivo  

v tm 

Filmi 

št. 

naslovov 

Video 

št. 

naslovov 

Mikrof. 

št. 

kolutov 

Fotog. 

št. 

kosov 

Nosilci 

zvoka 

št. kosov 

Zapisi na 

ostalih 

nosilcih 

št. kosov 

ZAC 

 

47 185,20 - - - - - - 

 

 

 

 

Navedite seznam prevzetega javnega arhivskega gradiva v letu poročanja: imetnik, fond/tudi pravni 
nasledniki, časovni obseg gradiva, količina gradiva- število tehničnih enot, tm:  
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5.1.1 UPRAVA (161,4 tm) 

 Mestna občina Celje, SI_ZAC/1036 Skupščina občine Celje (projektna dokumentacija in 
zazidalni  načrti), 1955-2006, 22,7 tm, 

 Osrednja knjižnica Celje, SI_ZAC/099 OLO – Zavod za planiranje, 1958–1970, 0,4 tm, 

 Osrednja knjižnica Celje, SI_ZAC/1249 Služba družbenega knjigovodstva Celje, 1962-

1977, 0,7 tm, 

 Osrednja knjižnica Celje, SI_ZAC/1562  Zavod za prosvetno-pedagoško službo Celje, 
1959-1964, 0,1 tm,  

 SI_ZAC/1044 Skupščina občine Šmarje pri Jelšah, (pravoslavne matične knjige) 1923-
1931, 0,1 tm, 

 Upravna enota Celje, SI_ZAC/1036 Skupščina občine Celje (zazidalni in urbanistični 
načrti), 1958-1996, 6,7 tm, 

 Upravna enota Velenje, SI_ZAC/0417 Skupščina občine Velenje 1962-2004 (spisi po 
kartotečnem  kazalu 1986-1994; borci 1962-2003; denacionalizacija 1992-2004; zazidalni 
in urbanistični načrti do 1994, dolgoročni plani občine Velenje 1986-2000; register delovnih 
knjižic 1964-1990; register za pridelovanje sadilnega materiala in register proizvajalcev 
grozdja in  vina 1962-1979; evidenca dovoljenj za spravilo lesa iglavcev, popis prebivalstva 
1991 in kartice kartotečnega kazala 1962-1988); 121,5 tm, 

 SI_ZAC/0178 Občinski ljudski odbor Šmartno ob Paki, 1947-1959, 0,1 tm, 

 SI_ZAC/0247 Krajevni ljudski odbor Gorenje, 1945-1952, 0,1 tm, 

 SI_ZAC/1046 Skupščina občine Trbovlje, 1954 – 2006, 8,00 tm (neevidentirano gradivo, 
projektna dokumentacija), 

 SI_ZAC/1231 Krajevni ljudski odbor Šmartno ob Paki, 1945-1952, 0,1 tm, 

 SI_ZAC/1469 Krajevna skupnost Šmartno ob Paki, 1962-1975, 0,1 tm, 

 SI_ZAC/1536 Krajevna skupnost Dobje pri Planini, 1976-1988, 0,3 tm, 

 SI_ZAC/1551 Občina Sv. Martin na Paki, 1945-1952, 0,1 tm. 

 Košutnik Dušan, Celje, karte gozdnih posestev in katastrske karte, 1892-1957, gradivo 

pa bo vključeno v 2016 v fonde: SI_ZAC/0012 Okrajno glavarstvo Celje, 

SI_ZAC/0024/001 Mestna občina Celje in SI_ZAC/0098 OLO Celje, 0,4 tm. 
 

5.1.2 GOSPODARSTVO (0,8 tm) 

 Osrednja knjižnica Celje, SI_ZAC/0730 Gospodarska zbornica Celje, 1958-1964, 0,2 
tm, 

 Osrednja knjižnica Celje, SI_ZAC/0732 Trgovinska zbornica Celje, 1959-1960, 0,1 tm, 

 Osrednja knjižnica Celje, SI_ZAC/0733 Gostinska zbornica Celje, 1960-1961, 0,1 tm, 

 Osrednja knjižnica Celje, SI_ZAC/1324 Keramična industrija Liboje, cca 1957, 0,1 tm,  

 Osrednja knjižnica Celje, SI_ZAC/1409 Zavod za napredek gospodarstva Celje, 1965-

1971, 0,2 tm, 

 Osrednja knjižnica Celje, Okrajna zadružna zveza Celje (signatura še ni dodeljena), 
1959-1960, 0,1 tm. 

 

5.1.3 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, ZNANOST (11,3 tm) 

 I. osnovna šola Žalec, SI_ZAC/1545 I. Osnovna šola Žalec, 1836-1990, 5,2 tm, 

 SI_ZAC/1126 Gimnazija Celje-Center, 1975-1984, 0,1 tm, 

 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije SI_ZAC/1550 Inštitut za hmeljarstvo 

in pivovarstvo Slovenije, 1952-2009, 3 tm, 

 Osrednja knjižnica Celje, SI_ZAC/0597 Delavska univerza Celje,1961–1963; 0,1 tm, 

 Pokrajinski muzej Celje , SI_ZAC/1135 Pokrajinski muzej Celje, 1970-1975, 0,6 tm, 

 Pokrajinski park Podsreda, SI_ZAC/1560 Slovensko-bavarsko društvo, 1983-2004, 0,6 

tm, 

 Pokrajinski park Podsreda, SI_ZAC/1561 Združenje gradov na Slovenskem, 1994-
2000, 0,1 tm, 

 Slovensko ljudsko gledališče Celje, SI_ZAC/0900 Slovensko ljudsko gledališče Celje, 
1983-2004 0,6 tm, 
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 Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, SI_ZAC/1371 Zavod za kulturo Delavski dom 

Trbovlje, 1945-2015, 1,0 tm. 
 

5.1.4 SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE USTANOVE (3,1 tm) 

 SI_ZAC/1056 Splošna bolnišnica Brežice, 1957-2012, 1,1 tm (delni prevzem), 

 SI_ZAC/1566 Lekarna Krško, 1947-1991, 0,6 tm, 

 SI_ZAC/1568 Lambrechtov dom Slovenske Konjice, 1896-2000, 1,1 tm, 

 Osrednja knjižnica Celje, SI_ZAC/1336 Zveza naravnih zdravilišč in zdraviliških 

krajev Celje, 1957-1970, 0,1 tm, 

 Osrednja knjižnica Celje, SI_ZAC/0903 Zdravstveni dom Celje, 1959-1961, 0,1 tm, 

 Osrednja knjižnica Celje, SI_ZAC/1465 Komunalni zavod za socialno zavarovanje 

Celje, 1964-1965, 0,1 tm. 
 

5.1.5 ARHIVSKE ZBIRKE (0,8 tm) 

 Aleš Zvonko, SI_ZAC/1060 Zbirka časopisov in revij, 1940, 0,1 tm, 

 Arhiv RS, vrnitev restituiranega arhivskega gradiva, Zbirka urbarjev SI_ZAC/0007, 3 

knjige iz obdobja 1654-1711, 0,1 tm, 

 Gimnazija Celje Center, Zbirka geografskih kart SI_ZAC/1293, prevzetih 18 geografskih 

kart iz obdobja 1860-1994 (1. 7. in 10. 7. 2015, akces. št. 1228 in 1229), 0,1  

tm, 

 Izločeno iz fonda SI_ZAC/1030 Varia, SI_ZAC/1558 Zbirka gradiva katoliške cerkve, 

1797-1912, 0,5 tm. 
 

5.1.6 DRUŽBENE IN MEDNARODNE ORGANIZACIJE (7,8 tm) 

 Gasilska zveza Celje, SI_ZAC/1549 Gasilska zveza Celje, 1933-2010, 2,1 tm,  

 Gasilska zveza Laško,SI_ZAC/1552 Gasilska zveza Laško, 1955-2013, 1,5 tm, 

 Območno združenje Rdečega križa Brežice, SI_ZAC/1547 Območno združenje 

Rdečega križa Brežice, 1945-2000, 1,2 tm, 

 Območno združenje Rdečega križa Hrastnik, SI_ZAC/1546 Območno združenje 

Rdečega križa Hrastnik, 1965-2014, 0,7 tm,  

 Območno združenje Rdečega križa Sevnica, SI_ZAC/1554 Območno združenje 

Rdečega križa Sevnica, 1958-2006, 2,0 tm, 

 Osrednja knjižnica Celje, SI_ZAC/0948 Okrajni odbor SZDL Celje, 1959-1960, 0,1 tm, 

 Osrednja knjižnica Celje,  SI_ZAC/0992 Ljudska mladina  Slovenije, okrajni komite 

Celje, 1958-1961, 0,1 tm, 

 Osrednja knjižnica Celje, SI_ZAC/1422 Okrajna zveza za telesno kulturo Celje, 1962-
1963, 01, tm. 
 

 

5.2. Pridobivanje zasebnega arhivskega gradiva  

 
Arhiv Število 

fondov 

in zbirk 

Spisovno 

gradivo  

v tm 

Filmi 

št. 

naslovov 

Video 

št. 

naslovov 

Mikrof. 

št. 

kolutov 

Fotog. 

št. 

kosov 

Nosilci 

zvoka 

št. kosov 

Zapisi na 

ostalih 

nosilcih 

št. kosov 

ZAC 
 
 

18 10,3 - - - 151 - - 

 

 
Navedite seznam zasebnega  arhivskega gradiva, ki ste ga pridobili  v letu poročanja:  imetnik, fond/tudi 
pravni nasledniki, časovni obseg gradiva, količina gradiva - število tehničnih enot, tm, način pridobitve npr. 
odkup, darilo ali depozit) 
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5.2.1 OSEBNI FONDI (1,00 tm) 

 Antikvariat Glavan, SI_ZAC/1511 Rodbina Bezenšek, 1883-1896, 0,1 tm, nakup, 

 Bogdan Kenda, SI_ZAC/1538 Rodbina Uhlich, 1826-1994, 0,1 tm, darilo 

 Grdina Igor, SI_ZAC/1484 Grdina Igor, 1912-1997, 0,6 tm,  darilo 

 Strašek Milenko, SI_ZAC/0235 Strašek Milenko, 1937-1967, 0,1 tm, darilo 

 Šošter Franc, SI_ZAC/1537 Šošter Franc, 1915-1980, 0,1 tm, darilo 
 

5.2.2 ARHIVSKE ZBIRKE (0,8 tm; 151 fotografij) 

 Borut Kramer, fond SI_ZAC/1577 Zbirka gradiva Mladinski klub Celje, 1990-1992, 0,1 
tm, darilo,  

 Barbara Rančigaj, fond SI_ZAC/1577 Zbirka gradiva Mladinski klub Celje, 2005, 0,1 
tm, darilo,  

 Branko Stamejčič, fond SI_ZAC/1577 Zbirka gradiva Mladinski klub Celje, 1969, 0,1 
tm, darilo,  

 Marko Lenko, fond SI_ZAC/1577 Zbirka gradiva Mladinski klub Celje, 1995, 0,1 tm, 
darilo,  

 Samo Seničar, fond SI_ZAC/1577 Zbirka gradiva Mladinski klub Celje, 1987,0,1 tm, 
darilo, 

 Urška Todosovska, fond SI_ZAC/1577 Zbirka gradiva Mladinski klub Celje, 1995, 4 
fotografije, 0,2 tm, darilo,  

 Vasja Ocvirk, fond SI_ZAC/1577 Zbirka gradiva Mladinski klub Celje, 1998, 0,1 tm, 
darilo,  

 SI_ZAC/1395 Zbirka fotografij Sherpa, (2000-); sprotno prevzemanje fotografij 

– odkup, 41 fotografij iz obdobja 1987-1991, 106 fotografij. 
 
5.2.3 DRUŠTVA (7,5 tm) 

 Celjski plesni orkester Žabe, SI_ZAC/1539 KUD Celjski plesni orkester Žabe, 1948-
2008, 0,8 tm, darilo, 

 Izločeno iz fonda SI_ZAC/0977 Združenje šoferjev in avtomehanikov Celje, 

SI_ZAC/1543 Društvo maratoncev in pohodnikov Celje, 1994-2005,  0,1 tm 

 Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje, SI_ZAC/1568 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje, 1981-2013, 1,8 tm, 

 KUD Igen, SI_ZAC/1565 KUD Igen, 1991, 0,1 tm, darilo,  

 KUD Plesni forum Celje, SI_ZAC/1370 KUD Plesni forum Celje, 1975-2014, 0,3 tm, 
darilo, 

 Kulturno prosvetno društvo Svoboda Celje, SI_ZAC/1524  Kulturno prosvetno 

društvo Svoboda Celje, 1930-1997, 2,5 tm,  darilo, 

 Prostovoljno gasilsko društvo Štore, SI_ZAC/1540 Prostovoljno gasilsko društvo 

Štore, 1945-1989, 0,1 tm, darilo, 

 Savinjsko kozjanska zveza lovskih družin Celje, SI_ZAC/1533 Savinjsko kozjanska 

zveza lovskih družin Celje, 1947-2014, 1,4, darilo, 

 Izločeno iz fonda SI_ZAC/1030 Varia, SI_ZAC/1541 Društvo Club der Gemütlichen, 
1882-1905, 0,1 tm, 

 Izločeno iz fonda SI_ZAC/1135 Pokrajinski muzej Celje, SI_ZAC/1542 Društvo 

knjigovodij Celje, 1965-69, 0,1 tm, 

 Zasavsko in obsoteljsko društvo za boj proti raku Brežice, SI_ZAC/1544 Zasavsko in 

obsoteljsko društvo za boj proti raku Brežice, 0,2 tm, 1998-2010, darilo. 
 

5.2.4 DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE (1,0 tm) 

 Krajevno združenje ZZB NOV Vojnik, SI_ZAC/1535 Krajevno združenje ZZB NOV 

Vojnik, 1957-2011, 1,0 tm, darilo. 
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6. Strokovno obdelovanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva, ki je v arhivih, 

izdelovanje popisov, inventarjev, vodnikov in drugih pripomočkov za uporabo 

arhivskega gradiva in njihovo objavljanje, ter objavljanje arhivskih virov 

 

6.1. Urejenost gradiva v arhivu - stanje 31.12.2015 

a.) neurejeno, slabo urejeno, brez pripomočkov 
b.) obstoji prevzemni  seznam  
c.) obstoji popis po arhivskih enotah ali uporabne pisarniške evidence ali obstoji arhivski inventar 
 
 
/izpolnite tabelo/          

Arhiv Skupaj št. fondov 

v arhivu 

Število fondov 

   a b c 

ZAC 1566 18 29 1475 

 
 

6.2. Strokovna obdelava arhivskega gradiva  

 
Navedite podatke o  fondih in zbirkah, ki so bili  vključeni v strokovno obdelavo v letu poročanja (ime fonda ali 
zbirke, obdobje iz katerega izvira arhivsko gradivo fonda ali zbirke, obseg gradiva  fonda ali zbirke-količina; 
vrsta del, ki so bila  opravljena v letu poročanja na  fondu;  navedite rač. program s katerim je bilo gradivo 
popisano, pri navajanju fondov sledite tektoniki.): 

 

6.2.1 UPRAVA IN JAVNE SLUŽBE 

 SI_ZAC/0024/001 Mestna občina Celje, 1849-1918, 0,1 dodatni popis (gradivo je bilo 
izvzeto iz ukinjenega fonda Varia), Microsoft Excel, 

 SI_ZAC/0042 Občina Polzela, 1901-1940, 0,3 tm, urejanje in popisovanje, ScopeArchiv 

 SI_ZAC/0098 Zavod za gospodarsko planiranje, 1948-1965, urejanje, vključitev v 
obstoječi fond, dodatni popis, 0,4 tm, Microsoft Excel, 

 SI_ZAC/0104 Okrajni ljudski odbor Šmarje pri Jelšah (Okrajna volilna komisija, volitve v  
            KNOO in okrajno narodno osvobodilno skupščino), 1945,  urejanje in popisovanje, 0,1 tm, 
            Microsoft Excel, 

 SI_ZAC/0118 Občinski ljudski odbor Celje, 1954-1964, 27,2 tm, urejanje, popisovanje, 

 SI_ZAC/0198 MLO Hrastnik, 1945-1951, 1,0 tm, urejanje in priprava arhivskega gradiva 
za popisovanje, ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/1036 Skupščina občine Celje, 1945-2006, 1,9 tm, nadaljevanje del iz leta 2014, 
urejanje in popisovanje, ScopeArchiv, 

 Register župljanov župnije  Sv. Mihaela Pišece, do cca 1848, 1 knjiga (vključitev v fond  
            SI_ZAC/00006 Zbirka rokopisov), ScopeArchiv 

 SI_ZAC/1043 Skupščina občine Šentjur pri Celju, 1945-2006,  2 tm, urejanje in 
popisovanje, ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/1044 Skupščina občine Šmarje pri Jelšah (pravoslavne matične knjige), 1923-
1931, 0, 1 tm, urejanje in popisovanje, Microsoft Excel, 

 SI_ZAC/1249 Služba družbenega knjigovodstva, podružnica Celje, 1962-1978, 0,7 tm, 
urejanje, dodatni popis, Microsoft Excel, 

 SI_ZAC/1548 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Skupščine občine 

Sevnica, 1973-1989, 0.6 tm, urejanje in popisovanje, ScopeArchiv, 
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 SI_ZAC/1553 Samoupravne interesne skupnosti občine Žalec, 1974-1990, 1 tm, 
urejanje in popisovanje,  ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/1562 Zavod za prosvetno in pedagoško službo Celje, 1959-1964, 0,1 tm, 
urejanje in popisovanje, ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/1465 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Območna 

enota Celje, 1964-1965, urejanje, prevzemni popis, 0,1 tm, Microsoft Excel 
 

6.2.2 PRAVOSODJE 

 SI_ZAC/0478 Krajevno sodišče magistrata Celje, 1794-1850, 6,5 tm, urejanje,  
            popisovanje, ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/0586 Krajevno sodišče gospoščine Kozje, 1814-1837, 0,4 tm, urejanje,  
            popisovanje, ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/0603 Krajevno sodišče župnijskega imenja Videm pri Krškem, 1805-1850, 1 
tm,  urejanje, popisovanje, ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/0621 Okrajno sodišče v Šoštanju, 1852-1975, 6,8 tm, urejanje, popisovanje, 
ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/0616 Okrajno sodišče v Radečah, 1850-1945, 1 tm, urejanje, popisovanje, 
ScopeArchiv. 
  

