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ANDROIĆ SANJA, rojena 05. 11. 1979 v Mariboru. Ima opravljen strokovni izpit za 
upravljanje z dokumentarnim in arhivskim gradivom in več kot 10 let delovnih izkušenj na tem 
področju. Diplomirala je na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju, smer 
Poslovanje v sodobni družbi – dodiplomski študij, sedaj pa je študentka magistrskega študija 
Management znanja na isti fakulteti. Zaposlena je na Mariborskem vodovodu kot Vodja 
sprejemne pisarne. 

 

 
 

MAG. BRANKOVIĆ DANIJELA je diplomirala na dveh smereh Filozofske fakultete v 
Novem Sadu: na katedri za srbohrvaški jezik in književnost ter Katedri za nemški jezik in 
književnost. Strokovni izpit iz arhivske dejavnosti je opravila leta 1997, leta 2007 pa je 
pridobila naziv višja arhivistka. V Arhivu Vojvodine prevaja gradivo iz nemškega jezika. 
Objavila je štiri knjige analitičnih inventarjev, več znanstvenih in strokovnih del, je soavtorica 
razstav arhivskih dokumentov in predavateljica na mednarodnih in domačih posvetovanjih. 

 MAG. BUKOŠEK METKA, rojena Plank leta 1961 v Celju, je po končani osnovni šoli leta 
1976 nadaljevala šolanje na Srednji vzgojiteljski šoli v Celju. Ob uspešnem zaključku srednje 
šole se je vpisala na Filozofsko fakulteto Ljubljani, Oddelek za zgodovino in etnologijo. 
Diplomirala je leta 1985 ter pridobila naziv profesor zgodovine in diplomirani etnolog. Še 
istega leta je dobila zaposlitev v Zgodovinskem arhivu v Celju kot arhivistka. Strokovni izpit je 
opravila leta 1986. Po opravljenem strokovnem izpitu je delala na več področjih, v glavnem na 
upravi. Leta 1991 ji je bilo dodeljeno vodenje pravosodnega resorja. Leta 1997 si je pridobila 
naziv arhivske svetovalke. Leta 2001 je vpisala podiplomski študij na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani, Oddelek za zgodovino, smer arhivistika. Ukvarja se s problematiko pravosodnih 
organov in njihovega gradiva. V letih 2000–2002 je opravljala tudi funkcijo predsednice 
Arhivskega društva Slovenije, v okviru tega pa sodeluje v mnogih komisijah, ki rešujejo 
strokovne probleme arhivske stroke. Ker opravlja Zgodovinski arhiv v Celju tudi pedagoško 
dejavnost, je za potrebe pravosodja pripravila tudi več učnih pripomočkov za slušatelje. 

 

 

MAG. BURNAČ DANILO je diplomiral iz prava, managementa in javne uprave ter 
magistriral iz ekonomskih in poslovnih ved. Sedaj pripravlja doktorat na Univerzi v Mariboru. 
Ukvarja se z okoljsko problematiko obveznih javnih služb vodooskrbe, ravnanja z odpadki in 
odvajanja odpadnih voda, z zakonodajo s tega področja in družbeno odgovornostjo. V 
prejšnjem mandatu je bil poklicni podžupan, odgovoren za komunalne dejavnosti, ukvarjal se 
je z družbeno odgovornostjo do okolja in ljudi. Sodeluje na strokovnih posvetih s področja 
okoljske problematike in je član upravnega odbora komunalne zbornice, združenja nadzornikov 
gospodarskih družb ter avtor več člankov z različnih področij družbenega delovanja. Dva 
mandata je član Mestnega sveta v Mariboru ter deluje na športnem in zgodovinskem področju. 
Sedaj je zaposlen kot direktor javnega podjetja Mariborski vodovod. 

