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Zadeva: Seminar »Ravnanje z digitalnim dokumentarnim in arhivskim gradivom zavodov s  

področja zdravstva in socialnega varstva« 

 

 

Usposabljanje bo potekalo 24. maja 2022 v prostorih Zavoda za pokojninsko in invalidsko  

zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15 v Ljubljani. 

 

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 ravnanja z elektronskim gradivom pri posameznih zavodih, 

- seznanitev z varno hrambo elektronskega gradiva, 

- obveznosti posredovanja informacij pristojnim arhivom glede digitalnega poslovanja, 

- osvetlitev temeljnih postopkov upravljanja in vrednotenja dokumentarnega gradiva 

 

 

Način usposabljanja 

Predavatelji bodo predavali ob PP predstavitvah v interakciji z udeleženci seminarja. 

 

Način prijave 
 
Prijavnica za dopolnilno izobraževanje se pošlje najkasneje do 20. 5. 2022 v fizični obliki na naslov 
arhiva ali po elektronski pošti na elektronski naslov glavne pisarne. 
Ob prijavi naj prijavljeni kandidati navedejo tudi elektronski naslov za morebitne komunikacije in 
posredovanja dodatnih obvestil  
 
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 
Torek 24. 05. 2022 
 

URA  VSEBINA PREDAVATELJ 

9.00 – 9.05 Namen seminarja in predstavitev programa Marija Grabnar ARS 

9.05 – 9.50 Evidentiranje dokumentarnega in arhivskega 
gradiva – temeljni postopek njegovega 
upravljanja 

Aleksandra Mrdavšič 
ARS 

9.55 – 10.40 Valorizacija dokumentarnega gradiva na primeru 
porodnih zapisnikov 

Marija Grabnar ARS 

10.45 – 11.05 Digitalizacija procesa priprave pogodb UKC  Suzana Štuklek, Martina 
Sever Jelševar, UKCL 

11.10 – 11.40 Predstavitev elektronskih storitev ZPIZ mag. Domen Dolar ZPIZ 

11 40 – 12.10 ODMOR  

12.10 – 13.40 Rešitve za varno hrambo elektronskega gradiva  dr. Tatjana Hajtnik ARS 

13.45 – 14.30 Obveznost poročanja pristojnim arhivom glede 
digitalnega poslovanja - kdo naj poroča, kdaj in v 
kakšnih primerih  

dr. Jože Škofljanec  
ARS 

14.30 – 15.00 RAZPRAVA  

 
 