6.2.3 GOSPODARSTVO 

 SI_ZAC/0730 Gospodarska zbornica Celje, 1962-1965, 0,1 tm, urejanje in dopolnjevanje 
popisa v Microsoft Excel, 

 SI_ZAC/0732 Trgovinska zbornica za okraj Celje, 1926-1967, 0,2 tm, urejanje in 
dopolnjevanje popisa v Microsoft Excel, 

 SI_ZAC/0733 Gostinska zbornica za okraj Celje, 1950-196, 0,1 tm, urejanje in 
dopolnjevanje popisa v Microsoft Excel, 

 SI_ZAC/0734 Okrajna kmetijsko-gozdarska zbornica Celje, 1948-1962, 0,1 tm, urejanje 
in dopolnjevanje popisa v Microsoft Excel, 

 SI_ZAC/1324 Keramična industrija Liboje, 1953-1990, 0,1 tm, urejanje in dopolnjevanje 
popisa v Microsoft Excel, 

 SI_ZAC/1409 Zavod za napredek gospodarstva Celje, 1965-1974, 0,2 tm, urejanje in 
dopolnjevanje popisa v Microsoft Excel, 

 

6.2.4 KULTURNE, PROSVETNE IN ZNANSTVENE USTANOVE 

 SI_ZAC/0597 Delavska univerza Celje, 1961-1963, urejanje, prevzemni popis, 0,1 tm, 

 SI_ZAC/0869 Okoliška deška osnovna šola Celje, 1873-1959, 1,5 tm, popis, 
ScopeArchiv in izvoz popisa v Microsoft Excel, 

 SI_ZAC/1126 Gimnazija Celje Center, 1975-1984, 0,1 tm, dodatni popis, ScopeArchiv in 
izvoz popisa v Microsoft Excel, 

 SI_ZAC/1343 Gimnazija Brežice, 1945-1991, 2,3 tm, dopolnjevanje popisa, ScopeArchiv, 

 SI_ZAC1154 Vrtnarska šola Celje, 1947-2004, 6,7 tm, izvažanje popisa iz ScopeArchiv v 
Excel in preverjanje popisa s stanjem v arhivskih škatlah, 

 SI_ZAC/1559 Osnovna šola Orla vas, 1923-1980, 0,4 tm, preurejanje gradiva, popis, 
ScopeArchiv in izvoz popisa v Microsoft Excel, 

 SI_ZAC/1563 Osnovna šola Gomilsko, 1906-1980, 0,4 tm, preurejanje gradiva, popis, 
ScopeArchiv in izvoz popisa v Microsoft Excel, 

 SI_ZAC/1564 Osnovna šola Letuš, 1917-1980, 0,3 tm, preurejanje gradiva, popis, 
ScopeArchiv in izvoz popisa v Microsoft Excel. 

 

6.2.5 DRUŠTVA 
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 SI_ZAC/1422 Okrajna zveza za telesno kulturo Celje, 1962-1963, urejanje, prevzemni 
popis, 01, tm, ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/1524 Kulturno prosvetno društvo Svoboda Celje, 1930-1997, 0,5 tm, ureditev, 
popis, ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/1533 Savinjsko kozjanska zveza lovskih družin Celje, 1947-2014, 1,2 tm,  
ureditev, popis, ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/1539 Celjski plesni orkester Žabe, 1948-2008, 0,8 tm, ureditev, popis, 
ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/1544 Zasavsko in obsoteljsko društvo za boj proti raku Brežice, 1998-2010, 
0,2 tm,  ureditev, popis, ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/1546 Območno združenje Rdečega križa Hrastnik, 1965-2013, 0,6 tm, ureditev, 
popis, ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/1547 Območno združenje Rdečega križa Brežice, 1945-2010, 1,2 tm, ureditev, 
popis, ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/1554 Območno združenje Rdečega križa Sevnica, 1958-2996, 2,0 tm, ureditev, 
popis, ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/1560 Slovensko-bavarsko društvo, 1983-2004, 0,6 tm, ureditev, popis, 
ScopeArchiv,  

 SI_ZAC/1561 Združenje gradov na Slovenskem, 1994-2000, 0,1 tm, ureditev, popis. 
ScopeArchiv. 

 

6.2.6 ZDRAVSTVO 

 SI_ZAC/1336 Zveza naravnih zdravilišč in zdraviliških krajev Celje, 1957-1970, 

urejanje, prevzemni popis, 0,1 tm,  

 SI_ZAC/0903 Zdravstveni dom Celje, 1959-1961, urejanje, prevzemni popis, 0,1 tm,  

 SI_ZAC/1056 Splošna bolnišnica Brežice, 1885-2012,urejanje (izločevanje sponk in 
plastičnih map),12,0 tm  

 

6.2.7 DRUŽBENOPOLITIČNE ORGANIZACIJE 

 SI_ZAC/0948 Okrajni odbor SZDL Celje, 1959-1960, urejanje, prevzemni popis, 0,1 tm, 

 SI_ZAC/0992 Ljudska mladina Slovenije, Okrajni komite Celje, 1958-1961, urejanje, 
prevzemni popis, 0,1 tm, 

 SI_ZAC/1535 Krajevno združenje ZZB NOV Vojnik, 1957-2011, 1,0 tm, ureditev, popis 
Microsoft Excel. 

 

6.2.8 ARHIVSKE ZBIRKE 

 SI_ZAC/1293 Zbirka geografskih kart, 1590-1994, popis, ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/1395 Zbirka fotografij Sherpa (2000-), 1500 posnetkov, urejanje in popisovanje, 
ScopeArchiv,  

 SI_ZAC/1558 Zbirka gradiva katoliške cerkve, 1797-1912, 0,5 tm, ureditev, 
popis,ScopeArchiv.  

 
 

6.3. Izdelava popisov, inventarjev, vodnikov, arhivskih virov in drugih pripomočkov za 

uporabo  

 
Navedite popise, inventarje, vodnike, kazala in druge pripomočke za uporabo, ki so bili narejeni v letu 
poročanja (ime fonda oziroma zbirke z vsemi podatki o obdobju in obsegu gradiva ter računalniški program, s 
katerim je bilo delo opravljeno):  

 

 SI_ZAC/0869 Okoliška deška osnovna šola Celje, 1873-1959, 1,5 tm,  ScopeArchiv in 
izvoz popisa v Excel, 

 SI_ZAC/1126 Gimnazija Celje Center, 1975-1984, 0,1 tm, ScopeArchiv in izvoz popisa v 
Microsoft Excel, 
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 SI_ZAC/1559 Osnovna šola Orla vas, 1923-1980, 0,4 tm, ScopeArchiv in izvoz popisa v 
Microsoft Excel, 

 SI_ZAC/1563 Osnovna šola Gomilsko, 1906-1980, 0,4 tm, ScopeArchiv in izvoz popisa v 
Microsoft Excel, 

 SI_ZAC/1564 Osnovna šola Letuš, 1917-1980, 0,3 tm, ScopeArchiv in izvoz popisa v 
Microsoft Excel, 

 SI_ZAC/1395 Zbirka fotografij Sherpa (2000-), 1500 posnetkov, urejanje in popisovanje, 
ScopeArchiv,  

 SI_ZAC/0603 Krajevno sodišče župnijskega imenja Videm pri Krškem, 1805-1850, 1 
tm, ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/586 Krajevno sodišče gospoščine Kozje, 1814-1837, 0,4 tm, ScopeArchiv,  

 SI_ZAC/1293 Zbirka geografskih kart, SI_ZAC/1295 Zbirka slik osebnosti; popis 
gradiva, ki se nanaša na 1. svetovno vojno (zbirke), 

 SI_ZAC/0730 Gospodarska zbornica Celje, 1962-1965, 0,1 tm, Microsoft Excel, 

 SI_ZAC/0732 Trgovinska zbornica za okraj Celje, 1926-1967, 0,2 tm, Microsoft Excel, 

 SI_ZAC/0733 Gostinska zbornica za okraj Celje, 1950-1962, 0,1 tm, Microsoft Excel, 

 SI_ZAC/0734 Okrajna kmetijsko-gozdarska zbornica Celje, 1948-1962, 0,1 tm, 
Microsoft Excel, 

 SI_ZAC/1324 Keramična industrija Liboje, 1953-1990, 0,1 tm, Microsoft Excel, 

 SI_ZAC/1409 Zavod za napredek gospodarstva Celje, 1965-1974, 0,2 tm, Microsoft 
Excel, 

 SI_ZAC/1343 Gimnazija Brežice, 1945-1991, 2,3 tm, dopolnjevanje popisa v ScopeArchiv 
in izvoz popisa v Microsoft Excel, 

 SI_ZAC1154 Vrtnarska šola Celje, 1947-2004, 6,7 tm, izvažanje popisa iz ScopeArchiv v 
Microsoft Excel in preverjanje popisa s stanjem v arhivskih škatlah ter izvoz popisa v 
Microsoft Excel, 

 SI_ZAC/0042 Občina Polzela, 1901-1940, 0,3 tm, ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/1548 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Skupščine občine 

Sevnica, 1973-1989, 0,6 tm, ScopeArchiv, 

 Register župljanov župnije  Sv. Mihaela Pišece, do cca 1848, 1 knjiga (vključitev v fond  

 SI_ZAC/00006 Zbirka rokopisov, ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/1044 Sob Šmarje pri Jelšah (pravoslavne matične knjige), 1923-1931, 0, 1 tm,  
Microsoft Excel, 

 SI_ZAC/1249 Služba družbenega knjigovodstva, podružnica Celje, 1962-1978, 0,7 tm,  
Microsoft Excel, 

 SI_ZAC/1562 Zavod za prosvetno in pedagoško služno Celje, 1959-1964, 0,1 tm,  
ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/0098 Zavod za gospodarsko planiranje, 1948-1965, Microsoft Excel, 

 SI_ZAC/1553 Samoupravne interesne skupnosti občine Žalec, 1974-1990, 1 tm, 
ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/0974 Klub slovenskih kolesarjev Celje, 1894-1927, 0,1 tm, ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/1285 Zbirka osebnih dokumentov, 1830-2002, 0,4 tm, ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/1337 Šošter Franc, 1915-1980, 0,1 tm, ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/1338 Rodbina Uhlich, 1826-1994, 0,1, ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/1356 Telovadno društvo Celjski Sokol, 1890-1934, 0,1 tm,  ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/1370 KUD Plesni forum Celje, 1975-2014, 0,4 tm, ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/1439 Zbirka gradiva komisije za raziskavo povojnih pobojev, pravno 

dvomljivih procesov in drugih nepravilnosti Celje, 1990-1994, 0,1 tm, ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/1533 Savinjsko kozjanska zveza lovskih družin Celje, 1947-2014, 1,4 tm, 
ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/1535 Krajevno združenje ZZB NOV Vojnik, 1957-2011, 1,0 tm, Microsoft Excel, 

 SI_ZAC/1539 KUD Celjski plesni orkester Žabe, 1948-2008, 0,8 tm, ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/1544 Zasavsko in obsoteljsko društvo za boj proti raku Brežice, 0,2 tm, 1998-
2010, ScopeArchiv, 
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 SI_ZAC/1546 Območno združenje Rdečega križa Hrastnik, 1965-2013, 0,6 tm, 
ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/1547 Območno združenje Rdečega križa Brežice, 1945-2010, 1,2 tm, 
ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/1554 Območno združenje Rdečega križa Sevnica, 1958-2996, 2,0 tm, 
ScopeArchiv,        

 SI_ZAC/1558 Zbirka gradiva katoliške cerkve, 1797-1912, 0,5 tm, ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/1560 Slovensko-bavarsko društvo, 1983-2004, 0,6 tm, ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/1561 Združenje gradov na Slovenskem, 1994-2000, 0,1 tm, ScopeArchiv, 

 SI_ZAC/0907 Zdravilišče Rogaška Slatina, 1900-1970, 6,9 tm, ScopeArchiv. 
 

 

6.4. Ostala dela v zvezi z čim večjo dostopnostjo fondov in zbirk, ki jih hrani arhiv 

 
V okviru programskega sklopa opišite ostale aktivnosti  arhiva: 
 

V sistemu SIRAnet je bilo v modulu popisne enote za obdobje od 1.1.2015 do 31.12.2015 zajetih 
207.880 popisnih enot. Od tega  zajetih fondov 37, na nivoju podfonda 1,  na nivoju serij 331, na 
nivoju podserij 618, nivoju združenih dokumentov 24.384 in na nivoju dokumentov 3227. 
 
Tekoče je potekal tudi vnos dosjejev  ustvarjalcev s področja uprave, šolstva, zdravstva, 
gospodarstva, pravosodja,kulture, društev, zvez v vzajemno podatkovno zbirko SIRAnet: V 
Zgodovinskem arhivu Celje se preko modula Dosje vodijo dosjeji ustvarjalcev arhivskega gradiva 
tudi v Vzajemni podatkovni zbirki SIRAnet. Od konca leta 2014 in v začetku leta 2015 je bilo v 
modulu Dosje ustvarjalcev vnesenih 477 ustvarjalcev arhivskega gradiva. V dosjeje ustvarjalcev 
pristojni arhivisti vpisujejo podatke o kontaktnih osebah, rednih in izrednih obiskih pri ustvarjalcih, 
uradnih zaznamkih, kontaktih po elektronski ali klasičnim pošti, izdaji pisnih strokovnih navodil itd. 
V bazo se sproti vpisujejo tudi vsi uporabniki in raziskovalci, ki v okviru čitalniške službe opravijo 
zadolžitev arhivskega gradiva. 
 
Vsi našteti podatki v okviru sistema omogočajo povezljivost v zvezi s fondi in zbirkami, povezavami 
s popisnimi enotami in izposojo.  
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Redakcija fondov objavljenih v programu ScopeArchiv (pregled zapisov na nivoju fonda): 
SI_ZAC/1146 Zveza kulturnih organizacij Hrastnik, 1982-2000; 0,2 tm, 
SI_ZAC/1194 Dekanija Rogatec, 1728-1941; 0,7 tm, 
SI_ZAC/1526 Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Območna organizacija sindikatov Celje, 1974 
– 1999; 0,9 tm, 
SI_ZAC/1520 Socialistična stranka Slovenije, 1990-1992; 0,1 tm, 
SI_ZAC/1521 Združena lista socialnih demokratov Velenje, 1990-1993; 0,6 tm, 
SI_ZAC/1536 Krajevna skupnost Dobje pri Planini, 1976-1998; 0,3 tm, 
SI_ZAC/1193 Gasilska zveza Zgornje Savinjske doline, 1956-2001; 5,4 tm, 
SI_ZAC/1198 Prostovoljno gasilsko društvo Žalec, 1948-1981; 0,2 tm, 
SI_ZAC/1199 Gasilska zveza Žalec, 1952- 2007; 7,7 tm, 
SI_ZAC/1540 Prostovoljno gasilsko društvo Štore, 1945-1989; 0,1 tm, 
SI_ZAC/0271 Knjižnica Velenje, 1961-2004; 1,8 tm, 
SI_ZAC/1050 Osrednja knjižnica Celje, 1946-1997; 4,0 tm, 
SI_ZAC/1135 Pokrajinski muzej Celje, 1942-1969; 1,3 tm, 
SI_ZAC/0524 Zbirka fotografij in slik, 1870-2007; 2,8 tm, 
SI_ZAC/1539 Celjski plesni orkester Žabe, 1948-2008, 0,8 tm, 
SI_ZAC/1370 Kulturno umetniško društvo  Plesni forum Celje, 1975-2014, 0,4 tm, 
SI_ZAC/1526 Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Območna organizacija sindikatov Celje, 1974 
 - 1999, 0,9 tm, 
SI_ZAC/1340 Celjska turistična zveza, 1954-2010; 5,1 tm, 
SI_ZAC/0977 Združenje šoferjev in avtomehanikov Celje, 1953-2012; 3,7 tm, 
SI_ZAC/1060 Zbirka časopisov in revij, 1962-2010; 1,0 tm, 
SI_ZAC/1375 Tolo Šentjur, 1958-2001; 3,7 tm, 
SI_ZAC/1505 Samoupravne interesne skupnosti občine Celje, 1982-1990, 0,8 tm, 
SI_ZAC/1508 Krajevni urad Šmartno v Rožni dolini, 1965-1966; 0,1 tm, 
SI_ZAC/1509 Krajevni urad Vojnik, 1963-1965; 0,1 tm, 
SI_ZAC/1510 Knjižnica Šentjur, 1963-2010; 0,6 tm, 
SI_ZAC/0488 Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Brežice, 1953-  
2012; 3,4 tm, 
SI_ZAC/1560 Bavarsko slovensko društvo, 1991-2005; 0,6 tm, 
SI_ZAC/1561 Združenje gradov na Slovenskem, 1994-2000; 0,1 tm, 
SI_ZAC/1515 Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Šmarje pri Jelšah, 1963 
-1990; 2,2 tm, 
SI_ZAC/1521 Združena lista socialnih demokratov Velenje, 1990-1993; 0,6 tm, 
SI_ZAC/1523 Mestna občina Celje, 1994-2003; 0,7 tm, 
SI_ZAC/1315 Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, 1956-2005; 4,1 tm, 
 

Dodajanje digitalizatov v sistem SIRAnet 

V zvezi z večanjem dostopnosti arhivskega gradiva gre zagotovo omeniti tudi novost, da smo od 
začetka junija (Ob mendarodnem arhivskem dnevu) pripravili in omogočili dostop do reprodukcij 
gradiva Zbirke grafik krajev SI_ZAC/1294 kot ene izmed bolj atraktivnih zbirk, ki jih hranimo v 
Zgodovinskem arhivu Celje. V želji po večji dostopnosti te zbirke smo slednjo že pred časom 
digitalizirali, po novem pa smo v okviru vzajemnega informacijskega sistema slovenskih 
regionalnih arhivov SIRAnet gradivo tudi dodali v obliki, da je ob popisnih vsebinah mogoče videti 
tudi izgled vseh grafik. Tovrstno gradivo večkrat služi kot vir popestritve najrazličnejših vsebin. 
Omenimo le zadnjo, ko se v sodelovanju z Zavodom Celeia Celje pripravlja dodajanje različnih 
vsebin na celjskem starem gradu, bodo nekatere od reprodukcij teh grafik na ogled tudi 
obiskovalcem te atraktivne turistične točke. Zbirka grafik krajev je bila oblikovana leta 2002 za 
popis in ureditev grafičnega gradiva, ki ga je Zgodovinski arhiv Celje začel intenzivno pridobivati z 
nakupi, v zbirko pa so bili vključeni tudi tovrstni dokumenti, ki so se ohranili z drugim (spisovnim) 
gradivom. Vsebuje 119 enot, med njimi grafike znane serije Georga Matthaeusa Vischerja (1628–
1696) (SI_ZAC/1294_00010) Topographia ducatus Styriae. Topografija je izšla v dunajski in graški 
izdaji, vsebuje 472 bakrenih plošč (z različicami vred 495), ki večinoma predstavljajo prve znane 
upodobitve večjih krajev na Štajerskem. V registru je vpisanih 422 krajev – za posamezne kraje je 
Vischer izdelal tudi po 4 slike. Med grafikami najdemo tudi posamezne iz takoimenovane 
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Kaiserjeve suite (Lithographierte Ansichten der steiermärkischen Städte, Märkte und Schlösser), 
poimenovane po založniku in grafiku Josefu Franzu Kaiserju (SI_ZAC/1294_00007, 00008), ki je 
izhajala med letoma 1824 in 1833 ter dela Josefa Kuwassega (SI_ZAC/1294_00019), Carla 
Reicherta (SI_ZAC/1294_00044) iz njegovega albuma litografij (Einst und jetzt: Steiermarks 
sämmtliche interessante Schlösser, Burgruinen, Städte, Märkte Kirchen und Klöster enthaltend), ki 
je v štirih zvezkih izšel v Gradcu v letih 1863-1865. 