 

 COMMENT JEAN-MARC dela kot specialist informacijske tehnologije v Švicarskem 
federalnem arhivu od leta 1992. Trenutno vodi enoto informacijske tehnologije. Bil je tudi 
vodja dela IT projekta Arhiva Kominterne v Moskvi in vodja modernizacijskega projekta 
albanskih arhivov. Prav tako je kot strokovnjak sodeloval pri projektu digitalne zaščite Arhiva 
državne policije v Gvatemali. V Indiji je sodeloval tudi na mnogih konferencah, kjer je svoje 
znanje prenašal skupnosti knjižničarjev te države. 

 

 
 

DUČIĆ MIROSLAV, rojen 20. 12. 1959, zaključil Pravno fakulteto. Eno leto je bil 
zaposlen kot sodniški pripravnik na Okrožnem sodišču v Užicah. Od 1. februarja 1987, ko je 
zaključil tečaj za arhivske delavce v Arhivu Srbije, je zaposlen v Zgodovinskem arhivu Užice. 
Do konca leta 2001 je delal v službi za nadzor nad arhivskim gradivom izven arhiva. V tem času 
je opravil več kot 2000 ogledov pri ustvarjalcih gradiva. Posebej se je ukvarjal z arhivi sodišč, 
izobraževalnih ustanov in organov uprave. Konec leta 2001 je postal direktor Zgodovinskega 
arhiva Užice. Leta 2009 je pridobil naziv arhivskega svetovalca. Med svojim direktorovanjem si 
je prizadeval, da bi Arhiv Užice dobil eno izmed najmodernejših namenskih zgradb s Srbiji in 
širše. Še naprej se ukvarja s strokovnim delom, predvsem s področja zunanje službe ter 
obdeluje teme, vezane na stečaje in njihove posledice glede arhivskega gradiva. Svoje 
prispevke objavlja v več publikacijah.  
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ERKER BOJAN, rojen leta 1959 v Mariboru. Diplomiral je s področja računalniškega 
konstruiranja na Tehniški fakulteti Maribor, smer strojništvo. V podjetjih Primat, Konus in 
TAM je delal na področju tehniške in poslovne informatike. Je preizkušen revizor 
informacijskih sistemov (CISA) in preizkušen v vodenju področja informacijskih tehnologij 
podjetja (CGEIT). Je član mednarodne organizacije revizorjev informacijskih sistemov ISACA in 
slovenske sekcije društva. S področjem arhiviranja se ukvarja več kot 12 let, zadnja leta veliko 
z elektronskim poslovanjem, organiziranjem in optimiranjem poslovnih procesov. Zaposlen je v 
podjetju Mariborski vodovod kot vodja informatike. 

 

 

MAG. GALE CIRIL se je rodil v Ljubljani leta 1946. Po izobrazbi je diplomirani novinar 
in magister političnih znanosti. Po končani gimnaziji je nadaljeval šolanje na Fakulteti za 
sociologijo, politične vede in novinarstvo (sedanji FDV) v Ljubljani na smeri za novinarstvo. Po 
diplomi je nadaljeval podiplomski študij političnih znanosti in uspešno zagovarjal magistrsko 
nalogo z naslovom Politična kultura in zabavni tisk. Objavlja od leta 1965 v časnikih in revijah 
tako v Sloveniji kot drugih državah nekdanje Jugoslavije. Ustvaril je vrsto televizijskih oddaj, 
ki jih je nekaj časa tudi vodil, npr. Obe plati medalje, Vroči telefon, Skica za potret, Drugačni. 
Z animiranim filmom se je začel ukvarjati že kot študent. Najprej je v sodelovanju z mojstri 
Zagreb filma posnel več deset propagandnih filmov, nato pa se je začel ukvarjati z avtorskimi 
filmi – za Viba film je posnel tri: Deziluzija, Zmaga Cvetja in Aktivist. Leta 1978 je ustanovil 
društvo Klub devete umetnosti in zbral okoli sebe zagovornike stripa kot devete umetnosti. Od 
leta 1965 pa do danes je napisal več deset scenarijev za stripe, ki jih je realiziral skupaj z 
risarji iz domovine in tujine (Erazem Predjamski, Samuraj Takeda, Tihotapci, Let na Jupiter, 
Morski volk, Guliver ...). Večino jih je objavil v slovenskem jeziku, priredil je tudi nekaj 
besedil za slikanice, ki so izhajale v dnevniku Delo (Mehikanec, Taras Buljba, Ljubezen na 
severu ...). Leta 1980 je Založba Obzorja izdala njegovo knjigo STRIP – DEVETA UMETNOST, ki 
je bila sploh prva teoretična knjiga o stripu v Jugoslaviji in Sloveniji. V sodelovanju z 
nekaterimi člani Kluba devete umetnosti je ustanovil sekcijo za animirani film in začel 
ustvarjati film v digitalni tehnologiji. Prvi film (ETC) bo končal najkasneje avgusta letos, 
pripravlja pa že tudi prve propagandne filme s pomočjo računalnikov. 

