
Zgodovinski arhiv Celje 
Teharska cesta 1 
3000 Celje 

Številka: 05-1924/9-2019 
Datum: 20. 9. 2019 

 

Zadeva: Dopolnilno izobraževanju za uslužbence, ki delajo na področju arhiviranja oz.  
              glavne pisarne na upravnih enotah.  

 

Na podlagi 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih 
(ZVDAGA, Uradni list RS, št. 30/2006, 51/2014) in v skladu z 10. členom Pravilnika o 
strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št, 66/2016) 
bomo v  Zgodovinskem arhivu Celje, v četrtek, 24. oktober 2019 izvedli dopolnilno 
izobraževanje za uslužbence, ki delajo na področju arhiviranja oz. glavne pisarne na 
upravnih enotah.  

Udeleženci seminarja bodo prejeli potrdilo o rednem dopolnjevanju in obnavljanju 
strokovnega znanja. 

Seminar bo potekal prostorih Zgodovinskega arhiva Celje, Teharska cesta 1, 3000 Celje.   

Prijave sprejemamo najkasneje do petka, 18. oktobra 2019.  

Prijave sprejemamo na e-naslov: info@zac.si 

Dodatne informacije: Kristina Tekavc, te.: 03 4287 640, mag. Hedvika Zdovc, tel.: 034287 644. 

Cena strokovnega usposabljanja za posameznega udeleženca je 60 EUR. 

Višina stroškov strokovnega usposabljanja je določena s sklepom Ministrstva za kulturo, št. 
625-1/2018-2. Zgodovinski arhiv Celje ni zavezanec za DDV. 

Način plačila: po izstavitvi računa v zakonitem roku. 

S spoštovanjem in lepimi pozdravi, 

 

Pripravila:                                                                                              dr. Borut Batagelj 
mag. Hedvika Zdovc,                                                                                 direktor 
arhivska svetnica 
 

 

mailto:info@zac.si


 

 

Program  seminarja, 24. oktober 2019 

 

Čas izvedbe seminarja: 9.30 –12.45 

Kraj izvedbe: Zgodovinski arhiv Celje, Teharska cesta 1, Celje 

Vsebinski sklop: 

 9.30–10.15  
Novosti na področju upravljanja in arhiviranja dokumentarnega gradiva  
(mag. Hedvika Zdovc, Zgodovinski arhiv Celje)  
 

 10.20–11.30  
Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi s 
poudarkom na klasifikacijski načrt za upravne enote 
(mag. Hedvika Zdovc, Zgodovinski arhiv Celje; Ernest Mencigar, vodja službe za 
ravnanje z dokumentarnim gradivom, Upravna enota Ljubljana)  
 

 11.30–12.00 
Odmor 
 

 12.00–12.45  
Novosti Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah  
(dr. Jože Škofljanec, Arhiv Republike Slovenije)  
  

 



PRIJAVNICA NA SEMINAR
Datum:_______________

Organizacija 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Naslov 

__________________________________ 

__________________________________ 

Davčna št. oz. ID za DDV 

__________________________________ 

Št. TRR 

__________________________________ 

Matična številka 

__________________________________ 

Številka naročilnice 

__________________________________ 

Zavezanec za DDV: ☐ DA ☐ NE

Telefon:___________________________ 

Fax.:______________________________ 

E pošta:___________________________ 

 Priimek in ime 

__________________________________ 

Rojen (a) 

__________________________________ 

Delovno mesto 

__________________________________ 

Izobrazba 

__________________________________ 

V_____________dne___________  Žig  Podpis odgovorne osebe: 
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