 

 

7. Vrednotenje javnega dokumentarnega gradiva v arhivih, izločanje nepotrebnega 

dokumentarnega gradiva in odbiranje arhivskega gradiva v arhivih ob strokovni 

obdelavi arhivskih fondov in zbirk 
 

 

7.1. Vrednotenje javnega dokumentarnega gradiva v arhivih, izločanje nepotrebnega 

dokumentarnega gradiva in odbiranje arhivskega gradiva v arhivih ob strokovni obdelavi 

arhivskih fondov in zbirk 

 

Navedite izvedene  aktivnosti ob vrednotenju dokumentarnega gradiva v arhivih, izločanju nepotrebnega  

dokumentarnega gradiva in odbiranje arhivskega gradiva v arhivih ob strokovni obdelavi arhivskih fondov in 

zbirk v letu poročanja: / 
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8. Hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva  

 

8.1. Večja dela v arhivskih depojih  

 
Navedite dela, ki so bila opravljena v arhivskih depojih v smislu zagotavljanja  ustreznih pogojev za varstvo 
arhivskega gradiva (npr. preselitve gradiva....): 
 

8.2. Večja dela v zvezi z tehnično opremo arhivskega gradiva 

 
Navedite večja dela, ki so bila opravljena v zvezi z tehnično opremo arhivskega gradiva  (npr. menjava 
škatel,..........). Navedite tudi količino škatel, ki ste jih zamenjali.  V kolikor gre za tehnično urejanje in 
opremljanje arhivskega gradiva, navedite tudi  ime fonda in količino gradiva, ki je bilo tehnično opremljeno: 
 
 

Menjava (izdelava) standardnih arhivskih škatel in izdelava nalepk 

 SI_ZAC/0616 Okrajno sodišče v Radečah, 1 tm, 

 SI_ZAC/0869 Okoliška deška osnovna šola Celje, 0,7 tm,  

 SI_ZAC/0869 Okoliška deška osnovna šola Celje, 1,5 tm,  

 SI_ZAC/1563 OŠ Gomilsko, 0,4 tm, 

 SI_ZAC/1564 OŠ Letuš, 0,3 tm, 

 SI_ZAC/1559 OŠ Orla vas, 0,4 tm, 

 SI_ZAC/0621 Okrajno sodišče Šoštanj, 6,8 tm, 

 SI_ZAC/0730 Gospodarska zbornica Celje, 0,1 tm, 

 SI_ZAC/0732 Trgovinska zbornica za okraj Celje, 0,2 tm, 

 SI_ZAC/0733 Gostinska zbornica za okraj Celje, 0,1 tm, 

 SI_ZAC/1409 Zavod za napredek gospodarstva Celje,  0,2 tm, 

 SI_ZAC/0730 Gospodarska zbornica Celje, 0,1 tm, 

 SI_ZAC/0732 Trgovinska zbornica za okraj Celje,  0,2 tm, 

 SI_ZAC/0733 Gostinska zbornica za okraj Celje,  0,1 tm, 

 SI_ZAC/1409 Zavod za napredek gospodarstva Celje,  0,2 tm, 

 SI_ZAC/0042 Občina Polzela, 0,3 tm, 

 SI_ZAC/1036 Skupščina občine Celje, 1,9 tm, 

 SI_ZAC/1553 Samoupravne interesne skupnosti občine Žalec, 1,0 tm, 

 SI_ZAC/1036 Skupščina občine Celje, 1,9 tm, 

 SI_ZAC/1548 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Skupščine občine Sevnica, 
0,6 tm, 

 SI_ZAC/0118 Občinski ljudski odbor Celje, menjava 17,5 tm, oprema z nalepkami 27,2 tm,     

 SI_ZAC/1558 Zbirka gradiva katoliške cerkve, 0,5 tm, 

 SI_ZAC/1484 Grdina Igor, 0,6 tm, 

 SI_ZAC1524  Kulturno prosvetno društvo Svoboda Celje, 2,5 tm, 

 SI_ZAC/1533 Savinjsko kozjanska zveza lovskih družin Celje, 1,4 tm, 

 SI_ZAC/1535 Krajevno združenje ZZB NOV Vojnik, 1,0 tm, 

 SI_ZAC/1539 KUD Celjski plesni orkester Žabe, 8,0 tm, 

 SI_ZAC/1544 Zasavsko in obsoteljsko društvo za boj proti raku Brežice, 2,0 tm, 

 SI_ZAC/1546 Območno združenje Rdečega križa Hrastnik, 6,0 tm, 

 SI_ZAC/1547 Območno združenje Rdečega križa Brežice, 1,2 tm, 

 SI_ZAC/1549 Gasilska zveza Celje, 2,1 tm, 

 SI_ZAC/1552 Gasilska zveza Laško, 1,5 tm, 

 SI_ZAC/1554 Območno združenje Rdečega križa Sevnica, 2,0 tm, 

 SI_ZAC/1560 Slovensko-bavarsko društvo, 0,6 tm, 

 SI_ZAC/1561 Združenje gradov na Slovenskem, 0,1 tm, 

 SI_ZAC/0907 Zdravilišče Rogaška Slatina, 7,0 tm.  
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Izdelava posebnih škatel v nestandardnih merah: 250 

Izdelava velikih map za gradivo: 100 kom 

Izdelava posebnih škatlic za kovance: 10 kom 

Izdelava posebnih škatel za CD-je: 15 kom 

Izdelava posebnih zaščitnih arhivskih mapic iz brezkislinskega papirja: 70 kom 

 

8.3. Konservatorska in restavratorska dela na  arhivskem gradivu 
 

 

Pri vrsti poškodb  v tabeli uporabite naslednje možne  termine:  
vlaga, plesen,  poplava, ogenj, insekti, črnilo, pogosta uporaba, slaba kakovost papirja, ostalo 
 
Pri opravljenih  delih  v tabeli uporabite naslednje možne termine: 
ročno restavriranje, pulpa, laminacija, zaščitna embalaža, prevezave, delne prevezave, ostalo  
 
Konservatorski in restavratorski posegi   so bili opravljeni  na naslednjem gradivu: 
 

8.3. a-  Spisovno gradivo 
/izpolnite tabelo/ 

Naziv fonda Vrsta  

poškodb 

Opravljena 

dela 

Količina  Izvajalec del 

in eviden. št. 

SI_ZAC/1293 Zbirka geografskih 

kart 

raztrganine lepljenje s 
papirjem 

28 M. Štefanec 

 

8.3. b-  Knjige 
/izpolnite tabelo/ 

Naziv fonda  Vrsta  

poškodb 

Opravljena 

dela 

Količina  Izvajalec del 

in eviden. št. 

/     

 
 

8.3. c-  Načrti na pausu 
/izpolnite tabelo/ 

Naziv fonda ali zbirke Vrsta  

poškodb 

Opravljena 

dela 

Količina  Izvajalec del 

in eviden. št. 

/     

 
 

8.3. d-  Načrti na papirju 
/izpolnite tabelo/ 

Naziv fonda ali zbirke Vrsta  

poškodb 

Opravljena 

dela 

Količina  Izvajalec del 

in eviden. št. 

/     

 
 

8.3. e -  Zemljevidi 
/izpolnite tabelo/ 

Naziv fonda ali zbirke Vrsta  

poškodb 

Opravljena 

dela 

Količina  Izvajalec del 

in eviden. št. 

/     

 

8.3. f -  Listine na pergamentu 
/izpolnite tabelo/ 

Naziv fonda ali zbirke Vrsta  

poškodb 

Opravljena 

dela 

Količina  Izvajalec del 

in eviden. št. 

/     
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8.3. g -  Pečati 
/izpolnite tabelo/ 

Naziv fonda ali zbirke Vrsta  

poškodb 

Opravljena 

dela 

Količina  Izvajalec del 

in eviden. št. 

/     

 
 

8.3. h -  Fotografije ali zbirke 
/izpolnite tabelo/ 

Naziv fonda Vrsta  

poškodb 

Opravljena 

dela 

Količina  Izvajalec del 

in eviden. št. 

/     

 

8.3. i -  Drugo (npr.  likovna dela,  razglednice...) 
/izpolnite tabelo/ 

Naziv fonda ali zbirke Vrsta  

poškodb 

Opravljena 

dela 

Količina  Izvajalec del 

in eviden. št. 

/     

 

8.4. Vezave knjig: 

 
Pri označevanju vezav uporabite: T ( trda vezava- trde platnice) 

                                                     M (mehka vezava - mehke platnice npr. spiralni vez, termo vez...) 
 

Vezava je bila obnovljena pri: 
 
/izpolnite tabelo/ 

Naziv fonda ali zbirke Vrsta  

vezave 

Količina  Izvajalec del in 

eviden. št. 

/    

 

8.5. Mikrofilmanje arhivskega gradiva  
 

           /izpolnite tabelo/ 

Naziv fonda, dela fonda ali zbirke Št. posnetkov 

/  

 

8.6. Digitalizacija arhivskega gradiva  

 
Opišite aktivnosti v zvezi z digitalizacijo arhivskega gradiva  v preteklem letu in izpolnite spodnjo tabelo: 

 
Naslov fonda ali zbirke  Vhodni dokumenti 

digitalizacije 

Izhodni rezultat 

digitalizacije  

Število digitaliziranih   

dokumentov 

SI_ZAC/1025 Fototeka 
Pelikan 

fotografija Jpeg, tiff 623 

SI_ZAC/1294 Zbirka 
grafike krajev 

grafika Pdf, jpeg, tiff 402 

SI_ZAC/0900 SLG 
Celje 

fotografija Jpeg, tiff 588 

SI_ZAC/0025, MOC II. 
del 

načrt, spisovno 
gradivo 

Pdf, jpeg 417 

SI_ZAC/0524 Zbirka 
fotografij 

fotografija Jpeg, tiff 612 
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SI_ZAC/0180 Oblo 
Šoštanj - Velenje 

Načrt, spisovno 
gradivo 

Pdf, jpeg 188 

SI_ZAC/759 Westen-
Emo Celje 

Načrt, spisovno 
gradivo, fotografija 

Pdf, jpeg, tiff 522 

SI_ZAC/0183 OLO 
Trbovlje 

Načrt, spisovno 
gradivo 

Pdf, jpeg 130 

SI_ZAC/1219 
Zdravilišče Rogaška 
Slatina 

Načrt, spisovno 
gradivo, fotografija 

Pdf, jpeg, tiff 742 

SI_ZAC/0611 Okrajno 
sodišče Celje 

Fotografija, 
spisovno gradivo 

Pdf, jpeg 209 

SI_ZAC/1023 Zbirka 
katastrskih map 

načrt Pdf, jpeg, tiff 222 

SI_ZAC/1293 Zbirka 
geografskih kart 

Spisovno gradivo, 
načrt, zemljevid 

Pdf, jpeg, tiff 782 

SI_ZAC/1539 Celjski 
plesni orkester Žabe 

Spisovno gradivo pdf 2456 

SI_ZAC/1274 Zbirka 
razglednic 

fotografija Jpeg, tiff 98 

SI_ZAC/1422 Športna 
zveza Celje 

fotografija Jpeg  123 

SI_ZAC/0517 
Zgodovinski arhiv Celje 

fotografija Jpeg  150 

SI_ZAC/1170 Drsalni 
klub Celje 

Spisovno gadivo, 
fotografija 

Pdf, jpeg 60 

SI_ZAC/0758 
Železarna Štore 

fotografija Jpeg  40 

SI_ZAC/1131 Območno 
združenje RK 
Slovenske Konjice 

Spisovno gradivo, 
fotografija 

Jpeg  10 

SI_ZAC/1293 Zbirka 
geografskih kart 

zemljevidi  skeni (jpeg, tiff, pdf) 243 

SI_ZAC/1557 Zbirka 
gradiva Mladinski klub 
Celje 

fotografije digitalni posnetki (.jpg) 339 

SI_ZAC/1160/002 
Zbirka digitalnih kopij 
gradiva Mladinski klub 
Celje 

fotografije digitalni posnetki (.jpg) 1056 

SKUPAJ   10.012 

 

 
V spodnji tabeli povzemite sumarne podatke o realizaciji v letu poročanja iz zgornje tabele ! 
 

Vrsta gradiva Obseg digitaliziranih enot skupaj 
spisovno gradivo 6799                        (št. posnetkov oziroma skenov) 

fotografije + razglednice 2367                       (št. posnetkov oziroma skenov) 

načrti + zemljevidi   846                       (št. posnetkov oziroma skenov) 

filmi   -                             (dig. posnetek v  št. ur) 

audio gradivo   -                            (dig. posnetek v  št. ur) 
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8.7. Kopiranje filmskega arhivskega gradiva (varnostno) 

       /  

8.8. Ostala dela v zvezi hrambo arhivskega gradiva oziroma z izboljšanjem materialnega 

varstva arhivskega gradiva 

 / 
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9. Vodenje evidenc javnega in zasebnega arhivskega gradiva 
 

9.1. Evidence javnega in zasebnega arhivskega gradiva, ki jih vodi arhiv v skladu z veljavno 

zakonodajo  

 
Navedite evidence javnega in zasebnega arhivskega gradiva, ki jih  vodi arhiv v skladu z veljavno 
zakonodajo: 

 
- Register fondov in zbirk, 
- Evidenca o prevzemih arhivskega gradiva, 
- Evidenca o arhivskem gradivu, ki se nahaja izven države (Štajerski deželni arhiv 

v Gradcu), 
- Evidenca preizkusov strokovne usposobljenosti delavcev javnopravnih oseb, ki delajo  

z dokumentarnim gradivom, 
- Seznam javnopravnih oseb 

 

 

9.2. Ostale evidence, ki jih  vodi arhiv v skladu z veljavno zakonodajo  

 
Navedite ostale evidence, ki jih  vodi arhiv v skladu z veljavno zakonodajo: 

            - Dosjeji fondov in zbirk, 
            -    Evidenca e-dosjejev 

- Evidenca mikrofilmanega gradiva, 
- Evidenca uporabnikov arhivskega gradiva. 
- Evidenca o temperaturi in zračni vlagi v arhivskih skladiščih, 
- Evidenca s področja varnosti in zdravja pri delu, 
- Evidenc prisotnosti na delu, 
- Personalna evidenca zaposlenih 

 

9.3. Evidenca  fondov v arhivu 

 
Stanje evidence fondov in zbirk  v arhivu  31.12.2015: 

 
Arhiv Število 

fondov 

in zbirk 

Spisovno 

gradivo  

v tm 

Filmi 

št. 

naslovov 

Video 

št. 

naslovov 

Mikrof. 

št. 

kolutov 

Fotog. 

št. 

kosov 

Nosilci 

zvoka 

št. 

kosov 

Zapisi na 

ostalih 

nosilcih 

št. kosov 

ZAC 

 

1566 8152,9 8 1 236 111101 303 34620 
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10. Evidentiranje arhivskega gradiva, ki je v zamejstvu in po svetu ter se 

nanaša na Slovenijo in Slovence, dopolnjevanje lastnega gradiva z 

reprodukcijami tega gradiva ter izdelovanje vodnikov in drugih pripomočkov 

o arhivskem gradivu 

10.1. Evidentiranje v letu poročanja 

 

Naziv ustanove, 

kraj, država. 

Cilj  evidentiranja* 

 Fondi, na 

katerih se je 

opravljalo 

evidentiranje 

Trajanje 

(št.del. 

dni) in datum 

Ime in priimek 

udeleženca 

Steiermärkisches Landesarchiv/ 
Avstrija  
 
Izpisovanje iz delovodnikov oz. abecednega 
kazala k delovodniku vseh spsiov in zadev, ki 
se nanašajo na slovensko ozemlje pri delovanju 
Štajerskega namestništva v Gradcu. 

Štajersko 
namestništvo 
v Gradcu,    
Statthalterei 
Index IV: A–Z 
1900–1902 

15 dni  
17. 6. 2015 
22. 6. 2015 
23. 6. 2015 
29. 6. 2015 
30. 6. 2015 
6. 7. 2015 
4 .8. 2015 
5. 8. 2015 
6. 8. 2015 
10. 8. 2015 
11. 8. 2015 
12. 8. 2015 
13. 8. 2015 
18. 8. 2015 
20. 8. 2015 

Mag. Hedvika 
Zdovc 

Arhiv Jugoslavije, Beograd, Republika Srbija 
 
Zgodovina telesne kulture in športa je v 
nasprotju s trendi zahodnega raziskovanja 
preteklosti na Slovenskem še vedno zelo 
zapostavljeno področje. Gradivo omenjenega 
fonda se utegne pokazati kot eden izmed 
ključnih momentov, ki bi omogočali po eni strani 
preglednejše, po drugi strani pa tudi bolj 
komparativne in sintetične poglede tako na 
sisteme delovanja, upravljanja in poslovanja kot 
tudi na celovitejši pregled na področju športa in 
telesne kulture v preteklosti.  

Ministarstvo 
fizičkog 
vaspitanja 
Kraljevine 
Jugoslavije 
(1932-1941) 

5 dni 
18.- 22.5. 
2015 

 
Dr. Borut 
Batagelj 

 

* Za vsako evidentiranje tudi napišite kakšen je glavni cilj evidentiranja. 

 

10.2. Izdelava vodnikov in drugih pripomočkov o arhivskem gradivu 

 
Navedite podatke o vodnikih in drugih pripomočkih, ki se nanašajo na evidentirano gradivo v tujini in so bili 
narejeni v letu poročanja: 

 Hedvika Zdovc: Gradec, Avstrija: Steiermärkische Statthalterei, Index IV: A–Z, 1894-1896. 
V: Evidentiranje arhivskega gradiva v tujini, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana 2015, str. 
130-149. 

 Borut Batagelj: Beograd, Srbija: Ministarstvo za fizičko vaspitanje naroda Kraljevine 
Jugoslavije. V: Evidentiranje arhivskega gradiva v tujini, Arhiv Republike Slovenije, 
Ljubljana 2015, str. 103-129. 
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11. Dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje prepisov oziroma kopij 

dokumentov ter potrdil na podlagi dokumentov 
 

 

11.1. Delovni čas čitalnice glede na  določila zakonodaje 

  Od ponedeljka do petka: 8-14h 

11.2. Uporaba arhivskega gradiva 

11.2.1. Uporaba arhivskega gradiva v letu poročanja 

          - število uporabnikov v  znanstveno-raziskovalne namene 
          - število uporabnikov zaradi pravnega interesa  
          - število izdanih potrdil oz. overjenih prepisov 
 
            /izpolnite tabelo / 

Arhiv Št. uporabnikov v 

znan.-raz. namene 

Št. uporabnikov 

zaradi pravnega 

interesa 

Št. izdanih potrdil 

oz. overjenih prepisov 

ZAC 489 1337 1310 

 
Navedite v odstotkih (%)za kakšne namene so bila izdana potrdila oz. overjeni prepisi: 
 
Denacionalizacija:       1 %                                           Državljanstvo:                       1 % 
Žrtve vojnega nasilja: 5 %                                         Gradbene zadeve:                 50 % 
Vojna škoda:              -                                            Premoženjskopravne zadeve: 40% 
Šolanje:                      1 %                                                  Ostalo:                           1 % 
Delovna doba:            1 % 

 

11.2.2. Uporaba gradiva za razstave in druge prezentacije 

           
           /izpolnite tabelo/ 

Arhiv Naziv ustanove, ki si 

izposoja  arhivsko gradivo 

Naziv razstave oz. prezentacije Število dokumentov 

ZAC Zavod za kulturne prireditve 
in turizem Celeia Celje 

Predstavitev podobe Starega 
gradu skozi čas – revitalizacija 
grajske poročne dvorane 11., 
12., 13. 2.2015 

13  

ZAC OŠ Hruševec Šentjur,  
OŠ Frana Kranjca Celje 

Predstavitev podobe Starega 
gradu skozi čas – izdelava 
digitalne knjige 

6  

ZAC Matej Ocvirk Vrhe 13,  
Teharje 

»Primorske družine in priimki na 
Teharjah in v Štorah«; publikacija  
 

8  

ZAC Osrednja knjižnica Celje »Ob 90 letnici dramatika in 
dramaturga Janeza Žmavca«, 
razstava 
 

40 

ZAC Slovensko narodno 
gledališče Maribor – Festival 
Borštnikovo srečanje, 

Festival Borštnikovo srečanje 
(fotografije igralke Ljerke Belak).  
 

