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Ljubljana, 31. 1. 2019 

 

 

29. ZBOROVANJE  

ARHIVSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJE, 

MARIBOR 2019 

 

 

Izvršni odbor Arhivskega društva Slovenije je na svoji 4. seji, dne 19. decembra 2018, izbral 

naslov teme 29. zborovanja ADS, ki bo potekalo 3. in 4. oktobra 2019 v Mariboru: 

 

VALORIZACIJA PRAVNIH OSEB JAVNEGA IN ZASEBNEGA PRAVA TER 

FIZIČNIH OSEB, KI SO NOSILCI JAVNIH POOBLASTIL ALI IZVAJALCI 

JAVNIH SLUŽB 

 

Javni arhivi vodijo register javnopravnih oseb, političnih strank in zasebnopravnih oseb, ki so 

pridobile status delovanja v javnem interesu po Zakonu o varstvu dokumentarnega in 

arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14, v nadaljevanju: ZVDAGA), 

za katere na podlagi podatkov iz Poslovnega registra Slovenije in v sodelovanju z Agencijo za 

javno pravne evidence in storitve ter ministrstvom, pristojnim za upravo, ugotovijo svojo 

pristojnost in od katerih bodo prevzemali arhivsko gradivo. 

 

Osebe zasebnega prava, ki delujejo v javnem interesu, v svojem okolju soustvarjajo ali 

vplivajo na javno podobo in razvoj. Tiste osebe zasebnega prava, ki jih pristojni arhivi 

uvrstijo v register oseb iz 2. odstavka 54. člena ZVDAGA, so dolžne iz dela dokumentarnega 

gradiva, ki se nanaša na delovanje v javnem interesu, skladno z navodili pristojnega arhiva 

odbrati arhivsko gradivo in ga hraniti skladno z določbami arhivske zakonodaje, oziroma ga 

neodplačno predati pristojnemu arhivu. 

 

Na zborovanju bo izpostavljena problematika izdajanja sklepov ustvarjalcem, ki niso 

neposredni oziroma posredni proračunski uporabniki (tj. pravne osebe javnega prava in 

zasebnega prava ter fizične osebe, ki so nosilci javnih pooblastil ali izvajalci javnih služb; 

politične stranke; pravne osebe, ki so pridobile status delovanja v javnem interesu) ter 

valorizacija ustvarjalcev, proračunskih uporabnikov, po področjih (uprava, pravosodje, vzgoja 

in izobraževanje, kultura, javni interes, gospodarstvo). Obenem nas zanimajo izkušnje javnih  
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arhivov pa tudi ustvarjalcev arhivskega gradiva z usklajenostjo arhivske zakonodaje s 

področnimi zakonodajami. 

 

Izkušnje z zadnjih zborovanj kažejo, da je med udeleženci zborovanja velik interes za 

organizacijo okroglih miz, kjer se dotaknemo aktualnih vprašanj stroke, zato bo en 

programski sklop zborovanja (približno 2 uri) namenjen okrogli mizi z naslovom: Aktualna 

vprašanja arhivske stroke. Tam naj bi tekla razprava in izmenjava izkušenj z različnih 

področij. Zainteresirane prosimo, da v pisni obliki pošljejo svoja vprašanja oziroma 

diskusijske prispevke.  

 

Spoštovane stanovske kolegice in kolegi ter ustvarjalci arhivskega gradiva, vljudno vas vabim 

k sodelovanju. Naslov in kratko predstavitev svojega referata pošljite do četrtka, 28. februarja 

2019, na elektronski naslov: tajnik@arhivsko-drustvo.si s pripisom »29. zborovanje ADS«. 

Uredniški odbor bo izmed prispelih predlogov izbral referate in v nekaj dneh referente 

obvestil o izboru. Izbrani referenti morajo nato svoje referate oddati do srede, 15. maja 2019. 

 

 

         mag. Hana Habjan 

      predsednica Arhivskega društva Slovenije 

          l. r. 

 