 

 

GAŠIĆ MILENA, arhivska tehnica II. razreda, zaposlena v Zgodovinskem arhivu Sarajevo 
od leta 1976. Več let se ukvarja z revizijo fondov iz obdobja druge svetovne vojne v sklopu 
projekta mikrofilmanja, pri katerem sodeluje tudi Muzej holokavsta v Washingtonu. Objavila 
je več strokovnih del, kot soavtorica je izdala tri knjige in pripravila nekaj razstav. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 MAG. GODEC BRANKO, vodja Službe za informacijske storitve v Sektorju za 

informatiko Pošte Slovenije, slednji se je pridružil maja 2006, pred tem pa je bil 15 let 
zaposlen na Telekomu Slovenije. Posebej aktivno deluje na področju varne hrambe digitalnega 
dokumentarnega gradiva, ki jo Pošta Slovenije zagotavlja s storitvijo E-Arhiv. Aktivno je 
sodeloval pri pripravi notranjih pravil ponudnika ter pridobitvi akreditacije storitve zajema in 
hrambe digitalnega gradiva, ki jo je Pošta Slovenije prejela v marcu 2009. E-hrambo 
digitalnega gradiva je na različnih dogodkih že predstavil z vidika funkcionalnosti, 
neprekinjenega poslovanja, okrevanja po katastrofi, varnosti in ostalih vidikov. 

 

 GOTOVINA VESNA, rojena je bila 1962 v Ljubljani, kjer je leta 1986 končala študij na 
Filozofski fakulteti, smer zgodovina in sociologija. Od leta 1986 je zaposlena v Arhivu RS, od 
leta 1991 vodi Sektor za varstvo arhivskega gradiva uprave po letu 1945. Posveča se predvsem 
valorizaciji dokumentarnega in arhivskega gradiva. Sodeluje v komisijah za potrjevanje 
strokovnih navodil in notranjih pravil za e-zajem in e-hrambo, je članica medarhivske skupine 
za upravo in usklajuje strokovna navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega 
gradiva med Arhivom RS in pokrajinskimi in zgodovinskimi arhivi. Ukvarja se z izobraževanjem 
delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom, od leta 2000 organizira enkrat letno kolokvije 
kot dodatna strokovna usposabljanja v javni upravi, na katerih obravnava aktualna vprašanja s 
področja ohranjanja kulturne dediščine pred prevzemom v arhiv. Od leta 2005 evidentira 
gradivo v okviru Sporazuma o vprašanjih nasledstva, Priloga D, v arhivih v Beogradu.  
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GUŠIĆ SEJDALIJA, arhivski svetovalec, zaposlen v Zgodovinskem arhivu Sarajevo in 
predsednik Arhivskega društva Bosne in Hercegovine. Rojen je bil leta 1956. Diplomiral je leta 
1980 na oddelku za orientalistiko Filozofske fakultete v Sarajevu. V sarajevskem Zgodovinskem 
arhivu je zaposlen od leta 1981. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