69  

ZAC Grafika Gracer, Celje - Slovenija 80-ta leta na 
razglednicah, 
- Celje na starih fotografijah; 
koledar  
 

63  
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ZAC I.  Osnovna šola Celje 140-letnica I. Osnovne šole 
Celje, 1875-2105; razstava 
 

15  

ZAC Matej Ocvirk, Vrhe 13, 
Teharje 

Znameniti Teharčani; razstava v 
Pokrajinskem muzeju Maribor 

5 

ZAC Osnovna šola Rimske 
Toplice 

»Vloga železnice v Rimskih 
Toplicah«; raziskovalna naloga 
 

4 

ZAC RTV Slovenije Umetnost igre; oddaja 72 

ZAC Showtec, televizijska 
produkcija d.o.o., Mlinska 
ulica 22, 2000 Maribor 

prispevek o Ljerki Belak (letošnji 
dobitnici Borštnikovega prstana) 
na televiziji NET.    
 

69 

ZAC Slovenski gledališki inštitut, 
Mestni trg 17, 1000 
Ljubljana 

Hamlet na Slovenskem; razstava    
 

3  

ZAC Javni zavod STIK Laško »Kumarati z gverka«; film 
 

9 

ZAC Tone Petek, Celje »60 let Poklicne gasilske enote 
Celje«; razstava 
 

14 

ZAC Založba ZRC, Gosposka 13, 
1000 Ljubljana, 

»Boris Golec, Valvasorji. Med 
vzponom, Slavo in zatonom.«; 
monografija 
 

1 

 

11.3.  Število reprodukcij arhivskega gradiva za potrebe uporabnikov v letu poročanja 

(uporabniške kopije) 

          
  /izpolnite tabelo/ 

Vrste reprodukcij za 

uporabnike 

Število kopij oziroma posnetkov 

Fotokopije 26997 
Fotografije 2500 
Mikrofilmski posnetki - 
Digitalizirani posnetki 10012 
Ostalo  

 

11.4.  Ostala  uporaba, ki jo arhiv omogoča v smislu izvajanja veljavne zakonodaje  

 
Navedite tudi ostalo uporabo, ki jo arhiv omogoča v smislu izvajanja veljavne zakonodaje. Prav tako opišite 
aktivnosti, ki jih je arhiv izvedel v letu poročanja  v zvezi z  čim večjo internetno dostopnostjo podatkov o 
fondih in zbirkah, ki jih hrani arhiv: 
 

Na naši spletni strani – na portalu so sprotna obvestila in novice, vsi potrebni obrazci za uporabo 
arhivskega gradiva, galerije dogodkov ipd. Preko teh novic pogosto vzpostavljamo tudi aktivne 
linke do reprodukcij arhivskega gradiva ali pa vpisov v informacijskem sistemu SIRAnet. 
 
Trenutno je na spletni strani tudi dostopen Vodnik po fondih in zbirkah, ki preko datoteke v pdf 
omogoča pregled in iskanje po fondih in zbirkah arhiva. 
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Uporaba našega gradiva je zelo pridobila na dostopnosti s spletnim iskalnikom SIRAnet. V njem 
najdemo osnovne podatke o fondih in zbirkah, sproti pa vnašamo zapise tudi na nižjih nivojih. 
 
Internetna stran že nekaj časa omogoča uporabnikom, da lahko izpolnijo obrazce za uporabo tudi 
v elektronski obliki. V zavihku »Za uporabnike« lahko ti izberejo gumb »Čitalnica« ter v 
elektronskem obrazcu naročijo arhivsko gradivo. 
 

Uporabniki za upravne namene pa v istem zavihku »Za uporabnike« izberejo gumb »Vloga«, kjer 
dobijo obrazec vloga, ki ga izpolnijo ter pošljejo po navadni pošti, skeniranega preko elektronske 
pošte ali po faksu na naš naslov. 
 

Velik dvig aktivnosti in vzpostavljanja kontakta z uporabniki je v zadnjih letih pokazalo zelo 
angažirano delovanje preko družabnih omrežij. Arhiv ima zelo dobro obiskana spletna 
mesta/profila ne omrežjih Facebook, Youtube. V letu 2015 smo aktivno vključevali tudi prek 
spletnih platform Twitter in Instagram. 
 

 

 

12. Posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z arhivskim gradivom  
 

12.1 Razstave 

12.1.1. Lastne razstave 
 

/izpolnite tabelo/ 

Naslov razstave 

Avtorji razstave 

Razstavni prostor 

Št. 

eksp. 

Katalog 

(obseg, 

naklada) 

Štev. 

obisk. 

Trajanje 

razstave 

od-do 

Gostovanje  

(kraj in čas) 

Srčni pozdrav iz bojnega polja: Prva 
svetovna vojna in njen odmev na 
Celjskem 
Muzej novejše zgodovine Celje, 
Zgodovinski arhiv Celje: 
Razstavni prostor: Muzej novejše 
zgodovine Celje 

27 48 1380 23. 9. 
2014 - 28. 
2. 2015 

 

ABC – Arhivska Barbara Celjska 
dr. Aleksander Žižek 
razstavišče ZAC 

18 28 strani, 
300 
izvodov 

314 3. 12. 
2014-3. 3. 
2015 

Hrvatski 
državni 
arhiv 
Zagreb, 10. 
3.-25. 3. 
2015 
 
Državni 
arhiv u 
Varaždinu: 
5.-10. 5. 
2015 
 
Krapina, 
Gradsko 
sveučilište, 
11. 5.-14. 5. 
2015 
 

»Tu smo doma.« Celje na zemljevidih 
Zbirke geografskih kart Zgodovinskega 

16 / Krekov 
trg, 

13. 4.-21. 
5. 
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arhiva Celje 
dr. Aleksander Žižek, 
Krekov trg, Celje 

Celje 2015 

Savinjske kopele. Celjska mesta 
kopališča na Savinji  ob koncu 19. in v 
začetku 20. stoletja. 
Dr. Borut Batagelj, mag. Tanja 
Roženbergar, Bronica Gologranc 
Zakonjšek 
Savinjsko nabrežje 

30 / Spreh
ajališč
e ob 
Savinji 

5. 6. – 30. 
9. 2015 

 

Moja mlada leta – Celje 1945,  

Bojan Himmelreich, Darja Jan 
 
Glavni trg Celje 

63 / Glavni 
trg, 
Celje 
 

15. 9. – 
12. 10. 
2015 

Gimnazija 
Celje 
Center 
 
november 
2015 

Bili smo KL(J)UB 
AQ galerija, 
Zgodovinski arhiv Celje 

404 8 strani, 
200 
izvodov 

 

2.000  AQ galerija 
Celje, 4. 12. 
2015 do 
29.1. 2016 

 Dekade: devetdeseta, 1990-1999 
@Celje  
avtorji prispevkov so: Bojana Aristovnik, 
dr. Borut Batagelj, dr. Bojan 
Himmelreich, Sonja Jazbec, Jože 
Kranjec, Vesna Sirk, mag. Hedvika 
Zdovc in dr. Aleksander Žižek, 
Zgodovinski arhiv Celje 

140 78 strani, 
300 
izvodov 

150 17.12. 
2015 
31. 3. 
2016 

 

Z vlakom čez mejo/Vlakom preko 
granice 
(mednarodni projet šestih slovenskih in 
hrvaških arhivov) 
 

129 80 strani, 
700 
izvodov 

150 Od 10. 9. 
do 15. 12. 
2015 

Državni 
arhiv za 
Medžimurje
, maj-
avgust 
2015 
 
Fakulteta 
za logistiko 
Celje, 
oktober 
2015 –   
 
Državni 
arhiv v 
Zagrebu od 
3.12.2015 - 
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ABC ARHIVSKA BARBARA CELJSKA 

Gostovanje razstave po več lokacijah na Hrvaškem in predstavitev kataloga: ABC, Arhivska 
Barbara Celjska. Aleksander Žižek, Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski muzej Celje, 2015; 18 
strani. 

Gostovanje razstave v Zagrebu 
11. 3. 2015, je bilo v prostorih Hrvaškega državnega arhiva v Zagrebu odprtje razstave ABC 
Arhivska Barbara Celjska. Razstava je tako prvič potovala v tujino k enemu od arhivov, kateri so 
za potrebe projekta posodili reprodukcije listinskega gradiva Barbare Celjske. Ob razstavi, ki je 
bila v osrednji hrvaški arhivski instituciji na ogled do 25. marca, so bili razstavljeni tudi tamkajšnji 
originali listin Barbare Celjske. Ob zaključku razstave je sledilo tudi predavanje kolegice mag. 
Rolande Fugger Germadnik iz Pokrajinskega muzeja Celje, ki je bilo v eni najbolj prepoznavnih 
stavb secesijske arhitekture na Hrvaškem s spremljevalnimi dogodki zaključeno 24. marca 2015. 

Gostovanje v Krapini 
V prostorih Pučkog otvorenog učilišta v Krapini je bila 5. maja 2015 odprta razstava ABC Arhivska 
Barbara Celjska. Po odprtju razstave v Pokrajinskem muzeju Celje in Zgodovinskem arhivu Celje 
je razstava nadaljevala svoje popotovanje v tujino, drugo gostovanje razstave na Hrvaškem je bilo 
izvedeno v sodelovanju z Državnim arhivom v Varaždinu ter organizirano skupaj s sodelujočo in 
imenovano izobraževalno institucijo iz Krapine. Krapina je pomembno mesto tudi z vidika, ker je 
bila kraj izstavitve nekaj listin Barbare Celjske. Razstava, ki opozarja na pomen vrednotenja in 
interpretacije zgodovine na temelju primarnih listinskih arhivskih virov, si obeta posebej na 
Hrvaškem načenjati tudi vprašanje podobe Barbare in Celjskih nasploh, ki prav v krajih, kjer 
gostuje zdaj, v zgodovinskem izročilu v sedanjost nosi precej črno-belo podobo. Prav primeri listin, 
ki so v razstavi izpostavljeni pa ponujajo pogledu na Celjske in Barbaro drugačno, pogosto celo 
nasprotno izhodišče. 

Gostovanje v Varaždinu 
V Varaždinu je bila razstava odprta 14. maja 2015 v prostorih palače Hercer, ki jo upravlja Gradski 
muzej Varaždin. Ekskluzivno je bilo samo na dan odprtja v palači na ogled tudi 5 listin Celjskih, ki 
jih hrani tamkajšnji arhiv, med njimi tudi ena listina Barbare Celjske. V gostujočem mestu razstave 
so se partnerji v projektu Državni arhiv u Varaždinu, Slovensko kulturno društvo Nagelj in Gradski 
muzej Varaždin zelo angažirali v predstavljanju vsebin povezanih z Barbaro Celjsko. Na dan 
odprtja je kolegica iz partnerskega Pokrajinskega muzeja Celje mag. Rolanda Fugger Germadnik 
varaždinski publiki predstavila karierno pot in podobe Barbare Celjske. Že naslednji dan se je 
razstava preselila v gotski stolp ob vstopu v Stari grad, ki je ena od najbolj obiskanih točk mesta. V 
soboto pa so v izvedbi slovenske igralske skupine Nagelj učenci izvedli prizore iz življenja Barbare 
Celjske. Ob odprtju razstave je bilo tokrat v nagovorih ravnatelja muzeja Mirana Bojanića 
Morandinija, ravnatelja varaždinskega arhiva Damirja Hrelje, podpredsednice slovenskega društva 
Barbare Antolić Vupora, avtorja razstave dr. Aleksandra Žižka in župana Varaždina Gorana 
Habuša izpostavljeno sporočilo po potrebi izpostavljanja vsebin, ki so ljudem skupne in s primeri 
tovrstnega medinstitucionalnega sodelovanja izboljšujejo in bogatijo medsebojne odnose in 
razumevanje. Razstava je v Varaždinu gostovala  do sredine meseca junija 2015. 
 

 

TU SMO DOMA 

Ob prazniku Mesne občine Celje v mesecu aprilu sta Zgodovinski arhiv Celje in Zavod Celeia 
Celje mestu in meščanom »podarila« razstavo na zelo izpostavljenem Krekovem trgu, ki temelji na 
reprodukcijah raznolikih geografskih kart. Obiskovalcem mesta in sprehajalcem je bila pred stavbo 
Celjskega doma na ogled do 21. maja 2015.  Razstavo s podnaslovom “Celje na kartah iz zbirke 
geografskih kart Zgodovinskega arhiva Celje” na sodobnih razstavnih panojih tvori 16 povečanih 
reprodukcij arhivskega gradiva. Z razstavo partnerja v projektu dajeta pozitivno sporočilo 
sodelovanja med celjskimi zavodi, hkrati pa nagovarjata vsakogar, ki se bo z vsebino arhivskega 
gradiva seznanil, da je dostopnost do gradiva in informacij, ki jih hranimo, ena od prioritet našega 
delovanja. Zbirko geografskih kart (SI_ZAC/1293) trenutno tvori 291 enot – zemljevidov, načrtov, 
skic in atlasov, med katerimi najdemo tako osnutke, prvotiske kakor tudi ponatise številnih 
geografskih kart znamenitih svetovnih kartografov in geografov. 

http://www.arhiv.hr/arhiv2/index.htm
http://www.zac.si/2014/11/28/abc-arhivska-barbara-celjska/
http://www.zac.si/2014/11/28/abc-arhivska-barbara-celjska/
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SAVINJSKE KOPELE 

Od 5. junija pa vse do konca septembra 2015 je bilo sprehajališče ob Savinji v znaku nekoč zelo 
razširjene in zdravilne kopališke dejavnosti, ki je mestni vrvež v poletnih mesecih iz ulic in trgov 
vodila na mestno rečno obrežje. Razstava “Savinjske kopele”, ki je nastala v sodelovanju Zavoda 
Celeia Celje, Zgodovinskega arhiva Celje in Muzeja novejše zgodovine Celje odstira vpogled v 
»Celjska mesta kopališča na Savinji  ob koncu 19. in začetku 20. stoletja.« Razstavo umeščeno ob 
priljubljeni Mestni plaži tvori izbor fotografij, razglednic in drugih dokumentov iz fondov in zbirk 
Zgodovinskega arhiva Celje in Muzeja novejše zgodovine Celje. Razstava je nastala na pobudo 
arhiva, Muzej novejše zgodovine Celje pa je v času razstave na Mestni plaži trikrat v razmaku 
enega meseca postavil dopolnilno razstavo z naslovom »Na plaži pred desetletji« – Muzej v 
kovčku, na kateri so bili predstavljeni kopalni kostumi in druga kopalno sprehajalna poletna 
oprema ter podobe Savinje in kopališč ob njej. Poseben moment so na plažo vnesle tudi podobe 
kopalcev (mama z otrokom ter zaljubljeni par), ki so obiskovalcem omogočale, da so za hip tudi 
sami postali del ene zanimivejših slovenskih kopaliških zgodb. 

MOJA MLADA LETA – CELJE 1945  

Od 15. septembra 2015 je bila na celjskem Glavnem trgu na ogled ulična razstava z naslovom 
Moja mlada leta – Celje 1945. Pobudnik projekta je bila Gimnazija Celje – Center, razstava pa je 
nastala še v sodelovanju Muzeja novejše zgodovine Celje in Zgodovinskega arhiva Celje. 
Razstava  je del projekta Naših 100+3, ki je vrhunec doživel 15. 9. na Glavnem trgu z velikim 
druženjem generacij Gimnazije Celje – Center. Razstava, ki sta jo pripravila Darja Jan (Muzej 
novejše zgodovine Celje) in dr. Bojan Himmelreich (Zgodovinski arhiv Celje), oblikovala pa jo je 
Ana Pečnik (GCC) želi prikazati otroke in mladino Celja v drugi polovici leta 1945, po izgonu 
okupatorja. Pri tem se ne spušča v podroben študij njihovega življenja, temveč prinaša le utrinke iz 
njihovega vsakdana. To je bil čas normalizacije življenja po vojnih vihrah, a še vedno čas 
pomanjkanja. Šole so se znova odpirale, vrstile so se javne prireditve, na katerih so bili mladi 
velikokrat v ospredju. Vračali so se ukradeni otroci, zaradi povojnih pobojev pa so nastajale nove 
sirote. Razstava temelji na fotografijah, dokumentih, odlomkih iz časopisnih poročil in šolskih 
glasil. Razstava je bila na ogled na Glavnem trgu do konca meseca septembra, kasneje pa se je v 
oktobru selila še na dvorišče Gimnazije Celje Center. 

 

ARHIVI ZAKLADNICE SPOMINA 
 
Razstava Arhivi – zakladnice spomina, ki je spomladi 2015 gostovala v Narodnem muzeju 
Slovenije – enota Metelkova, je rezultat dolgoletnega dela slovenske javne arhivske mreže. 
Slovenski arhivi pogosto, dolgo in zelo uspešno sodelujemo, a razstave kot je ta, še ni bilo. 
Skupna razstava desetih slovenskih arhivov (Arhiv Republike Slovenije, Pokrajinski arhiv 
Koper, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, Zgodovinski arhiv 
Celje, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Zgodovinski arhiv na Ptuju, Nadškofijski arhiv 
Ljubljana, Nadškofijski arhiv Maribor in Škofijski arhiv Koper)  je bila odprta od 3. marca 2015 do 
10. maja 2015. Iz okrog 75 kilometrov arhivskega gradiva, ki ga hranijo sodelujoči arhivi, je ekipa 
pod vodstvom dr. Andreja Nareda iz približno 1000 dokumentov izbrala najprej 246 kosov gradiva, 
ki so bili že predstavljeni v zajetni knjigi na 536 straneh. Za razstavo pa je ekipa sodelujočih 
arhivov iz tega izbora sestavila nov nabor 170 dokumentov, ki so bili predstavljeni na razstavi. Kot 
dopolnilo je bilo izpostavljenih tudi nekaj predmetov iz zbirk Narodnega muzeja, toda tokrat so 
muzejski predmeti bili prvič v izraziti senci izbora arhivskega gradiva. 
 

