Vičava 5, 2250 Ptuj
Telefon +386 (2) 787-97-30
e-pošta: tajnistvo@arhiv-ptuj.si

Številka

167/2017

Ptuj, dne 6.11. 2017

ZADEVA: Novosti nove Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva/ Dodatno
izobraževanje
V skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom (Uradni
list RS. št. 66/16) se mora oseba, ki ima opravljen preizkus strokovne usposobljenosti na vsaka
tri leta po opravljenem preizkusu udeležiti vsaj enega strokovnega izobraževanja, ki ga
organizirajo pristojni arhivi.
Zgodovinski arhiv na Ptuju pripravlja dodatno, enodnevno izobraževanje na temo novosti,
ki jih prinaša nova Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS,
št. 42/17), ki je bila sprejeta avgusta 2017, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.
Na izobraževanju vam bodo predavatelji predstavili novosti in spremembe, ki jih prinaša
Uredba, skupaj s praktičnim prikazom priprave arhivskega gradiva na predajo pristojnemu
arhivu.
Predavatelji:
mag. Nada Čibej, direktorica, Pokrajinski arhiv Koper
dr. Miroslav Novak, arhivski svetnik, Pokrajinski arhiv Maribor
Nataša Majerič Kekec, višja arhivistka, Zgodovinski arhiv na Ptuju

Datum izobraževanja: TOREK, 28. novembra 2017
Lokacija: Zgodovinski arhiv na Ptuju, Vičava 5, predavalnica
Cena udeležbe: 50€ (za neposredne proračunske uporabnike 40€). Plačilo se izvede na
podlagi izpolnjene naročilnice. Zgodovinski arhiv na Ptuju ni zavezanec za DDV. Način plačila:
po izstavitvi računa v zakonitem roku.
Izpolnjeno prijavnico na dodatno izobraževanje s podatki o udeležencih (ime, priimek,
zaposlitev) pošljite na elektronski naslov: tajnistvo@arhiv-ptuj.si najkasneje do četrtka, 23.
novembra 2017 na naslov: Zgodovinski arhiv na Ptuju, Vičava 5, 2250 Ptuj ali e-naslov:
tajnistvo@arhiv-ptuj.si
ŠTEVILO PRIJAV JE OMEJENO!
Za vsa dodatna vprašanja, informacije smo vam na voljo na tel.št. 02 78 79 730.
Vljudno vabljeni!
S spoštovanjem,

Katja Zupanič, prof.
direktorica Zgodovinskega arhiva na Ptuju

Program izobraževanja, torek 28.11. 2017
Čas
10.00 – 12.00

12.00
12.30
13.00

14.00

Vsebinski sklop
Novosti, ki jih prinaša nova
Uredba o varstvu
dokumentarnega in
arhivskega gradiva
Vprašanja
Odmor
Postopek priprave in
predaje arhivskega gradiva
v pristojni arhiv
Vprašanja

Predavatelj
mag. Nada Čibej, Pokrajinski
arhiv Koper
dr. Miroslav Novak,
Pokrajinski arhiv Maribor

Nataša
Majerič
Kekec,
Zgodovinski arhiv na Ptuju
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