MAG. HAJTNIK TATJANA deluje dobrih petindvajset let na področju informatike. Svoje 
strokovne izkušnje je nabirala tako v gospodarskih družbah, javnem sektorju kot tudi v državni 
upravi. Strokovno kariero je začela kot sistemski inženir na velikih računalniških sistemih in jo 
nadaljevala na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot vodja informatike v OE Krško. 
V letih od 1999 do 2006 se je v državni upravi intenzivno ukvarjala s področjem informacijske 
varnosti in bila nosilka uvedbe sodobnih standardov s področja informacijske varnosti v Centru 
Vlade za informatiko in širše v državni upravi. Z oktobrom leta 2006 je prevzela vodenje 
Sektorja za elektronske arhive in računalniško podporo v Arhivu RS, kjer se poleg skrbi za 
vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema Arhiva RS intenzivno ukvarja s področjem 
elektronske hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva. Sodeluje pri prevzemih 
elektronskega arhivskega gradiva od ustvarjalcev, vodi verifikacijske postopke skladno z 
ZVDAGA (registracije ponudnikov in akreditacije opreme in storitev) ter sodeluje v Komisiji za 
potrjevanje notranjih pravil. Redno izvaja, tako doma kot v tujini, strokovna predavanja s 
področja e-hrambe ter piše in objavlja strokovne članke s tega področja.  

 

 
 

DR. HANUS JOZEF je leta 1973 končal študij na Fakulteti za kemijsko tehnologijo 
Tehnološke univerze v Bratislavi. Leta 1987 je uspešno zagovarjal svojo doktorsko disertacijo. 
Med letoma 1974 in 2008 je bil zaposlen v Slovaškem narodnem arhivu kot vodja oddelka za 
zaščito arhivskega gradiva. Od leta 2009 je direktor Oddelka za arhive na Ministrstvu za 
notranje zadeve Republike Slovaške. Na Oddelku za arhivistiko in pomožne zgodovinske vede 
Univerze Comenius gostuje kot zunanji predavatelj. Je član več strokovnih mednarodnih teles 
in komitejev za zaščito gradiva, član Evropskega odbora arhivistov, Evropske arhivske skupine 
ter IIAS Trst - Maribor, sodeluje pa tudi v različnih evropskih projektih. 

 

 

 
 
 

HANUSOVÁ EMÍLIJA je leta 1975 končala študij na Oddelku za kemijo in tehnologijo 
lesa, celuloze in papirja Fakultete za kemijsko tehnologijo Tehnološke univerze v Bratislavi. 
Od leta 1992 je zaposlena v Univerzitetni knjižnici v Bratislavi kot vodja oddelka za zaščito 
dokumentov. Od leta 1974 do 1992 je bila zaposlena na Raziskovalnem inštitutu za celulozo in 
papir v Bratislavi kot raziskovalka. 

 

 
 

DR. HEĐBELI ŽIVANA, vodja odseka za splošne posle v Uradu za splošne posle 
Hrvaškega sabora in Vlade, zunanja sodelavka Univerze v Zadru ter redna članica 
Mednarodnega inštituta arhivske znanosti Trst - Maribor, članica upravnega odbora Documente 
- centra za soočanje s preteklostjo, članica redakcije e-biltena, HID - Drobilica, članica 
redakcije časopisa Arhivska praksa ter avtorica več kot 200 prispevkov, referatov, poročil, 
prikazov, pregledov in prevodov. 

 

HOJNIK LUKA, rojen na Ptuju, živi in dela v Ljubljani. Po maturi na Gimnaziji Poljane 
v Ljubljani je z odliko diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani z diplomsko nalogo 
"Avtorsko pravo v času digitalnih tehnologij". Že v času študija je delal in raziskoval na 
Inštitutu za ekonomijo, pravo in informatiko, kjer se je kasneje tudi zaposlil kot vodja 
projektov varstva osebnih podatkov in elektronskega arhiviranja. Trenutno opravlja delo vodje 
pravne pisarne v podjetju MFC.2 d. o. o. – ponudniku storitev zajema in hrambe gradiva ter 
drugih povezanih storitev, kjer med drugim skrbi tudi za svetovanje strankam. Specializiral se 
je predvsem za področje informacijskega prava, ki obsega elektronsko poslovanje in 
arhiviranje, varstvo osebnih podatkov in zasebnosti, zaupnih podatkov, telekomunikacijskih 
podatkov, poslovnih in poklicnih skrivnosti, informacijske intelektualne lastnine, idr. Je avtor 
več strokovnih člankov in drugih del s tega področja, pogosto pa svoje znanje in izkušnje deli 
tudi z udeleženci predavanj, delavnic in konferenc. 
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ISIĆ SELMA, rojena je bila 6. 4. 1980 v Tuzli, kjer živi še danes. Osnovno in srednjo šolo 
je končala v domačem kraju, 24. 1. 2006 pa je diplomirala na oddelku za zgodovino Filozofske 
fakultete v Tuzli. V letih 2006–2007 je delala kot pripravnica v Arhivu Tuzelskega kantona, in 
sicer kot arhivistka za urejanje in obdelovanje arhivskega gradiva. Od decembra 2007 je 
zaposlena v omenjenem arhivu, njeno področje dela pa obsega zaščito, urejanje in obdelovanje 
arhivskega gradiva. 