Z VLAKOM ČEZ MEJO / VLAKOM PREKO GRANICE 

V Zgodovinskem arhivu Celje smo 10. septembra 2015, odprli novo razstavo “Z vlakom čez mejo / 
Vlakom preko granice”. Razstava je plod mednarodnega projekta kar šestih slovenskih in hrvaških 
arhivov. Skupina, ki se je delovno poimenovala SIHeR, je edinstven primer sodelovanja takšnega 
števila arhivov v regiji. V Celju se razstava, ki jo spremlja tudi katalog predstavlja premierno, 
potem ko je bila prvič v maju predstavljena v prostorih Državnega arhiva za Medžimurje v Štrigovi. 
Projekt delovne skupine arhivov je nadaljevanje uspešnega sodelovanja med Državnim arhivom v 

http://www.arhiv.gov.si/si/
http://www.arhiv-koper.si/
http://www.arhiv-koper.si/
http://www.pokarh-mb.si/si/index.html
http://www.pa-ng.si/
http://www.zac.si/
http://www.zac.si/
http://www.zal-lj.si/
http://www.arhiv-ptuj.si/
http://nadskofija-ljubljana.si/nadskofija/nadskofijski-arhiv/
http://nadskofija-ljubljana.si/nadskofija/nadskofijski-arhiv/
http://arhiv.nadskofija-maribor.si/index.php/sl/
http://kp.rkc.si/index.php/content/display/712
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Varaždinu, Državnim arhivom v Zagrebu, Državnim arhivom za Medžimurje, Pokrajinskim arhivom 
Maribor, Zgodovinskim arhivom na Ptuju in Zgodovinskim arhivom Celje, ki se je pred leti prvič 
realiziralo v okviru zelo uspešnega projekta Mesta in trgi ob štajersko-hrvaški meji / Gradovi i 
trgovišta uz štajersko-hrvatsku granicu. V najnovejšem projektu se arhivi ukvarjamo z zgodovino 
železnic v obmejnem pasu. Konkretneje projekt obsega obravnavo petih prog, ki prečkajo državno 
mejo na področju pristojnosti omenjenih arhivov in Južno železnico, ki je bila osnova za izgradnjo 
teh prog. Poleg Južne železnice so predstavljene bolj natančno naslednje proge: Pragersko-Ptuj-
Čakovec-Kotoriba/Varaždin, Zidani Most-Zagreb-Sisek, Čakovec-Mursko Središče-Lendava, 
Krapina-Rogatec, Savski Marof-Kumrovec-Stranje. Zadnja proga je predstavljena ne le z arhivskim 
gradivom, ampak tudi s pomočjo črno-belih fotografij Kruna Sudca, ki kažejo na minljivost in 
tematizirajo spremembe, ki so obmejno območje v preteklih desetletjih zaznamovale. Po eni strani 
se namreč kaže vzpostavitev železniških povezav kot močan faktor zgodovinskega medkulturnega 
povezovanja, po drugi pa kaže aktualna situacija tudi na sodobno zamejevanje obmejnega 
prostora, ki je bil sicer vseskozi prepleten, posebej na ravni ljudi, ki živijo ob meji pa tudi vseskozi 
zaznamovan z odličnimi odnosi. Preko “železniškega” projekta bi radi namreč arhivi tematiko 
povezovanja tudi problematizirali, saj železnice danes niso več takšen element povezovanja kot 
nekoč. V zadnjem času se je sicer spet obnovilo nekaj neposrednih povezav, kar je gotovo dobra 
novica, ob tem pa si gre želeti, da bi povezave zaživele in postale tudi preko dneva pogostejše, da 
bi vožnja z vlakom postala ljudem ob meji samoumevna odločitev. Ob tem arhivi vključeni v projekt 
v novih razmerah izpostavljamo, da svoje vloge ne vidimo le v ohranjanju preteklosti in obrambi 
nacionalnih interesov, temveč moramo biti v sodobnem času tudi odzivni na aktualne razmere v 
družbi ter jih po potrebi tudi izpostavljati. Še posebej za dejavnost arhivov je danes zelo aktualno 
sporočilo, da je poslanstvo skrbi za dediščino v veliki meri pogojeno pravzaprav s pozicijo 
institucije v sedanjosti. Arhivi z obeh strani meje tako poleg strokovnega sodelovanja, katero jih z 
vsakdanjim delom obvezuje, širijo pozitivno sporočilo tudi na polje medkulturnega dialoga in 
meddržavnega sodelovanja. Razstava je sicer bila v maju mesecu prvič premierno predstavljena v 
Štigovi na sedežu Državnega arhiva za Medžimurje, po Celju pa je v soorganizaciji 
Veleposlaništva RS v Zagrebu bila zelo dobro sprejeta še v Državnem arhivu v Zagrebu. 

 

BILI SMO KL(J)UB 

Odprtje razstave Bili smo KL(j)UB je bilo 4. decembra 2015 v prostorih AQ Galerije, 
Celje. Razstava je posvečena pol stoletju odprtja in desetletju zaprtja Mladinskega kluba Celje, v 
zadnjem obdobju poznanega pod imenom Kljub. V razstavo, ki je predstavila okrog 400 kosov 
gradiva, največ fotografij, je bilo vključenih več kot 80 oseb, ki so gradivo posodili ali darovali. 
Gradivo bomo v arhivu tudi po odprtju razstave še naprej zbirali. Razstava Bili smo KL(j)UB je 
pomenila hkrati uvod v številne spremljevalne prireditve, ki so potekale v okviru Dnevov umetniške 
četrti #3 v koordinaciji Centra sodobnih umetnosti Celje. Vseskozi pa se je tedensko ob petkih in 
sobotah v okviru razstave dogajalo v AQ galeriji pestro dogajanje. Po odprtju, ki ga je obiskalo 
zagotovo okrog 600 posameznikov so potekala vodstva, promocije glasbenih albumov 
»kljubovskih« skupin, predstavitev knjige … Razstava je dosegla odličen odmev v medijih in bila 
med meščani odlično sprejeta, saj je povezala številne generacije, ki so bile povezane na 
preživljanje prostega časa v tem v času spreminjajočem prostoru med letoma 1965 in 2005. V 
zbiranje gradiva, po večini fotografij, je bilo vpletenih več kot 80 oseb, ki so dali na razpolago 
gradivo, razstava pa rojeva že nove ideje in je zagnala še akcijo, da se o Mladinskem klubu Celje 
v prihodnosti posname dokumentarni film.  

DEKADE: DEVETDESETA 

V Zgodovinskem arhivu smo začeli ob izteku leta 2015 s predstavitvijo nove serije razstav Dekade. 
Prvo od njih smo posvetili obdobju, ki je Celje in okolico zaznamovalo v zadnji dekadi dinamičnega 
20. stoletja. S to razstavo se v principu predstavljanja osnovnih nalog arhiva: pridobivanja, hrambe 
in dostopa, lotevamo novega pristopa, ki doslej v arhivih ni bil v ospredju. Gradivo arhivi 
pridobivamo ali ga predstavljamo vedno glede na podlagi konkretnega izvora ali pa izbrane teme, 

http://www.zac.si/2012/03/19/mesta-in-trgi-ob-hrvasko-stajerski-meji/
http://www.zac.si/2015/09/29/kljub-gradivo-celjskega-mladinskega-kluba/
https://www.facebook.com/events/531874556987595/
https://www.facebook.com/events/531874556987595/
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tokrat pa je prvič v ospredju kot kriterij časovna dimenzija. Mejni letnici nastanka gradiva 1990-
1999 sta pogojevali predstavljanje tem in ne obratno. Razstavo spremlja tudi katalog, ki obsega 
raznolike teme, od prehoda iz Jugoslavije v novo državo, družbeno-politične spremembe, razcvet 
potrošništva, gospodarske spremembe, reforme uprave, šolstva, zdravstva, do kulure in športa ter 
tudi vsebine, ki so zaznamovale delovanje arhiva v tem obdobju. Z razstavo, ki je bila odlično 
sprejeta, smo dosegli spet dober domet v spremljanju, še bolj kot v obisku pa gre izpostaviti 
pozitivne in nove izkušnje ob nastajanju in promociji razstave, ki je z objavami na družabnih 
omrežjih (predvsem facebook) dosegla odličen doseg. Več deset objav je dosegalo tudi po več 
krat tisoč ogledov (posamezna največ preko 46.000, 664 všečkov in 88 delitev), dvig publike na 
tem omrežju nam je razstava iz okrog 600 »naročnikov« spremljevalcev, kar se je ohranjalo 
konstantno preko preteklih let, dvignila v roku enega meseca dni na več kot 1500. Kar pa gre 
posebej poudariti, smo s to razstavo hoteli poseči intenzivneje v polje zavedanja pomena po 
hrambi in dostopu gradiva pri posameznikih in predvsem pri mreženju informacij le tega, ki ga je 
mogoče preko socialnih omrežij bolj kontrolirano spremljati preko enotnega zapisa v statusu 
objave z dodajanjem gesel s predhodno oznako #, konkretno #dekade90. Arhiv s tem torej ne širi 
svoje dejavnosti le zunaj svojih zidov, ampak prehaja in vstopa s svojim angažiranim pristopom v 
vsakdanjik procesov, s katerimi se srečujejo vse bolj številni uporabniki družabnih omrežij. 

 

12.1.2. Gostujoče razstave 

 
/izpolnite tabelo/ 

Naslov razstave 

Ustanova, ki je pripravila razstavo 

Trajanje  

razstave 

od-do 

Razstavni prostor 

“Emerik Zelinka, Cockta, Planica”  

 
Zgodovinski arhiv Celje; kurator: dr Borut Batagelj z  
Razstavami in gradivom več avtorjev: Katja Zelinka 
Škerlavaj, Janez Zelinka in Peter Škerlavaja; 
razstava Pod Ponce Muzeja novejše zgodovine 
Slovenije in gradivo drugih institucij in 
posameznikov; 
 

17. 3. 2015 
30. 6. 2015 

Zgodovinski arhiv Celje 
 

 

Emerik Zelinka, Cockta, Planica  

Odprtje razstave v Zgodovinskem arhivu Celje je bilo 17. marca 2015. Pri tej razstavi gre 
izpostaviti, da gre za kombinacijo več razstav in novo umestitev v enoten kontekst. Dva simbola 
slovenske identitete Planico in Cockto smo povezali z manj poznano zgodbo o Emeriku Zelinki, 
„očetu Cockte“. Osvežilna pijača je bila prvič uspešno predstavljena ob mednarodni prireditvi v 
smučarskih skokih v Planici marca 1953. Razstavo “Emerik Zelinka, Cockta, Planica” v 
Zgodovinskem arhivu Celje smo tako ob priložnosti planiških prireditev združili v zgodbo več 
razstav. Osnova postavitve je zgodba o Emeriku Zelinki, ki je kot razstava avtorjev: Katje Zelinka 
Škerlavaj, Janeza Zelinke in Petra Škerlavaja, in je bila prvič predstavljena v Slovenskem 
etnografskem muzeju leta 2013. Razstavo s predmeti iz družinske zbirke (predstavljen je tudi 
mobilni laboratorij) popestrijo predmeti, ki jih je posodilo podjetje Droga Kolinska (Atlantic grupa 
d.d.), veliko ključnih predmetov iz zgodbe promocije Cockte pa je prispeval tudi Miro Slana iz 
Fabianove muzejske trgovine v Lokvi na Krasu. Z nekaj razstavljenimi kosi pa razstavo popestrita 
tudi Slovenski etnografski muzej in seveda Zgodovinski arhiv Celje. Nov narativ razstave pa je s 
postavitvijo v čitalnici lepo zaokrožil del razstave “Pod Poncami” avtorjev Jožice Šparovec in Iva 
Vraničarja, ki sta iz fotografskih zbirk Muzeja novejše zgodovine Slovenije izbrala več fotografij s 
planiških prireditev med letoma 1934 in 1991. Izbrane fotografije ponujajo med drugim poglede na 
skakalnice, prizore s tekem, nastajanja TV prenosov, podobe funkcionarjev iz sveta smučarskih 
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skokov in politike ter seveda konstruktorjev, skakalcev in publike pod Poncami. Novo sestavljeno 
razstavo so bogatili še filmi na temo Planice iz zbirk Slovenskega filmskega arhiva pri ARS. 

12.2. Obiski šolskih in drugih skupin 
 

/izpolnite tabelo/ 

Naziv šole/druge skupine Število obiskovalcev Število skupin 

Osnovna šola Hruševec, 8. in 9. r. 19 1 

Skupina udeležencev seminarja 18 1 

IV. OŠ Celje, 8. a, 8. b 48 2 

Skupina udeležencev seminarja 91 4 

OŠ Leskovec pri Krškem, 6. a, 6. b, 6. c 66 3 

Otvoritev razstave: “Emerik Zelinka, Cockta, 

Planica”  

75 1 

Skupina udeležencev seminarja 20 1 

OŠ Štore, 6. a, 6. b 32 2 

OŠ Ljubečna, 7. a, 7. b 50 2 

Skupina udeležencev seminarja 16 1 

OŠ Prebold, 6. a, 6 .b  48 2 

OŠ Vransko,7. a, 7. b 46 2 

OŠ Ljubečna, 2. a, 2. b 54 2 

OŠ Hruševec, 3. a, 3. b 44 2 

IV. OŠ Celje, 6. a, 6. b 52 2 

Otvoritev razstave: Z vlakom čez mejo 80 1 

Osnovna šola Hudinja 9. a, 9. b 54 4 

OŠ Frana Kranjca Celje 

2. a, 2. b: Miška Mica 

48 2 

OŠ F Osnovna šola Frana Kranjca Celje 7. a, b 36 2 

IV. OŠ Celje 6. a, 6. b 47 2 

I. OŠ Celje 6. a, 6. b 45 2 

Skupina Slovenske železnice 20 1 

Osnovna šola Hruševec  6. a, 6. b 48 2 

Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice  6. 

a, 6. b, 7. a, 7. b 

86 4 

Osnovna šola Miška Kranjca Ljubljana  6. a, 6. b 54 2 

Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika 6. a, 6. b, 6. 

c, 6. d  

98 4 

I. Osnovna šola Celje 7. a, 7. b  48 2 

Skupina udeležencev seminarja 12 1 

OŠ Jurija Dalmatina Krško, 7. a, 7. b, 7. c 96 6 

Skupina udeležencev seminarja 43 1 

Skupina udeležencev seminarja 25 1 

Dan odprtih vrat 15 1 

Otvoritev razstave dekade devetdeseta 85 1 

Obiskovalci skupine skupaj 2015 1619 67 

Ogled razstave: ABC Arhivska Barbara Celjska:  

Individualni obiskovalci 

72  

Ogled razstave: “Emerik Zelinka, Cockta, 

Planica”  

Individualni obiskovalci 

60  
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Ogled razstave: Z vlakom čez mejo 

Individualni obiskovalci 

120  

Ogled razstave: Dekade - devetdeseta 

Individualni obiskovalci 

55  

Skupaj vsi obiskovalci 2015 1926  
 

Pri seštevanju obiska so upoštevani samo obiski v prostorih Zgodovinskega arhiva Celje. Razstave Bili 
smo Kl(j)ub, Savinjske kopele, Moja mlada leta – Celje 1945 in razstavo »Tu smo doma«, ki so bile 

postavljene na najbolj izpostavljenih točkah mesta so dosegle veliko zanimanje in obisk, ki ga ni mogoče 

prešteti.  

 

12.3. Predavanja namenjena javnosti 
 

/izpolnite tabelo/ 

Tema, kraj, datum  Število 

predavanj 

Dr. Aleksander Žižek, »Oglaševanje« v času cehov; INZ, 
Ljubljana, 19. 11. 2015 

1 

Sonja Jazbec: Skupnost občin Slovenije, Posvet o pisarniškem 
poslovanju in arhiviranju, Celje, Narodni dom, 14.5.2015 

1 

Sonja Jazbec: Izobraževanje za lokalne samoupravne skupnosti: 
Pot dokumenta od nastanka do predaje v arhiv, Združenje občin 
Slovenije, Pivka, Park vojaške zgodovine, 15.9.2015 

1 

Sonja Jazbec:  Izobraževanje za lokalne samoupravne skupnosti: 
Pot dokumenta od nastanka do predaje v arhiv, Združenje občin 
Slovenije, Šentjur, Kulturni dom, 29.9.2015 

1 

Sonja Jazbec: 27. zborovanje ADS, Uvodni nagovor, Ptuj, 15. – 
16. 10. 2015 

1 

Sonja Jazbec: Mednarodna konferenca in okrogla miza arhivistov 
Slovenije, Hrvaške, BiH ter Vojvodine, Uvodni nagovor, Marija 
Bistrica, 7. – 8.5.2015 

1 

Jože Kranjec: EKN VIZ, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport, Ljubljana, 29. 1. 2015 

1 

Jože Kranjec: EKN VIZ, Zgodovinski arhiv Celje, Celje, 11. 2. 
2015 

1 

Jože Kranjec: EKN VIZ, Ministrstvo za Izobraževanje, znanost in 
šport, Ljubljana, 12. 3. 2015 

1 

Mag. Hedvika Zdovc, seminar za poslovne sekretarke v šolstvu; 
Klasifikacijski načrti in njihova uporaba, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport; Ljubljana, 29.1., 12.3. 2015 

2 

Mag. Hedvika Zdovc: Skupnost občin Slovenije; posvet o 
arhiviranju; Pregled predpisov upravljanja z dokumentarnim in 
arhivskim gradivom 1994-2014 in klasifikacijski načrt za 
samoupravne lokalne skupnosti, Narodni dom v Celju, 14. 5. 
2015 

1 

Mag. Hedvika Zdovc: Združenje občin Slovenije in Arhiv 
Republike Slovenije; Pregled predpisov upravljanja z 
dokumentarnim in arhivskim gradivom 1994–2014 in 
klasifikacijski načrt za samoupravne lokalne skupnosti; seminar 
za zaposlene na občinah; Litija, 8.9.2015 

1 

Mag. Hedvika Zdovc: Združenje občin Slovenije in Arhiv 
Republike Slovenije; Pregled predpisov upravljanja z 
dokumentarnim in arhivskim gradivom 1994–2014 in 

1 
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klasifikacijski načrt za samoupravne lokalne skupnosti, seminar 
za zaposlene na občinah, Park vojaške zgodovine v Pivki, 15. 9. 
2015 

Mag. Hedvika Zdovc: Združenje občin Slovenije in Arhiv 
Republike Slovenije; Pregled predpisov upravljanja z 
dokumentarnim in arhivskim gradivom 1994–2014 in 
klasifikacijski načrt za samoupravne lokalne skupnosti, seminar 
za zaposlene na občinah; Center za izobraževanje in kulturo 
Trebnje, 24. 9. 2015; 

1 

Mag. Hedvika Zdovc:Združenje občin Slovenije in Arhiv 
Republike Slovenije; Pregled predpisov upravljanja z 
dokumentarnim in arhivskim gradivom 1994–2014 in 
klasifikacijski načrt za samoupravne lokalne skupnosti, seminar 
za zaposlene na občinah; Ipavčev kulturni center v Šentjurju, 29. 
9. 2015 

1 

Mag. Hedvika Zdovc: Združenje občin Slovenije in Arhiv 
Republike Slovenije; Pregled predpisov upravljanja z 
dokumentarnim in arhivskim gradivom 1994–2014 in 
klasifikacijski načrt za samoupravne lokalne skupnosti,seminar za 
zaposlene na občinah; občina Tržič, 6. 10. 2015 

1 

Skupaj 17 

 
 

12.4. Ostale aktivnosti na področju kulturne, vzgojne in izobraževalne dejavnosti arhiva v 

letu poročanja 

 

SODELOVANJE PRI PROJEKTU KINO (O)ŽIVI V PREBOLDU 

Kino (o)živi je projekt, ki ga je zasnovala Katja Huš in k njemu pritegnila še občino Prebold, 
Slovensko kinoteko in KUD Svoboda, od začetka pa smo vanj bili vključeni tudi v Zgodovinskem 
arhivu Celje. Cilj projekta je bila ponovna oživitev delovanja kina v Preboldu in zbiranje gradiva o 
zgodovini kina v kraju. Čeprav ima kino dolgo zgodovino v Preboldu, prvi projektor za neme filme 
je bil kupljen že leta 1930, temu delu lokalne kulturne dediščine grozi nevarnost, da se bo izgubila. 
O zgodovini kina namreč ni veliko znanega, dosti materiala pa je bilo s časom tudi izgubljenega. S 
pomočjo krajanov in drugih partnerjev (Zgodovinsko in narodopisno društvo Prebold, OŠ Prebold, 
Zgodovinski arhiv Celje) so se v letu 2015 zbirale informacije, zgodbe in gradivo, ki govori o 
zgodovini kina v Preboldu. Ob koncu leta 2015 smo se vključili še v pripravo publikacije in 
razstave, ki je realizacijo doživela v februarju 2016. 

