
  
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka:  6041-11/2021 

Datum: 11. 11. 2021 

 

Zadeva:  Dodatno strokovno usposabljanje za delo z dokumentarnim gradivom za 

uslužbence najvišjih državnih organov, ministrstev, organov v sestavi ministrstev, uradov, 

služb, skladov RS, agencij RS 

 

Usposabljanje bo potekalo 7. 12. 2021 v obliki videokonference preko aplikacije Zoom. 

 

Namen usposabljanja 

Dodatno usposabljanje za uslužbence najvišjih državnih organov, ministrstev, organov v sestavi 

ministrstev, uradov, služb, skladov RS, agencij RS…1, ki delajo z dokumentarnim gradivom in že 

imajo opravljen preizkus strokovne usposobljenosti.  

 

Cilji usposabljanja 
Redno dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja s področij iz drugega odstavka 3. člena 

Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom. 

Način usposabljanja 

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

 

Prijava 

Prijavnico za usposabljanje pošljite po elektronski pošti na naslov glavne pisarne (ars@gov.si). 

Prijavljeni kandidati bodo vabilo na usposabljanje oz. povezavo na Zoom dogodek prejeli na e-
poštni naslov, ki so ga navedli ob prijavi. 

PROGRAM  

 
Sreda, 7.12.2021 
 

URA  VSEBINA PREDAVATELJ 

8.45 – 9.00 Prijava  

9.00 – 9.15 Uvodne besede Jernej Križaj 

9.15 – 9.45 Dostopnost arhivskega gradiva v arhivih z ozirom na 
65. - 68. čl. ZVDAGA 

Tadej Cankar 

9.45 – 10.20 Selitev arhiva? Zakaj pa ne?!   
Ministrstvo za okolje in prostor RS – naša zgodba 

Petra Grahek 
Bernarda Šenk 

10.20 – 10.40 Odmor  

10.40 – 11.20 Prevzem arhivskega gradiva in priprava notranjih 
pravil na primeru letnih poročil AJPES 

Jasmina Goleš Košir 
Maja Povalej 

11.20 – 12.00 Virtualna arhivska čitalnica  Dr. Žiga Koncilija 

12.00 – 12.20 
 

Zbrali smo pogum – pedagoško zgodovinski projekt 

Arhiva Republike Slovenije, Zavoda za šolstvo RS in 

Parka vojaške zgodovine Pivka 

Mag. Alenka Starman 
Alič 

 Zaključek  

 
Stroški usposabljanja: Cena usposabljanja znaša 60 EUR z DDV, plačilo se izvede na podlagi 
izstavljenega računa po opravljenem izobraževanju. 

                                                           
1 Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom, 3. člen  (Uradni list RS, št. 66/2016). 
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