 

DR. JERAJ MATEJA, rojena 1955 v Ljubljani, kjer je leta 1979 končala filozofsko 
fakulteto (zgodovina, italijanščina), leta 1995 je dosegla magisterij iz arhivistike, leta 2003 pa 
doktorat iz zgodovine. Od leta 1980 je zaposlena v Arhivu Republike Slovenije in je zadolžena 
za gradivo s področja kulture, deloma tudi za zasebno arhivsko gradivo. Vodi komisijo za 
presojo notranjih pravil o hrambi dokumentarnega gradiva pri Arhivu Republike Slovenije.  

Njeno raziskovalno delo sega na področje zgodovine in arhivistike. S prispevki se je 
udeležila več strokovnih in znanstvenih posvetovanj tako doma kot v tujini. Je avtor več 
samostojnih publikacij (dveh v soavtorstvu z Jelko Melik) in številnih znanstvenih člankov s 
področja arhivistike, zgodovine političnih organizacij in ženskih gibanj. Več kot petnajst let 
evidentira arhivsko gradivo, ki zadeva Slovence in njihovo zgodovino, v osrednjem britanskem 
arhivu National Arhives v Londonu. 

 

 
 

DR. KEHRLI MANUEL je bil rojen leta 1977. Študiral je umetnostno zgodovino na 
Univerzi v Bernu. V letih 2006–2009 je bil kurator v Stiftung Schloss Jegensdorf (Museum für 
Bernese Home Décor), od leta 2009 do 2011 je bil zadolžen za zaščito kulturne lastnine 
Kantona Aargau (Urad za spomeniško varstvo). Od leta 2012 je direktor prodaje v podjetju 
scope solutions ag v Baslu. 

 

 
 

DR. KEMPER JOACHIM, rojen v mestu Ludwigshafen am Rhein (Rheinland-Pfalz, 
Germany). Študiral je zgodovino in zgodovinske pomožne vede v Mannheimu in Mainzu 
(doktorat 2004). Od leta 2003 do 2005 je bil zaposlen kot arhivist v Bavarskem državnem 
arhivu. Med letoma 2005 in 2007 je delal v Bavarskem glavnem državnem arhivu, v letih 2008–
2010 na Direkciji Bavarskih državnih arhivov ter na koncu v Državnem arhivu v Münchnu. Od 
januarja 2011 je vodja Mestnega arhiva Speyer.  

 
 