»LEVKUP« SODELOVANJE PRI PROJEKTU PRAZNOVANJ 500. OBLETNICE 

VSESLOVENSKEGA KMEČKEGA UPORA 1515-2015 

V okviru praznovanj 500. obletnice vseslovenskega kmečkega upora 1515-2015 smo se tudi v 
Zgodovinskem arhivu Celje vključili v projekt, ki je imel preko celotnega leta predvidene aktivnosti 
glede na raznolike partnerje in dejavnosti. Kljub temu, da Zgodovinski arhiv Celje ne hrani gradiva, 
ki bi bilo neposredno povezano s kmečkim uporom 1515 oziroma katerimkoli drugim podložniškim 
uporom, se v naših fondih in zbirkah najde marsikaj, kar dokumentira puntarsko tradicijo naših 
prednikov. Zlasti zanimiva so pisana ali slikovna pričevanja o boju za pravice, ki so si jih delavci v 
preteklih desetletjih skušali priboriti s stavkami. V objavah na naši spletni strani, natančneje v 
rubriki: Iz hiše pisanih spominov smo v nadaljevanjih dodajali posamezne zanimive epizode 
puntarske tradicije z območja širše pristojnosti našega arhiva ter jih tudi dokumentirali z objavo 
reprodukcij arhivskega gradiva, ki ga hranimo. Objavo smo pričeli z zgodbo: Delavci tovarne 
Westen in detektivi med stavko v tovarni Westen leta 1936. Ter kasneje objavili še: Gladovni 
stavki zasavskih rudarjev (1934), Stavka delavcev Metke Celje (1997), Velika stavka rudarjev 
Trboveljske premogokopne družbe (1923), Stavka v Zlatarni Celje (1996), Stavka žalskega 

http://www.zac.si/arhiv/arhiv-iz-hise-pisanih-spominov/
http://www.zac.si/2015/06/18/gladovni-stavki-zasavskih-rudarjev-v-letu-1934/
http://www.zac.si/2015/06/18/gladovni-stavki-zasavskih-rudarjev-v-letu-1934/
http://www.zac.si/2015/06/22/stavka-delavcev-metke-celje-v-letu-1997/
http://www.zac.si/2015/07/09/zakaj-pa-ne-povisa-plac-ko-ve-da-ste-lacni-in-goli/
http://www.zac.si/2015/07/09/zakaj-pa-ne-povisa-plac-ko-ve-da-ste-lacni-in-goli/
http://www.zac.si/2015/07/14/stavka-v-zlatarni-celje-2001/
http://www.zac.si/2015/07/14/stavka-zalskega-hmezada-pred-banko-celje-1999/
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Hmezada pred Banko Celje (1999), Stavka v podjetju TOLO Šentjur (2001), Stavka delavcev 
javnega sektorja (2013). V okviru praznovanj 500. obletnice je v začetku junija izšla tudi posebna 
številka puntarskega časopisa “Leukhup”. Pri izdaji lista, ki je izšel pri Posavskem muzeju Brežice, 
je sodeloval tudi Zgodovinski arhiv Celje. Izvod časopisa je bil na voljo brezplačno na recepciji 
arhiva. 

ARHIVSKO GRADIVO V KONTEKSTU SODOBNE UMETNOSTI 

Grda račka 

Odlično sodelovanje z institucijami v Celju smo letos nadgradili tudi z vključitvijo v sodelovanje s 
Centrom sodobnih umetnosti Celje. Z izposojo arhivskega gradiva smo od 20. junija sodelovali v 
okviru obnove postavitve razstave Grda račka. Zgodovinski arhiv Celje je v skladu z zakonskimi 
pristojnostmi leta 2009 prevzel v trajno hrambo arhivsko gradivo javnopravne osebe Kulturni 
center Delavski dom Trbovlje. Zgodovinski arhiv Celje hrani 3,8 tekočega metra gradiva raznolike 
dokumentacije omenjenega ustvarjalca, med katerim je ohranjena tudi zelo dragocena in raznolika 
zbirka plakatov kino predstav. V minulih desetletjih se jih je zvrstilo ogromno, med njimi tudi tiste z 
bolj žgečkljivo vsebino. Kot trajen spomin nanje so se ohranili filmski plakati (1956-2009). Izbor 
plakatov iz fonda, ki so napovedovali projekcije filmov z erotično tematiko, odpira polje razmisleku, 
da je tudi gradivo, ki je v kontekstu nacionalne prioritete formalno pravno zaščiteno na najvišji 
stopnji kot kulturni spomenik lahko predmet kontekstualiziranja konkretne umetniške prakse. Z 
odprtjem nove postavitve zbirke v okviru Poletne muzejske noči (20. junija 2015) je zbirka 
plakatov, ki se hrani znotraj državne arhivske institucije zanimiv doprinos in nadgradnja 
predstavitve, ki je prvotno zastavljena predvsem na individualnem doživljanju predstavljene 
tematike. 

Sram te bodi! 

V Zgodovinskem arhivu Celje opažamo, da se arhivsko gradivo skozi vsakdanjo rabo še največ 
uporablja v korist izkazovanja raznolikih pravnih interesov. S tega vidika utegnejo tudi uporabniki 
gradiva prepoznavati vlogo arhiva predvsem v funkciji podaljška državnega aparata v procesih, ki 
se povezujejo z birokratskimi postopki. Arhivsko gradivo pa že po svoji zakonsko določeni vlogi 
kulturnega spomenika to vlogo močno presega. V Zgodovinskem arhivu Celje se na trende 
razumevanja pomena gradiva v zadnjem času zelo pogosto odzivamo predvsem skozi številne 
akcije, ki želijo arhivskim institucijam dodajati vrednost skozi prepleteno delovanje v vseh 
segmentih družbe. Eden od “mejnih” in bolj inventivnih primerov večanja večplastnega pomena 
arhivskega gradiva je vključevanje le tega v kontekst interpretacij sodobne umetnosti. Sodelovanje 
z različnimi celjskimi galerijami je že nekaj let naša ustaljena praksa. Skozi zadnji primer 
vzpostavljanja interpetativnih praks v aktualni razstavi celjske Galerije sodobnih umetnosti z 
naslovom »Sram te bodi!« pa je arhivsko gradivo celo izpostavljeno do te mere, da uvaja in s tem 
tudi dokumentarno umešča narativ družbeno-kritično naravnane razstave. Kustosinja Maja 
Hodošček je namreč v prostorski postavitvi izpostavila konkreten kos arhivskega gradiva. Gre za 
poslovilno pismo gdč. Olge, ki ga hranimo v okviru fonda SI_ZAC/1220 Okrajno sodišče Trbovlje. 

Vključevanje v projekte, kjer se arhivsko gradivo splete z umetniškim ustvarjanjem in tako 
nadgrajuje svojo prvotno materialno vrednost, se nam zdi gotovo eden od pristopov, ki na povsem 
nov način utemeljuje poslanstvo arhivov, tovrstno inventivno spodbujanje opisane prakse pa bi bilo 
gotovo tudi v mednarodnem arhivskem strokovnem smislu vredno nove kontekstualizacije 
poslanstva arhivov. 

 

PROJEKT PODOBE BLOKOVSKIH SOSESK IZ PRIVATNIH ZBIRK PREBIVALCEV 

V začetku junija 2014 smo začeli z zbiranjem gradiva, ki registrira bivanje v okviru blokovskih 
sosesk. Na novo zgrajene blokovske soseske so v drugi polovici 20. stoletja v predstavah urbane 
zgodovine odprle nov način življenja in sobivanja prišlekov, ki so z vseh vetrov našli svoj dom v 
večstanovanjskih stavbah. Iz pretežno podeželskega in tudi nacionalno raznolikega prebivalstva 

http://www.zac.si/2015/07/14/stavka-zalskega-hmezada-pred-banko-celje-1999/
http://www.zac.si/2015/07/14/stavka-v-podjetju-tolo-sentjur-2001/
http://www.zac.si/2015/07/14/vec-znas-manj-veljas/
http://www.zac.si/2015/07/14/vec-znas-manj-veljas/
http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=45406
http://www.siranet.si/detail.aspx?ID=45406
http://www.celeia.info/index.cgi?m=51&id=301
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so se oblikovale povsem nove urbane skupnosti, z ustvarjanjem družin pa nov tip meščanstva. 
Nove samozadostno zasnovane soseske so razvile tudi nov odnos do prvotnega bližnjega 
prebivalstva in mestnega jedra. Oblikovanje takšnih novih sosesk ni prineslo le novih izzivov v 
arhitekturi in urbanizmu, ampak prineslo tudi nov model bivanja. Eden od ciljev delovanja 
Zgodovinskega arhiva Celje je tudi registrirati dogajanja in spremembe v družbi, kjer delujemo. 
Omenjeni projekt se bo na območju celjskih mestnih četrti Nova vas in Dečkovo naselje zaključil 
nekje v prvi polovici leta 2016 s prireditvijo v dvorani mestnih četrti, na kateri se bo javnosti ob 
predvajanju filmskega arhivskega gradiva iz preteklosti predstavilo vso zbrano gradivo. Zaenkrat 
projekt, ki je zanimivo zasnovan ni dosegel še pričakovanega učinka in ga bomo zato nadaljevali. 

 

KULTURNI BAZAR 

18. 3. 2015 se je v Cankarjevem domu v Ljubljani odvil Kulturni bazar 2015. Na prireditvi, ki je 
letos potekala že sedmič in je rezultat povezovanja kulture, znanosti in šolstva, vse v korist 
kulturno-umetnostne vseživljenjske vzgoje, smo se predstavili tudi slovenski arhivi. Na skupni 
stojnici slovenskih arhivov ste si lahko ogledali prezentacijo arhivskih razglednic iz številnih 
slovenskih krajev, se fotografirali v arhivskem fotografskem ateljeju, se naučili prvih potez v 
kaligrafiji, izpolnili nagradno anketo, bili povabljeni na vse aktualne razstave slovenskih arhivov, 
najmlajši pa so preko slikanice spoznavali Miško Mico, duhca Ferdija in družbo, ki se je našla 
skupaj v arhivskem skladišču. V tematskih predavanjih po dvoranah pa smo arhivi sodelovali še na 
dveh sklopih predstavitev: V sklopu “Pot domov” je Gordana Šövegeš Lipovšek (Pokrajinski arhiv 
Maribor) predstavila pisma zakoncev Janko, ki sta si dopisovala med prvo svetovno vojno. Pisma 
so bila najdena na arhivskem taboru v zapuščeni hiši v Motvarjevcih. V sklopu “Industrijska 
dediščina v programih slovenskih muzejev in arhivov” pa sta Nina Gostenčnik (Pokrajinski arhiv 
Maribor) in dr. Borut Batagelj (Zgodovinski arhiv Celje) predstavila nekaj preteklih aktivnosti v 
arhivih v zvezi z industrijsko dediščino in predvsem možnosti za raziskovanje v slovenskih arhivih. 
Na Kulturnem bazarju smo opravili tudi anketo o (pre)poznavanju slovenskih arhivov. Rezultati 
ankete so se izkazali za uporabne, saj se lahko razbere, kako dobro obiskovalci različnih 
starostnih skupin in okolij poznajo arhive in njihovo dejavnost.  

 

SODELOVANJE S PORTALOM KAMRA  

Letno vsaj z enim večjim sklopom obogatimo sodelovanje s Osrednjo knjižnico Celje, ki vodi in 
oblikuje portal Kamra.si. Na spletu je tako z letom 2015 dostopna razstava »Zima: od strahu k 
veselju«. Zelo uspešna razstava, ki je gostovala večkrat tudi v tujini, pred obiskovalca postavlja 
raznolike in kontroverzne podobe zime. Predstavi tisto zoprno in ono drugo, radostno. Je bila zima 
pri ljudeh v preteklosti osovražena, so jo imeli radi? Izvirno sporočilo razstave pa hkrati začetno 
vprašanje še poglablja – pokazati želi tudi na spreminjajočo podobo o zimi. Zgodba pa je skoraj v 
celoti zgrajena na reprodukcijah gradiva, ki ga hranimo v naših fondih in zbirkah. 

 

ZGODOVINSKO DRUŠTVO CELJE 

V arhivu smo skupaj z lokalnim društvom pomagali organizirati dve prireditvi. 3. junija 2015 smo 
predstavili v arhivu posthumno izdano monografijo dr. Janeza Cvirna, ki obravnava zgodovino 
parlamentarizma oziroma slovenske poslance v dunajskem državnem zboru. Monografija je zadnja 
izdaja iz zbirke Zgodovini.ce. V arhivu pa je bila 27. avgusta 2015 predstavljena tudi prva številka 
letnika 2015 revije Zgodovina za vse, ki jo izdaja Zgodovinsko društvo Celje. Predstavitev je bila 
organizirana skupaj s predavanjem avtorice ene od razprav Polone Sitar, ki je obravnavala podobe 
vsakdanjega življenja Slovenk po letu 1945 skozi vidike zaposlovanja in potrošnje. 

TA VESELI DAN KULTURE  

V Zgodovinskem arhivu Celje smo se tudi v letu 2015 priključili vseslovenskemu praznovanju 
Prešernovega rojstnega dneva. V Prešernovem letu 2000 je Ministrstvo za kulturo Republike 

http://www.kulturnibazar.si/domov/
http://www.zac.si/wp-content/uploads/2015/03/Anketa-KB2015_analiza.pdf
http://www.zac.si/wp-content/uploads/2015/03/Anketa-KB2015_analiza.pdf
http://www.zac.si/2010/12/23/zima-od-strahu-k-veselju/
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Slovenije začelo s pobudo dneva odprtih vrat slovenskih kulturnih ustanov, ki se je preoblikovala v 
Ta veseli dan kulture. Prireditev je prerasla v množičen kulturni dogodek in vsakoletno veselo 
praznovanje ob 3. decembru. Tedaj svoja vrata še bolj na široko odprejo številni nacionalni in 
občinski kulturni zavodi. V Zgodovinskem arhivu Celje smo v ta namen 3. decembra 2015 ob 10. 
uri  za obiskovalce pripravili brezplačno vodstvo po arhivu s predstavitvijo dejavnosti in nalog 
arhiva ter predstavitvijo arhivskega gradiva (zgodovinskih virov) z ogledom arhivskih skladišč. 

ANONIMKA 

 
Z akcijo Anonimka smo nadaljevali aktivnost zbiranja komplementarnega arhivskega gradiva, ki 
naj bi odražalo pestro in raznoliko dogajanje v družbi. Skrinjica je v drugi polovici leta 2015 
gostovala v Domu za varstvo odraslih v Velenju. V ta projekt so se leta 2015 tesno vključevale 
predvsem osnovne šole ob obiskih Zgodovinskega arhiva Celje. Šole soustvarjajo Zbirko anonimk 
Zgodovinskega arhiva Celje in so odraz časa, v katerem so nastale. Zbirka bo na razpolago 
raziskovalcem (zgodovinarji, sociologi, antropologi, psihologi…) kot komplementarno gradivo, ki 
predstavlja velik potencial, ko bodo raziskovalci pred izzivi, kako predstaviti bolj celostno sliko 
obdobja, v katerem živimo. 
 
 

POVEZOVANJE Z IZOBRAŽEVALNIMI INŠTITUCIJAMI  

 
Povezovanje z izobraževalnimi institucijami poteka ne več nivojih. V letu 2015 smo izvedli več 
tematskih delavnic za šolske skupine (torej ne le ogled in predstavitev arhiva). Kot npr. arhivska 
delavnica z OŠ Frana Kranjca Celje; Meščanstvo; rokodelci mojega mesta: 1. skupina: pisanje in 
izdelovanje listine o podelitvi meščanskih pravic; 2. skupina: izdelovanje pečatov za listine o 
podelitvi meščanskih pravic in opremljanje listin s pečati; 3. skupina: izdelovanje map za listine, 29. 
9. 2015. Sodelovanje z osnovnimi šolami je najpogostejše, zagotovo pa se veča interes tudi za 
izvedbo obiska in skupnih projektov s srednjimi šolami. Srednješolci sodelujejo pri raziskavah 
gradiva, ki ga uporabljajo ob zgodovinskih krožkih. S posameznimi šolami pa smo se direktno 
povezali še tesneje, ko so pripravljale gradivo za razstave (npr. I. osnovna šola Celje) ali pa tudi, 
ko so potrebovali konkretne kose gradiva, ki jih kot reprodukcije uporabljajo v opremi šolskih 
učilnic (npr. Gimnazija Celje – Center in I. gimnazija Celje) 
V letu 2015 pa smo se poskušali bolj povezati tudi z izobraževalnimi programi, ki v okolju arhiva 
potekajo na najviši, torej fakultetni oziorma univerzitetni stopnji. Ob 10. letnici Fakultete za 
logistiko Univerze v Mariboru smo se preko vsebin razstave Z vlakom čez mejo / Vlakom preko 
granice tesneje povezali z enim od središč visokošolske dejavnosti v Celju. Na Falulteti za logistiko 
Univerze v Mariboru so prepoznali sporočilno vrednost razstave, ki na več nivojih kaže na potrebe 
in pomen povezovanja, tako v smislu zgodovinskega izročila, kot tudi glede na izražene potrebe po 
povezovanju med regionalnimi središči. Na tiskovni konferenci v prostorih fakultete smo 1. 
decembra 2015, predstavili  načrte ob sodelovanju in tudi odprli kopijo stalne razstave Z vlakom 
čez mejo/Vlakom preko granice. Zgodovinski arhiv Celje in Fakulteta za logistiko Univerze v 
Mariboru ob robu gostovanja razstave sporočata, da si želita tesnejšega sodelovanja, saj 
obojestransko v tem prepoznavata interese, ki bi koristili ne le sodelovanju med institucijama 
samima, ampak predvsem okolju, kjer izvajata svojo dejavnosti. Fakulteta za logistiko prepoznava 
vrednost sodelovanja z arhivom v skladu z njenim poslanstvom, da z znanstvenim odkrivanjem in 
raziskovanjem deluje v korist razreševanja izzivov gospodarstva in okolja, kjer deluje. Zgodovinski 
arhiv Celje si v tem soočanju želi, da bi informacije, ki jih hrani v gradivu, bile bolj dostopne tako 
študentom, raziskovalcem in pedagoškim delavcem. Večplastno in glede na historične specifike 
okolja raznoliko gradivo, ki ga hrani arhiv, lahko predstavlja velik potencial v raziskovanju, ki bi ga 
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru lahko tesneje prepletla skozi izvajanje njenih študijskih 
programov. Razstava Z vlakom čez mejo/Vlakom preko granice predstavlja le en segment 
zbliževanja historičnih vsebin s študijem logistike. Zagotovo je v fondih in zbirkah Zgodovinskega 
arhiva Celje na voljo ogromno vsebin, ki se lahko smortno prepletajo s sodobno dejavnostjo 
logistike, posebej če vemo, da moderna logistika ne temelji le na upravljanju toka raznolikega 
blaga ampak tudi z njim povezanih informacij. 
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MEDNARODNI ARHIVSKI DAN IN DRUGE PROMOCIJSKO IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI 

 
Kot vsako leto smo se angažirali tudi v juniju 2015, ko arhivi obeležujemo Mednarodni praznik 
arhivov. Preverjeno smo tudi tokrat poskušali naše dejavnosti ob tem dnevu predvsem izkoristiti za 
medijsko promocijo, ki smo jo 8. 6. 2015 usmerili v organizacijo tiskovne konference v arhivu. Ob 
tem smo skozi različne vsebine hoteli prikazati predvsem aktualne projekte in sodelovanje med 
institucijami, v goste pa smo povabili tudi osrednje prostovoljno slovensko arhivsko civilno 
združenje – Arhivsko društvo Slovenije in s tem poskušali usmeriti pozornost tudi na pomen 
arhivske dejavnosti na polju zunaj pristojnosti našega arhiva.  
 
