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Zadeva:  Seminar »Lastno varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, prednosti in izzivi« 

dopolnilno strokovno izobraževanje za delo z dokumentarnim gradivom za 

uslužbence visokošolskih zavodov in muzejev ter knjižnic 
 

Usposabljanje bo potekalo od 12. maja 2021 preko aplikacije ZOOM. 

 

Namen usposabljanja 

Omogočanje dopolnilnega strokovnega izobraževanja v skladu z 10. členom Pravilnika o strokovni 
usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS št.66/16) 
 

Cilji usposabljanja 

- soočanje s praksami varstva lastnega dokumentarnega in arhivskega gradiva zavodov, ki jih 

izvajajo že dalj časa 

- osvetlitev osnovnih izhodišč pri vzpostavitvi lastnega varstva, 

- predstavitev potrebnih korakov pri organizaciji lastnega varstva 

- predstavitev povezave urejenega poslovanja s spisi z varstvom arhivskega gradiva 

- izzivi lastne hrambe digitalnih zapisov 

 

Način usposabljanja 

Predavatelji bodo predavali ob PP predstavitvah na videokonferenci preko aplikacije Zoom. 

 

Način prijave 
 
Prijavnica za dopolnilno izobraževanje se pošlje najkasneje do 10. 5. 2021 v fizični obliki na naslov 
arhiva ali po elektronski pošti na elektronski naslov glavne pisarne. 
 
Prijavljeni kandidati bodo vabilo na usposabljanje  oz. povezavo na Zoom dogodek prejeli na e- 
poštni naslov naveden ob prijavi. V okolju Zoom je nujno preveriti, da je udeleženec prijavljen s 
svojim imenom in priimek ter navedbo organizacije, v kateri je zaposlen. 
 
Cena in način plačila 
 
Cena usposabljanja znaša 60 EUR z DDV, plačilo se izvede na podlagi izstavljenega računa po 
opravljenem izobraževanju. 
 
Potrdilo o dopolnilnem izobraževanju. 
 
Vsak kandidat prejme pisno potrdilo o dopolnilnem izobraževanju, zato mora v prijavnici navesti 
tudi naslov.  
 
  



 

PROGRAM 
Sreda, 12. 05. 2021 
 

URA  VSEBINA PREDAVATELJ 

9.00 – 9.05 Namen seminarja in predstavitev 
programa 

Marija Grabnar ARS 

9.05 – 9.35 Predstavitev varstva lastnega 
dokumentarnega in arhivskega gradiva 
na Slovenskem – zakonske določbe, 
dosedanja praksa  

Marija Grabnar ARS 

9.35 – 10.00 Arhivsko muzejska služba in lastno 
varstvo arhivskega gradiva Univerze v 
Ljubljani 

Tatjana Dekleva, UL 

10.00 – 10.20 Lastno varstvo arhivskega gradiva 
RTV Slovenija 2011-2021 
 

mag. Tatjana Rezec 
Stibilj ARS 

10.20 – 10.40 Vzpostavitev arhiva_projekt ureditve 
fizičnega arhiva na Ekonomski fakulteti 
UL 

mag. Nataša Mulec 
UL 

10. 40 – 11.00 Delo v stalni zbirki EF(način 
sodelovanja med službami, način 
evidentiranja in hramba 
dokumentarnega in arhivskega gradiva 

Adrijana Mitrić, UL 

11.00 – 11.30 ODMOR  

11.30 – 11.50 Odbiranje in vsebinsko ter fizično 
urejanje arhivskega gradiva 
visokošolskega zavoda iz 60.let 
prejšnjega stoletja  

Jasmina Kogovšek 
ARS 

11.50 – 12. 10 Lastno varstvo arhivskega gradiva 
muzejev, Da ali NE 

dr. Mateja Jeraj  
ARS 

12.10 – 12.30 Izkušnje ustvarjalcev pri pridobivanju 
dovoljenja za lastno varstvo 
arhivskega gradiva  

Špela Kojc, Narodni 
muzej Slovenije, 
Miha Špiček, 
Slovenski 
etnografski muzej  

12.30 – 13.00 Urejeno pisarniško poslovanje, 
ogledalo inštitucije 

dr. Breda Zalašček 
UL 

13.00 – 14.30 Izzivi lastne hrambe digitalnih zapisov dr. Jože Škofljanec 
ARS 

 