MAG. KEREC BRANKA (1971, Maribor). V Ljubljani je zaključila študij bibliotekarstva in 
primerjalne književnosti z literarno teorijo ter dokončala tudi podiplomski študij. Magistrirala 
je s temo Bibliografski opis fotografij – oblikovanje naslova in vsebinskega opisa. Leta 1997 se 
je zaposlila v Univerzitetni knjižnici Maribor kot katalogizatorka in referentka Zbirke drobnih 
tiskov, od leta 2003 pa je vodja Katalogizacijsko-redakcijske službe. Je avtorica ali sooavtorica 
razstav v UKM ter avtorica ali soavtorica prispevkov s področja bibliografske obdelave 
knjižničnih gradiv in kakovosti knjžničnih storitev.  
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DR. KLASINC PETER PAVEL je bil rojen v Mariboru. Po končani osnovni šoli in gimnaziji 
je študiral zgodovino in umetnostno zgodovino v Ljubljani ter si pridobil naziv profesor 
zgodovine in profesor umetnostne zgodovine. Prvo zaposlitev je leta 1968 našel v 
Zgodovinskem arhivu na Ptuju, kjer je bil ravnatelj od leta 1972 do 1976, nato se je zaposlil v 
Pokrajinskem arhivu Maribor, kjer je bil med letoma 1982 in 1994 direktor, nato pa do 
upokojitve (16. 9. 2007) vodja oddelka za fonde s področja gospodarstva. Podiplomski študij je 
opravil na Univerzi v Zagrebu, kjer je leta 1986 magistriral in leta 1991 doktoriral. Strokovno 
se je izpopolnjeval v arhivih, arhivskih službah ter v drugih arhivom sorodnih ustanovah v 
Angliji, Avstriji, Italiji, Nemčiji, Nizozemski, Franciji, Kanadi, Združenih državah Amerike, 
Kitajski, Madžarski, Češki, Slovaški, Poljski, v skandinavskih državah in v državah nekdanje 
Jugoslavije na področjih mednarodnih arhivskih strokovnih stikov, zgodovine, arhivistike, 
arhivskih strokovno-tehničnih vprašanj, uvajanja novih informacijskih tehnologij v arhivsko 
znanstvenoraziskovalno in strokovno delo itd. Leta 1997 si je pridobil najvišji možni strokovni 
naziv "arhivski svetnik" in nekaj let prej tudi "znanstveni svetnik". Objavil je okoli štiristo 
strokovnih, znanstvenih in arhivskih praktičnih ter teoretičnih prispevkov doma in v tujini. 
Imenovan je bil v različne domače in tuje strokovne komisije, sodeluje s Filozofsko fakulteto 
Univerze v Zagrebu in Filozofsko fakulteto Univerze v Tuzli. Pred leti je bil imenovan za 
konzultanta Okrogle mize arhivov sveta (CITRA/ICA), nato je bil redni član sekcije 
profesionalnih arhivistov (SPA/ICA) pri Mednarodnem arhivskem svetu s sedežem v Parizu 
(MAS-ICA), bil je član opazovalec Mednarodnega komiteja za gradnje in opremo pri MAS 
(CBQ/ICA) in član Mednarodnega komiteja za zgradbe in opremo v zmernih klimatskih 
razmerah pri Mednarodnem arhivskem svetu (ICA-CBTE). Je predstojnik Mednarodnega 
inštituta arhivskih znanosti Univerze v Mariboru in direktor Mednarodnega inštituta arhivskih 
znanosti Trst/Italija - Maribor/Slovenija. Je predsednik Arhivskega društva Maribor in 
podpredsednik društva Heraldica Slovenica. Kot profesor zgodovine in umetnostne zgodovine, 
kot arhivski in znanstveni svetnik ter kot doktor informacijskih znanosti s področja 
humanističnih znanosti je opravil vrsto predavanj na slovenskih ter mednarodnih konferencah 
in je nosilec ali sodelavec v mnogih slovenskih in mednarodnih projektih. 

 

 
 

KOJC META je od leta 2007 zaposlena kot konservatorka-restavratorka knjižničnega 
gradiva na Oddelku za ohranjanje knjižničnega gradiva NUK. Leta 2007 je pod mentorstvom dr. 
Jasne Malešič in mag. Tamare Trček Pečak na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje 
zagovarjala diplomsko delo z naslovom Reševanje problematike lisičjih peg na likovnih delih. V 
letu 2010 je pod mentorstvom dr. Jasne Malešič opravila strokovni izpit za konservatorja-
restavratorja z nalogo Problematika odstranjevanja samolepilnih trakov na zapuščini Bojana 
Adamiča.  