V pripravah na praznovanje 60 letnice arhiva, ki bo v letu 2016, smo ob koncu leta 2015 izdali še 
poseben rokovnik in koledar, ki opozarjata na specifiko in potrebo po ohranjanju dediščine s 
področja športa ter predstavljata nekaj ohranjenih drobcev tega področja iz fondov arhiva. Ker je 
športna tematika v današnjem času povečini povsod sprejeta s pozitivne strain, sta tudi obe izdaji 
naleteli pri posameznikih na odobravanje. 
 

 

13.  Opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike, zgodovine in drugih 

ved, povezanih z arhivskim gradivom 

 

13.1. Raziskovalni projekti  

 
Navedite naslov projekta, nosilca, sodelavce, temo, kratko obrazložitev projekta, pri kom je bil projekt 
verificiran, kdo je financer projekta ter predvsem utemeljite sodelovanje arhiva kot izvajalca javne arhivske 
službe  pri projektu: / 

 

 

13.2. Strokovni članki in razprave zaposlenih v arhivu v letu poročanja 

 
Navedite strokovne članke in razprav, ki so jih objavili  delavci  arhiva v letu poročanja in sodijo v delovno 
področje arhiva oziroma v okvir del in nalog, ki jih opravljajo zaposleni v arhivu. Podatki naj se navajajo v 
skladu s pravili, ki veljajo za citiranje bibliografskih enot - avtor, naslov razprave ali  članka, podatki o objavi:  

 

ARISTOVNIK, Bojana 

Analiza izvajanja usposabljanj uslužbencev, ki delajo z dokumentarnim gradivom in ponudnikov 
storitev  na primerih Arhiva RS in Zgodovinskega arhiva Celje, Arhivi na razpotju, 27. Zborovanje 
arhivskega društva Slovenije, Ptuj, 2015, str. 46-56 (soavtorici: Vesna Gotovina, Jasmina 
Kogovšek), 
 
Arhiviranje in dostopnost zdravstvenih podatkov v Splošni bolnišnici Celje in v fondu Splošna 
bolnišnica Celje v Zgodovinskem arhivu Celje, Varovanje osebnih podatkov pacientov v praksi 
2015, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, str. 46-55 (soavtorice: Andreja Zelič, Mateja 
Zelič, Nataša Horjak Deželak),   
 
Po zdravje v reformirane zavode, Zdravstvo. Dekade: devetdeseta, 1990-1999 @Celje, 
Zgodovinski arhiv Celje, Celje, 2015, str. 48-53.  
 

BATAGELJ, Borut 
 
Dekade : devetdeseta : 1990-1999 @Celje. Celje: Zgodovinski arhiv, 2015. 76 str., ilustr. (urednik 
in avtor) 
 
Z vlakom čez mejo = Vlakom preko granice. Celje [etc.]: Zgodovinski arhiv [etc.], 2015. 80 str., 
ilustr. (urednik in avtor)  
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Šport v Celju od začetkov do leta 1945. V: 125 let športa v Celju. Celje: Športna zveza, 2015, str. 
9-39. 
 
Arhivi v prihodnosti: Standardi in strategije. 38. avstrijski arhivski dan. Arhivi, 2015, letn. 38, št. 2, 
str. 433-435.  
 
Beograd, Srbija. Evidentiranje arhivskega gradiva v tujini, Obvestila Arhiva Republike Slovenije,, 
2015, letn. 11, št. 1, str. 103-118.  
 
Beograd, Srbija. Evidentiranje arhivskega gradiva v tujini, Obvestila Arhiva Republike Slovenije, 
2015, letn. 11, št. 1, str. 119-129.  
 
Ad fontes! V: ŽIŽEK, Aleksander. ABC - arhivska Barbara Celjska. Celje: Zgodovinski arhiv: 
Pokrajinski muzej, 2015. [24] str., ilustr. (avtor dodatnega besedila) 
 
Knjigi na pot. V: OCVIRK, Matej. Primorske družine in priimki na Teharjah in v Štorah. Teharje: 
samozal., 2015. 103 str., ilustr. (avtor dodatnega besedila) 
 
Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Materialno varstvo 
arhivskega gradiva : zbornik mednarodne konference, [Radenci, 15. - 17. april 2015], (Tehnični in 
vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, 14). Maribor: Pokrajinski arhiv, 2015. 1 
optični disk (CD-ROM) (recenzent) 
 
Zima: od strahu k veselju : zgodbe domoznanske iz Kamre. Novi tednik NT&RC, 31. dec. 2015, 
leto 70, št. 52, str. 38, ilustr.  
 
V družbi starke zime : od nadloge k veselju : zimsko veselje nekdaj ni bilo samo po sebi umevno, 
tega letnega časa so se naši predniki bali : [intervju z dr. Borutom Batageljem, prvim doktorjem 
zgodovine smučanja v Sloveniji]. Celjan, 11. feb. 2015, št. 735, str. 18, fotogr. (intervjuvanec). 
 
Borut Batagelj : kako smo Slovenci "izumljali" svojo smučarsko tradicijo. Večer v nedeljo, 22. feb. 
2015, št. 47, str. 12-15, ilustr. (intervjuvanec) 

 

HIMMELERICH, Bojan 
Gradivo o Prvom svjetskom ratu u fondovima i zbirkama Zgodovinskog arhiva Celje, Arhivska 
praksa, Tuzla, 2015, str. 394-404.  
 

Brez dnarja ni muzke, Kultura. Dekade: devetdeseta: 1990-1999 @Celje, Celje: Zgodovinski arhiv 
Celje, Celje, 2015; str. 55-61 

 

JAZBEC, Sonja 
Poročilo o 27. zborovanju Arhivskega društva Slovenije, 15.-16. oktober 2015, Ptuj, Arhivi 38, št. 2, 
str. 427-430 
 
Poročilo o 28. mednarodnem  posvetovanju »Arhivska praksa 2015«, Tuzla, Arhivi 38, št 2, str. 
430-433 
 

Država, to smo mi, Dekade: devetdeseta: 1990-1999@Celje; Celje: Zgodovinski arhiv Celje, Celje, 
2015; str. 14-16 
 
Dekade : devetdeseta : 1990-1999 @Celje. Celje: Zgodovinski arhiv, 2015. 76 str., ilustr. (urednik) 
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KRANJEC, Jože 
Knjižice in delnice. Gospodarstvo in dinamično lastn insko preoblikovanje. Dekade : devetdeseta: 
1990-1999 @Celje; Celje: Zgodovinski arhiv Celje, Celje,  2015; str. 30-35 
 
Poplava, suša, suša, poplava, Ekologija in naravne nesreče. Dekade: devetdeseta: 1990-1999 
@Celje; Celje: Zgodovinski arhiv Celje, Celje,  2015; str. 36-41 
 
Vse na enem mestu, vse se zdi dosegljivo, Denar in potrošništvo. Dekade: devetdeseta: 1990-
1999 @Celje; Celje : Zgodovinski arhiv Celje, Celje,  2015; str. 22-29 

 

SIRK,Vesna 
V šolo: reforme v vzgojno-izobraževalnih zavodih, Dekade: devetdeseta: 1990-1999 @Celje, 
Zgodovinski arhiv Celje, 2015, 42-46. 
 

ZDOVC, Hedvika 
Strokovno delo arhivista skozi čas in umestitev dejavnosti v okvir javnega sektorja.   V: 27. 
Zborovanje Arhivskega društva Slovenije, Ptuj, 2015, str. 68-73 

Železniška proga Krapina–Rogatec, str. 57-69; Železniška proga Zidani Most–Zagreb–Sisak, str. 
33-46; Železniška proga Šentilj–Zidani Most, str. 9-18; Železniška proga Savski Marof– 
Kumrovec–Stranje, 70-79. V: Z vlakom preko meje/Vlakom preko granice, Celje, 2015. 

V novo državo (Osamosvojitev Slovenije, vojna in begunci), str. 6-11; Država to smo mi (Od volitev 
do družbeno upravnih sprememb), str. 14-19. V:  Dekade: devetdeseta 1990-1999 @Celje, 
Katalog, Celje, 2015. 

 

ŽIŽEK, Aleksander 
Boj za staro pravdo v dokumentih Zgodovinskega arhiva Celje. Le vkup – puntarski časopis. 
Posavski muzej Brežice, 2015.  
 
Naš avto, nova hiša in računalniki. Dekade: devetdeseta: 1990-1999 @Celje; Celje: Zgodovinski 
arhiv Celje, Celje, 2015; str. 72-76 
 
Vojna je hudič (Keith Lowe, Podivjana celina. Evropa po drugi svetovni vojni; Ljubljana: Založba 
Modrijan, 2014), Zgodovina za vse 1/2015; str. 81-83 
 
25 oseb, 3 vozovi, 7 konj, 3 opice, 2 medveda, morski prašiček in pes (Andrej Studen, 
Neprilagojeni in nevarni: podoba in status ciganov v preteklosti. Ljubljana: Inštitut za novejšo 
zgodovino, 2015), Zgodovina za vse 2/2015; str. 89, 90. 
 

Čas brez pravljic (Bert Savodnik, Moja vojna proti Nemcem. Celje: Muzej novejše zgodovine, 
2015), Zgodovina za vse 2/2015; str. 93, 94. 

ABC - arhivska Barbara Celjska. Celje: Zgodovinski arhiv: Pokrajinski muzej, 2015. [24] str., ilustr. 

 

13.3. Preučevanje ostalih strokovnih vprašanj v letu poročanja 

 

Navedite seznam ostalih  strokovnih tem oziroma vprašanj, ki ste jih preučevali v letu poročanja: 

 

Mag. Metka Bukošek 
Teritorialni pregled sodišč na področju celjskega arhiva od 1850 do danes (priprava priročnika) 
Imena ulic Celja skozi zgodovino, dopolnitev članka iz leta 1987  

 
Mag. Hedvika Zdovc   
Razvoj in raziskovanje in implementacija klasifikacijskih načrtov pri raznilokih ustvarjalcih 
arhivskega gradiva.  
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Dr. Aleksander Žižek: Oglaševanje, prodaja in onemogočanje konkurence v cehovski obrti. 
 

Dr. Borut Batagelj: Zgodovina športa in teledne kulture v Celju do 1945.  
 

 

14. Izdajanje publikacij v letu poročanja 

14.1. Publikacije, ki  jih je arhiv izdal v letu poročanja 

         
Navedite publikacije, ki jih je arhiv   izdal v letu poročanja: naslov objave, podatki o avtorju in soavtorjih, 
obseg,  število izvodov (podatki naj se navajajo v skladu s pravili, ki veljajo za citiranje  bibliografskih enot). 
Dodajte tudi utemeljitev uvrstitve izdaje publikacije v program arhiva kot izvajalca javne arhivske službe. 
 

ABC – Arhivska Barbara Celjska, katalog, Aleksander Žižek, Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski 
muzej Celje 2015, 18 strani, 

Utemeljitev: Barbara Celjska je izjemno zanimiva in skrivnostna osebnost poznosrednjeveške 
srednjeevropske zgodovine. Še 550 let po svoji smrti nas nagovarja kot izjemno uspešna in 
prodorna ženska v sicer ženskam izjemno nenaklonjeni družbi, ter nenazadnje Celjanka, ki je med 
vsemi sorodniki posegla najvišje – po cesarski kroni. Z razstavo in katalogom se opozarja na izvor 
in pogosto prezrt rojstni kraj te zgodovinske osebnosti. 
 

Z vlakom preko meje/ Vlakom preko granice; katalog; Mihaela Barbaric (DAZG), Borut   
Batagelj (ZAC), Ivan Fras (PAM), Katarina Horvat (DAZG), Sabina lešnik (PAM), Gordana 
Šövegeš Lipovšek (PAM), Jasmina Sedmak (DAM), Ana Tuk (DAVŽ), Hedvika Zdovc (ZAC), Katja 
Zupanič (ZAP); 80 strani; 700  izvodov 

Utemeljitev: Razstava in katalog Z vlakom preko meje/ Vlakom preko granice sta izpeljana 
projekta šestih arhivov (Zgodovinskega arhiva Celje, Pokrajinskega arhiva Maribor, 
Zgodovinskega arhiva na Ptuju,   Državnega arhiva v Zagrebu, Državnega arhiva v Varaždinu in 
Državnega arhiva za Medžimurje). Iz Zgodovinskega arhiva Celje sta pri projektu sodelovala mag. 
Hedvika Zdovc in dr. Borut Batagelj. Predstavljeno je arhivsko gradivo o železnicah, ki ga hranijo 
naši arhivi in nekatere sorodne institucije o progah, ki prečkajo slovensko-hrvaško mejo na 
pristojnem območju vseh šestih arhivov. Železnica se ne prikazuje na klasičen način (predvsem 
preko tehničnih značilnosti), ampak preko njenih učinkov, vidnih na področju socialne zgodovine in 
zgodovine mentalitet. Meja se je preko železnic pokazala kot prostor prehajanja in ne zgolj 
zamejevanja. 
 

Dekade: devetdeseta 1990-1999 @Celje; katalog; Bojana  Aristovnik, dr. Borut Batagelj, dr. 
Bojan Himmereich, Sonja Jazbec, Vesna Sirk, mag. Hedvika Zdovc, dr. Aleksander Žižek; 76 
strani; 300 izvodov 

Utemeljitev: V Zgodovinskem arhivu smo ob izteku leta 2015 predstavili novo serijo razstav 
Dekade. Prvo od njih smo posvetili obdobju, ki je Celje in okolico zaznamovalo v zadnji dekadi 
dinamičnega 20. stoletja. S to razstavo se v principu predstavljanja osnovnih nalog arhiva: 
pridobivanja, hrambe in dostopa, lotevamo novega pristopa, ki doslej v arhivih ni bil v ospredju. 
Gradivo arhivi pridobivamo ali ga predstavljamo vedno glede na podlagi konkretnega izvora ali pa 
izbrane teme, tokrat pa je prvič v ospredju kot kriterij časovna dimenzija. Mejni letnici nastanka 
gradiva 1990-1999 sta pogojevali predstavljanje tem in ne obratno. Razstavo spremlja tudi 
katalog, ki obsega raznolike teme, od prehoda iz Jugoslavije v novo državo, družbeno-politične 
spremembe, razcvet potrošništva, gospodarske spremembe, reforme uprave, šolstva, zdravstva, 
do kulure in športa ter tudi vsebine, ki so zaznamovale delovanje arhiva v tem obdobju. 
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II. DEL –  Poročilo splošno (stanje 31.12.2015) 
 

1. Kadri  

1.1.    Število zaposlenih v arhivu, ki jih financira MK  

          
 /izpolnite tabelo/ 

Stopnja 

izobrazbe 

Strokovni 

delavci  
 

Ostali  

delavci 

Skupaj 

IX. 2 1 3 

VIII. 2  2 

VII. 4 2 6 

VI. 1 1 2 

V. 4  4 

IV.    

III.    

II.    

I.  1 1 

Skupaj 13 5 18 

 

 

1.2. Število zaposlenih v arhivu, ki se financirajo iz drugih virov  

   
Navedite število delavcev, njihovo izobrazbo, vire financiranja ter čas zaposlitve: 
 

1 oseba z visoko izobrazbo – program javnih del, Zavod RS za zaposlovanje, čas zaposlitve od 1. 
9. do 31. 12. 2015 
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2. Prostori arhiva  

 

2.1. Površina prostorov arhiva v m
2
   

          
/izpolnite tabelo/ 

Arhiv (navedite arhiv in  lokacijo) Površina v m
2
 

Zgodovinski arhiv celje, Teharska 
cesta 1 3000 Celje 

5170 

Površina skupaj 5170 

 

2.2. Podatki o objektu (izpolnite za vsak objekt posebej) 

 
 /izpolnite tabelo/ 

Naslov objekta (kraj, ulica, 

številka, pošta): 

Teharska cesta 1, 3000  Celje 

Občina: Celje 

Lastnik objekta: Republika Slovenija 

Namembnost objekta: Arhivska dejavnost 

V primeru, da plačujete  najemnino 

navedite tudi višino le te v EUR na 

leto: 

/ 

 

 
/izpolnite tabelo/ 

Vrsta prostorov Stanje 31.12.2015(v m
2
) Od tega pridobljeno v l. 2015  (v m

2
) 

Depoji 2881 - 

Čitalnica 57 - 

Laboratorij in delavnice 97 - 

Razstavni prostori 94 - 

Prostori za pedag. dejavnost 59 - 

Knjižnica 93 - 

Upravni in delovni prostori 645 - 

Ostalo 1284 - 

Skupaj: 5170 - 

 

2.3. Oprema   

 

2.3.1. Oprema arhivskih skladišč (skupno) 

            
 /izpolnite tabelo/ 

Vrsta opreme    Kapaciteta (v tm) oziroma število kosov 

Police (lesene) - 

Police (kovinske) 9547 

Premične police - 

Omare (kovinske) - 

Predalniki 29 

Trezorji 1 

Kartotečne omare 13 
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2.3.2. Arhivsko gradivo 

           
  /izpolnite tabelo/ 

 Tehnične enote Število Ocena v % 

Škatle 62459 90% 

Fascikli 160 0,4 

Mape 1247 3 

Knjige 3229 4 

Registratorji 75 0,4 

Kartoteke 847 1,8 

Filmske škatle 9 0,1 

Ostalo  6 0,1 
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3. Investicije, investicijsko vzdrževanje in oprema  

 

3.1. Investicije v letu 2015 (objekt, kratek opis del) 

 

  

3.2. Investicijsko vzdrževanje  v letu 2015 (objekt, kratek opis del) 

 

 

3.3. Nabava opreme v letu 2015  

 
- računalnik in oprema (2 kom) 
- mrežni disk 
- strežnik 
- program za plače 
- hladilnik 
 -transportni voziček (2 kom) 
 

4. Informatizacija arhiva 

 

4.1. Računalniška strojna oprema 

         
/izpolnite tabelo/ 

Arhiv Število 

računalnikov, 

ki se ne 

morejo 

priključiti na 

omrežje 

Računalniki v 

omrežju  

Strežniki Scaner Ostalo 

ZAC - 26 1 4 NAS 2 
Tiskalniki 
4 

    

    

4.2. Komunikacijska oprema 

        

/izpolnite tabelo/ 

Arhiv Usmerjevalniki Modemi 

ZAC 2 1 

 

Vrsta povezave za internet: 
- stalna: 
- občasna:  

 

4.3. Računalniški programi in aplikacije 

        
/izpolnite tabelo/ 

Arhiv Sistemska 

programska 

oprema: 

Aplikacijska programska 

oprema:  

Specializirana programska 

oprema:   

ZAC - Server 2012 - Office 2016 - Oracle 
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- Windows 10 
- Windows 8.1 
- Windows 7 
 

- Office 2013 
- Office 2003 
- Paint shop PRO 9 
- Corell draw 11 
 

- SAOP 
- Cobiss 
- ScopeArchiv 
 

 
4.4. Strokovna dela in aktivnosti na področju informatizacije arhiva 

 
Navedite  strokovna dela  in aktivnosti na področju informatizacije arhiva, vključno z aktivnostmi vezanimi na 
aplikacijo Scope in vzajemno podatkovno bazo Siranet*: 

 
*pri regionalnih arhivih 

 

 menjava domenskega in podatkovnega strežnika ter operacijskega sistema, 

 posodobitev informacijsko-komunikacijskega sistema. 

 Namestitev nove verzije ScopeArchiv 5.2 na testne računalnike,   

 Testiranje nove verzije ScopeArhiv 5.2   

 Testiranje modula (Ingest) za zajem arhivskega gradiva v elektronski  obliki  

  V letu 2015 smo začeli voditi evidenco uporabnikov arhivskega gradiva v Vzajemni   
podatkovni zbirki SIRAnet (Izposoja). Preko modula Dosje se vodi v Vzajemni               
podatkovni zbirki SIRAnet register ustvarjalcev arhivskega gradiva, v modulu Prevzem pa  
se vpisujejo podatki o prevzemu arhivskega gradiva. 