 

 

KONTESTABILE ROVIS MIRJANA, arhivska svetovalka, od februarja 1997 zaposlena kot 
arhivistka v Pokrajinskem arhivu Koper. Diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer 
zgodovina in pedagogika. Pred prihodom v Pokrajinski arhiv Koper je poučevala na Gimnaziji 
Koper in Srednji ekonomski šoli Koper. Področje njenega dela je bilo urejanje in popisovanj 
fondov do leta 1945, od leta 2008 ureja fonde s področja vzgoje in izobraževanja ter kulture. 
Je koordinatorka medarhivske strokovne delovne skupine za šolstvo in predstavitve arhivov na 
Kulturnem bazarju. V svojih raziskavah je obdelala Primorsko v obdobju Avstro-Ogrske in 
Italije ter krajevno zgodovino Marezig v monografiji Stoletje dolga pot Neodvisnosti do 
neodvisnosti in uredila monografijo Kronika Hrpelj. Med drugim je z uvodno študijo izdala 
popise fondov Virgilija Ščeka, Urada domen Koper in Istrskega vodovoda Koper. Pripravila je 
eno odmevnejših razstav Učitelj naj bo, kjer je na kratko predstavljena zgodovina slovenskega 
oddelka Moškega učiteljišča Koper 1875–1909, ter uredila monografijo Cesarsko kraljevo moško 
učiteljišče Koper. Od 29. marca 2006 do 20. marca 2010 je bila predsednica Arhivskega društva 
Slovenije. Od leta 2009 sodeluje pri EU-projektu HERITAGE LIVE z organizacijo in 
soorganizacijo treh mednarodnih arhivskih konferenc na temo podiplomskega študija 
arhivistike. 

 
 DR. KÖRMENDY LAJOS je magistriral iz zgodovine leta 1973 ter arhivistike leta 1979. 

Leta 1979 je pridobil še doktorsko izobrazbo iz zgodovine na Univerzi Eötvös Loránd v 
Budimpešti. Med letoma 1979 in 1989 je obiskoval še podiplomske študije arhivistike v Parizu 
in Liverpoolu ter leta 2008 na Univerzi Eötvös Loránd iz arhivistike tudi doktoriral. V 
Madžarskem državnem arhivu je zaposlen od leta 1975, od leta 2009 pa je vodja oddelka za 
zaščito gradiva. V letih 1981–1992 je bil član in sekretar reprografskega komiteja 
Mednarodnega arhivskega sveta, 1992–2000 je bil član Komiteja za arhivske pravne zadeve 
(MAS) in med 2001 in 2004 še svetovalec Biroja okrogle mize konference (CITRA). Od leta 2006 
je predstavnik Madžarske v Evropski arhivski skupini.  
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KOSI BOJAN, rojen 9. 8. 1976 v Trbovljah, je prve izkušnje s področja zvoka in 
radijskega medija nabiral na lokalni radijski postaji, leta 2000 pa se je zaposlil na Radiu 
Slovenija v arhivu zvokovnih posnetkov. Lotil se je uvajanja in razvoja takratnega kataloškega 
sistema Fonoteka, ki je vseboval le vsebinske popise hranjenih posnetkov na fizičnih nosilcih 
zvoka. Poglobil se je v relacijske baze podatkov in prilagajanje strukture podatkov za uporabo 
v produkcijskem okolju Radia. V pomoč mu je bilo tudi poznavanje glasbe, saj je kot glasbenik 
sodeloval v Pihalnem orkestru Svea Zagorje in bil tudi vodja zasedbe Big Band Zagorje. V letu 
2007 se je pridružil skupini za uvajanje novega računalniškega sistema, ki poleg opisnih 
podatkov upravlja tudi z digitalnimi zvokovnimi zapisi. V letu 2008 je postal vodja 
novoustanovljene službe za digitalizacijo zvokovnih vsebin z imenom Mediateka. Z 
vsakodnevnim pridobivanjem znanja s področja strojne in programske opreme je za Radio 
Slovenija vse bolj nepogrešljiv. Poleg organiziranja delovnih procesov skrbi tudi za nadaljnji 
razvoj sistema, njegove inovativne rešitve s pridom uporabljajo v drugih sorodnih institucijah 
po svetu.  