 
 

Zajemanje podatkov v SIRAnet z aplikacijo ScopeArhiv: 
 
V letu 2015 smo s prioriteto izvajali aktivnosti na področja vpisovanja informacij o arhivskem 
gradivu v vzajemni sistem SIRAnet. 
 
Stanje ob koncu leta 2015 na skupnem zajetju števila popisnih enot po vseh nivojih je 207.880 (v 
letu 2014 jih je bilo 179.282). 
 
Ob dejstvu, da podatkov (zaenkrat) ne uvažamo, ampak jih vpisujemo na novo, je to zelo zavidljivo 
število, saj je bil prirast v letu 2015 kar 28.598 zapisov (v letu 2014 je bilo 46.183 vnesenih 
zapisov). 
 
Od vseh zapisov je preko zunanjega iskalnika vidnih 13.259 zapisov. (V letu 2014 jih je bilo 
13.485).  

 
Razliko med vpisanimi in navzven dostopnimi podatki zagovarjamo z vidika zagotavljanja 
kredibilnih, verodostojnih ter s skrbjo za morebitne občutljive navzven vidne podatkov, vsekakor pa 
pomeni vpis tako navzven vidnih kot nevidnih informacij za našo službo zagotavljanja hitrega 
dostopa do informacij velik napredek. 

 
V vzajemno podatkovno zbirko SIRA.net v okviru modula dosje je bilo ustvarjenih 497 dosjejev 
ustvarjalcev in  476 kontaktnih oseb k ustvarjalcem (v letu 2014 jih je bilo 70).  
 
Informatizacija pa se navezuje tudi na dopolnjevanje drugih vsebin: 
 
Ažuriranje vsebin preko WordPress aplikacije in administracija in urednikovanje na domači spletni 
strani www.zac.si. Spletna stran je v veliki meri še vedno ena od osnovnih vstopnih točk do 
informacij o arhivskem gradivo. Kot kažejo statistike pa se obisk spletne strani v zadnjih letih 
zaznavno povečuje predvsem s strani vstopne točke družabnih omrežij, zato na slednje dajemo 
tudi del svoje pozornosti. Vključevanje arhiva preko družabnih omrežij je zaradi zakonitosti 
sodobnega sveta po našem mnenju nujno za dosego ciljev izvajanja javne službe. 
 

http://www.zac.si/
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- Dostop oziroma povezave do informativnih vsebin arhiva je omogočen tudi preko 
družabnega omrežja Facebook, kjer nam je količina sledilcev narasla od leta 2014 (680 
sledilcev) zelo izdatno na 1500 ob koncu leta 2015. Omrežje učinkovito koristimo tudi ob 
promociji dogodkov, vabljenju posameznikov na prireditve, kar se za določen segment publike 
kaže kot daleč najboljša in tudi smotrna in zelo učinkovite praksa. 
- Aktivnosti smo izvajali tudi na drugih družabnih omrežjih, to je predvsem Youtube, 
predvsem s povezovanjem na prispevke, ki so jih pripravili drugi in so tako preko povezav vidni 
na našem kanalu, naložili pa smo tudi nekaj materiala, ki smo ga sami pridobili. Kanal je imel 
konec leta 2015 okrog 7.800 ogledov. 
- Aktivnosti smo v 2015 povečevali tudi na družabnih platformah Twitter in Instagram, kjer 
navadno kulturne institucije sploh niso prisotne, je pa dejstvo, da tudi slednja dva kanala 
zajemata publiko, ki se je v zadnjih letih uporabe družabnih omrežij generacijsko in profilno vse 
bolj segmentirala.  
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5. Knjižnično gradivo  

 

5.1.  Stanje knjižničnega gradiva  

 
/izpolnite tabelo / 

 Arhiv  Knjige- 

št. enot  

Periodične 

publikacije 

Ostalo 

Stanje 

31.12.2015 

ZAC 4931 9  

Pridobljeno 

v letu 2015 

 75 9  

 

 

5.2. Katalogi, ki jih vodi arhiv  

(označite z x) 

 Abecedni imenski katalog 

 Naslovni katalog 

 UDK katalog 

 Abecedni predmetni katalog 

x Vzajemni katalog Cobis 
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6. Strokovno izpopolnjevanje 

 

6.1. Strokovni izpiti 

 
Število delavcev, ki so v letu 2015 opravili strokovni izpit: 
 
/izpolnite tabelo/ 

Stopnja izobrazbe Število 

VII 1 

Skupaj  

 
 Delavci, ki do 31.12.2015 še niso imeli strokovnega izpita: 
 

 
/izpolnite tabelo/ 

Stopnja izobrazbe Število 

/ / 

Skupaj  

 

6.2. Podiplomski študij v letu 2015 
 

/izpolnite tabelo/ 

Stopnja študija Število 

Magisterij / 

Doktorat / 

Skupaj / 

 

6.3. Druge vrste strokovnega izpopolnjevanja v letu 2015 
 

/izpolnite tabelo/ 

Vrsta usposabljanja Čas Število udeležencev in ime 

udeleženca 

   

Predstavitvena delavnica ob uvedbi 
portala za dogodke v Celju, Mestna 
občina Celje, 

20. 3. 2015 Jože Kranjec 

Posvet o implementaciji Direktive za 
ponovno uporabo informacij javnega 
sektorja v ARS, Ljubljana  

1. 4. 2015 mag. Hedvika Zdovc 

Mednarodna konferenca Tehnični in 
vsebinski problemi klasičnega in 
elektronskega arhiviranja, Radenci 

15.- 17. 4. 2015 Sonja Jazbec, Bojana 
Aristovnik, mag. Hedvika 
Zdovc, Jože Kranjec, Sofija 
Zuka, Mirjam Klepej, Urh 
Kopitar, dr. Aleksander 
Žižek, dr. Bojan 
Himmelreich, mag. Metka 
Bukošek, dr. Borut Batagelj 

Udeležba na konferenci ob zaključku 
operacije v okviru izgradnje e-ARH 
na Ministrstvu za kulturo 

27. 5. 2015 Mag. Hedvika Zdovc 

XXV. Mednarodni arhivski 
raziskovalni tabor Pokrajinskega 
arhiva Maribor, 2015, Rogašovci 
 

24. 6. 2015 Dr. Borut Batagelj 

Konferenca ARS: e-ARH.si – 
Slovenski elektronski arhiv, Arhiv 
Republike Slovenije; Ljubljana 2015 

28. 5. 2015 Sonja Jazbec, Bojana 
Aristovnik, Jože Kranjec 



 

  

 56 

Varstvo osebnih podatkov kot pravica 
in dolžnost ter pacientove pravice, 
Splošna Bolnišnica Celje, Celje 2015 

24. 9. 2015 Bojana Aristovnik 

Kako s kulturo izboljšamo otrokov in 
mladostnikov vsakdan, Zavod RS za 
šolstvo, Kulturni dom Krško, enota 
grad Rajhenburg 

1. 10. 2015 Bojana Aristovnik 

27. zborovanje arhivskega društva 
Slovenije na Ptuju 

15. 10-16. 10. 
2015 

Vesna Sirk, dr. Bojan 
Himmelreich, Sonja Jazbec, 
Bojana Aristovnik, Jože 
Kranjec, mag. Hedvika 
Zdovc, dr. Borut Batagelj 

Varovanje osebnih podatkov v 
pacientovi praksi, Univerzitetna 
Psihiatrična klinika Ljubljana, 
Ljubljana 2015 

16. 10. 2015 Bojana Aristovnik 

7. konferenca Mikrografije, Ljubljana 21. 10. 2015 Vesna Sirk, mag. Hedvika 
Zdovc, Bojana Aristovnik, 
Jože Kranjec, Urh Kopitar, 
dr. Bojan Himmelreich, 
Jazbec Sonja 

Znanstveni posvet »Od prvih oglasov 
do interneta; INZ Ljubljana 

19. 11. 2015 Dr. Aleksander Žižek 

Festival Kamra, Osrednja knjižnica 
Celje 

4. 12. 2015 Dr. Aleksander Žižek, Jože 
Kranjec, dr. Bojan 
Himmelreich 

Kolokvij za uslužbence v javni upravi, 
Arhiv Republike Slovenije,Ljubljana,  

18. 12. 2015 Bojana Aristovnik 

 

6.4. Ostalo 

 

Pri ostalem gre izpostavljati tudi medijske aktivnosti in posledično objave in pojavljanje v vseh 
najbolj zastopanih medijih na nivoju države pa tudi lokalno. V 2015 so nas z več prispevki pokrili 
tudi na nacionalni televiziji, radiu, kot tudi na lokalnih oziroma regionalnih TV Celje in VTV Velenje. 
Redno našo aktivnost pokrivajo tudi Radio Celje, Radio Antena Štajerska, kanal Celje.info in drugi. 
Tudi letos gre izpostaviti več daljših reportaž vezanih na naše projekte v časopisu Delo. Redno 
nas pokrivata prav z vsemi dogodki Novi tednik in Celjan. Zelo natančno nas pokriva tudi dnevnik 
Večer. Občasno pa posamezne zanimive vsebine iz našega nabora pritegnejo tudi druge vidnejše 
časopisne hiše (Dnevnik, Mladina, Reporter). Kot zelo vidne vsebine pa so se glede na večanje 
rabe spleta izkazale predvsem objave nekaterih prispevkov v okviru MMC-RTVSLO portala 
rtvslo.si, saj je slednji med najbolj branimi pri nas. Poudariti pa gre, da smo se v letu 2015 ob 
gostovanjih naših razstav nekajkrat pojavljali tudi na različnih portalih ter v lokalnih medijih v 
obmejnem področju Hrvaške in v Zagrebu. 
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7. Sodelovanje z arhivi doma in v tujini v letu 2015 

 

7.1. Sodelovanje z arhivi, strokovnimi inštitucijami ter društvi v Sloveniji  

 
 

       /izpolnite tabelo/ 

Institucija, arhiv, društvo Opis sodelovanja 

Ministrstvo za kulturo Strokovna komisija za arhivsko dejavnost, 
Komisija za strokovne izpite na področju varstva 
arhivskega gradiva ,  
Komisiji za strokovne nazive na področju varstva 
kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva 
Delovni skupini za pripravo osnutka predloga Pravilnika o 
strokovnih nazivih na področju varstva kulturne dediščine 
in varstva arhivskega gradiva.  

Slovenski arhivi Članstvo v projektnem svetu VISRAS, 
Medarhivska strokovna komisija za preučevanje vprašanj 
za področje vzgoje in izobraževanja, 
Medarhivska strokovna komisija za preučevanje vprašanj 
za področje gospodarstva, 
Medarhivska strokovna komisija za preučevanje vprašanj 
s področja zdravstva in socialnega varstva, 
Medarhivska strokovna komisija za  preučevanje 
vprašanj za področje pravosodje, 
Medarhivska strokovna komisija za preučevanje vprašanj 
za področje uprave,  
Medarhivska strokovna skupina za določitev 
standardiziranih zapisov in administratorjev pri SIRA.net, 
Delovna skupina za strokovno koordinacijo delovnih 
skupin v okviru slovenskih javnih arhivov, 
Sodelovanje v projektni skupini slovenskih arhivov za 
pripravo razstave Arhivi – zakladnice spominov.  

Zgodovinsko društvo Celje Sodelovanje v organih društva in v uredniških odborih 
publikacij: zgodovini.ce, Zgodovina za vse. 

Arhivsko društvo Slovenije Predsedovanje, organiziranje 27. zborovanja ADS na 
Ptuju, izdaja zbornika, članstvo v uredniškem odboru 
revije Arhivi. 

Zavod RS za šolstvo Članstvo v uredniškem odboru revije Zgodovina v šoli. 
 

7.2. Mednarodno sodelovanje 

 

7.2.1. Udeležba na kongresih, zborovanjih in posvetovanjih v tujini 

 
      /izpolnite tabelo/ 

Ime udeleženca in njegova 

aktivnost 

Država, kraj, čas  Tema 

                     
Dr. Bojan Himmelreich, 
referent; (Gradivo o Prvom 
svjetskom ratu u fondovima i 
zbirkama Zgodovinskog arhiva 
Celje,) 
Dr. Borut Batagelj, udeležba 

Tuzla, BiH, 30. 9. – 
2.10.2015 
 

Mednarodno posvetovanje 
Arhivska praksa 2015;   



 

  

 58 

Sonja Jazbec, udeležba 

                                        
Dr. Borut Batagelj, udeležba 

Hrvaška, Split, 
18.-22.8.2015 

ISHPES Congres 2015 

Mag. Hedvika Zdovc, 
udeležba, 
Dr. Borut Batagelj, udeležba                   
 

Avstrija, Štajerski 
deželni arhiv Gradec, 
23. 6. 2015 

Steirischen Archivtag 
2015: 
Gemeindearchive im 
Kontext de 
Gemeindestrukturreform“ 

Dr. Borut Batagelj, udeležba 
Sonja Jazbec, udeležba 

Hrvaška, Marija 
Bistrica, 
7.-8/5. 2015 

Hrvaško arhivsko društvo; 
Mednarodna okrogla miza  

Dr. Aleksander Žižek, Tanja 
Žohar, dr. Borut Batagelj 

Hrvaška, Opatija, 
11.3 -13. 3. 2015 

Mednarodna ICARUS 
konferenca. 

 

7.2.2. Izmenjava strokovnjakov  

 

a) obiski tujih strokovnjakov pri nas: 
Napišite osnovne podatke o strokovnjaku, čas obiska, namen obiska, rezultat. 
 

Jelena Mitrović Kocev, arhivistka, Zgodovinski arhiv Beograda, 9. – 17.5.2015, se je seznanila z 
delom v Zgodovinskem arhivu Celje, z delom posameznih arhivistov po področjih, predstavljen ji je 
bil  informacijski sistem in omogočen ogled arhivov in razstav v Ljubljani, obiska v arhivih v 
Mariboru in na Ptuju, ter ob gostovanju razstave ABC Arhivska Barbara Celjska tudi v arhivu v 
Varaždinu. Zaposlenim je gostujoča arhivistka predstavila sistem ter prednosti in slabosti, ki se 
kažejo v delu, obdelavi in predstavljanju arhivskega gradiva s strani Istorijskega arhiva Beograda. 
 
Marijan Dakić in Dušan Milovanović, Zgodovinski arhiv Pančevo, 25.5. – 29.5.2015, namen obiska 
je bil pregled gradiva na temo Starih industrijskih podjetij na Celjskem in zgodovine celjske 
industrije in iskanje podobnosti od nastanka do propada z njihovo industrijo. Pregledala in 
raziskala sta tudi fond fotografij Pelikana in med njimi našla nekaj fotografij jugoslovanskih 
(predvsem srbskih) politikov iz obdobja med obema vojnama, ki bodo uporabljene pri raziskavah in 
morebitnih objavah v Srbiji. Poskrbela sta tudi za prevoz skupne razstave našega arhiva in 
Istorijskega arhiva Pančevo »Voda, vode, vodi«, predstavljene pred dvema letoma prvič v 
Pančevu in katero smo tudi postavili in predstavili v Celju ob obisku v čitalnici arhiva.  
 
 
 

b) obiski naših strokovnjakov v tujini: 
Napišite osnovne podatke o strokovnjaku, čas obiska, namen obiska, rezultat. 
 
 

7.2.3. Sodelovanje v mednarodnih organizacijah oziroma združenjih in njihovih  organih 

 

a) Članstvo arhiva v mednarodnih organizacijah ali združenjih 
 

Arhiv Naziv organizacije, združenja Kategorija članstva  

ZAC -  

   

   

   

   

 
 
 

b) Članstvo posameznikov v mednarodnih organizacijah ali združenjih 
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V tabelo vpišite podatke le,  če stroške članarine krije arhiv in je članstvo v interesu arhiva 
 

Arhiv Naziv organizacije, združenja Podatki o članu  

ZAC -  

   

   

 
 

c) Imenovanje posameznikov v organe  teh organizacij   
V tabelo vpišite podatke le, če gre za uradnega predstavnika arhiva.   
 
 

Arhiv Podatki o 

predstavniku arhiva 

Naziv organizacije, združenja, 

organa 

Funkcija in mandat 

ZAC -   

    

    

 

7.2.4. Ostalo 

 

8. Druga strokovna in upravna dela 

 Navedite samo tista  dela, ki niso zajeta v predhodnih poglavjih:  

 
- Mentorstvo za začasno zaposleno arhivistko Tanjo Žohar (do opravljenega strokovnega 

izpita); seznanitev z delom  arhiva, seznanitev z registrom fondov ZAC, seznanitev z 
vzajemno podatkovno zbirko SIRAnet in aplikacijo ScopeArchiv, priprava delovnega plana 
v času pripravništva, navodila in nadzor nad urejanjem in popisovanjem fondov v skladu z 
delom planom v  vzajemno podatkovno zbirko SIRAnet. 

- Mentorstvo (Javna dela); Tadeja Gržina; sprejem, seznanitev z arhivsko dejavnostjo, ogled.  
arhivskih prostorov, navodilo in pomoč pri sortiranju fonda SI_ZAC/1553/001 SIS 
Samoupravna  interesna skupnost za varstvo pred požarom občine Žalec; navodilo in 
pomoč pri vzpostavitvi  tematske ureditve; nadzor pri urejanju in popisovanju podfonda 
SI_ZAC/1553/001 in fonda  SI_ZAC/1036 Skupščine občine Celje 
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III. DEL - Poročilo – kultura splošno (stanje 31.12.2015) 
 
 

1. Povprečna starost zaposlenih strokovnih delavcev  

      
 /izpolnite tabelo/ 

Arhiv Število strokovnih delavcev Povprečna starost  strokovnih 

delavcev 

ZAC 13 46 

 
 

2. Število programov in projektov za otroke in mladino  

 
 /izpolnite tabelo/ 

Arhiv Število programov in projektov za otroke in mladino 

ZAC / 

 
Posebnih programov in projektov za otroke in mladino v 2015 nismo prijavljali, našo dejavnost temu delu 
publike smo usmerjali skozi utečeno kulturno-izobraževalno dejavnost arhiva (npr. obiski šol in delavnice) 

 

3. Število programov in projektov za tretje življenjsko obdobje  

 
 /izpolnite tabelo/ 

Arhiv Število programov in projektov za tretje življenjsko 

obdobje 

ZAC / 

 
Posebnih programov in projektov za tretje življenjsko obdobje v 2015 nismo prijavljali, našo dejavnost temu 
delu publike smo usmerjali skozi utečeno kulturno-izobraževalno dejavnost arhiva (npr. obiski in vodenja 
razstav, ki so v arhivu s strani Univerz za tretje življenjsko obdobje iz Žalca in Celja)   

 

4. Število vseh obiskovalcev javnih kulturnih dogodkov 

 
/izpolnite tabelo/ 

Arhiv Število vseh obiskovalcev javnih kulturnih dogodkov  

ZAC 2460 

 
Okvirno so prešteti in vključeni le dogodki ob prireditvah znotraj arhiva, ob tem pa je arhiv izvajal številne 
aktivnosti tudi »zunaj zidov stavbe«, kar si šteje kot eno od prioritet po večanju prepoznavnosti in utrjevanja 
pomena arhivske javne službe. 

  

5. Število digitaliziranih enot prilagojenih specifičnim kulturnim potrebam 

invalidov  

 
/izpolnite tabelo/ 

Arhiv Število  digitaliziranih enot prilagojenih specifičnim 

kulturnim potrebam invalidov 

ZAC / 

 