 

 

DR. KOŽAR AZEM, izredni profesor, rojen 1. 12. 1947 v Beranih (Črna gora). Leta 1974 
je zaključil študij na Filozofski fakulteti v Prištini, leta 1980 na isti fakulteti tudi magistriral s 
temo iz sodobne zgodovine. Prvič je doktoriral leta 1998 na Filozofski fakulteti v Zagrebu s 
temo "Zaščita arhivskega gradiva v vojnih okoliščinah", drugič leta 2008 na isti fakulteti s temo 
"Tuzla in njena okolica med osmansko in avstroogrsko upravo v letih 1870–1890." Naziv 
arhivskega svetovalca je pridobil leta 1995. Objavil je več kot 200 bibliografskih enot s 
področja arhivistike in zgodovinopisja, od tega 12 knjig. Službeno kariero je začel kot učitelj in 
ravnatelj, kasneje je delal kot kustos v Muzeju vzhodne Bosne v Tuzli, v letih 1984-2002 je bil 
direktor Regionalnega zgodovinskega arhiva v Tuzli. Od leta 1993 je bil zaposlen na Filozofski 
fakulteti v Tuzli kot višji asistent, docent in izredni profesor. Več let je opravljal dolžnosti 
vodje Oddelka za zgodovino, prodekana za pouk in študentska vprašanja. Zdaj je član senata 
Univerze v Tuzli in dekan Filozofske fakultete Univerze v Tuzli. Že dalj časa je dejaven tudi 
kot gostujoči profesor na Univerzah v Osijeku, Bihaču in Mostarju. Je član Mednarodnega 
inštituta arhivskih znanosti, predsednik Društva zgodovinarjev Tuzle in predsednik 
organizacijskega odbora Mednarodnega arhivskega posvetovanja "Arhivska praksa". Pogosto je 
citiran v domači ter tuji strokovni in znanstveni literaturi, je tudi avtor ali soavtor več 
znanstvenih projektov s področja zgodovine in arhivistike. 

 

 
 

LAVRENČIČ ALEKSANDER je diplomiral leta 1996 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 
smer zgodovina. Zaposlitve: OŠ Majde Vrhovnik v Ljubljani, Zgodovinski arhiv in muzej 
Univerze v Ljubljani, Oddelek za arhiviranje in dokumentacijo TV Slovenija. Od leta je 2003 
vodja arhiva TV Slovenija. Član Društva T. G. Masaryk za filozofsko antropologijo, etiko ter za 
humanistične in družbene vede. Sodeluje pri projektu EUscreen za predstavitev televizijske 
dediščine na medmrežju.  

 

 
 

LEVIĆ ESAF rojen 15. 08. 1981 v Brčkem, živi v Tuzli. Leta 2005 je diplomiral na 
filozofski fakulteti Univerze v Tuzli na oddelku za zgodovino. V Arhivu Tuzelskega kantona se 
je prvič zaposlil leta 2006, redno pa je tam zaposlen od leta 2007, trenutno na področju 
zaščite, urejanja in obdelave arhivskega gradiva. Aktivno sodeluje v vseh projektih Arhiva 
Tuzelskega kantona od leta 2006 naprej. Objavil je več strokovnih in znanstvenih del s 
področja arhivistike in zgodovinopisja.  

 

 
 

LUKINIĆ SILVIJANA, rojena leta 1960 v Šibeniku, je končala Pravno fakulteto v Splitu. 
Od leta 1994 je zaposlena v Državnem arhivu v Varaždinu kot arhivistka na oddelku zaščite 
arhivskega gradiva pri ustvarjalcih, kjer trenutno opravlja dolžnosti vodje oddelka.  
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DR. MALEŠIČ JASNA je vodja Centra za ohranjanje knjižničnega gradiva in odgovorna 
oseba za zaščito knjižničnega gradiva v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Po 
izobrazbi je organski kemik, v NUK se je leta 2001 zaposlila kot raziskovalka na področju 
kulturne dediščine (projekta evropske unije InkCor in Papylum). Njeno raziskovalno delo 
zajema študije oksidativne razgradnje celuloze med termično in svetlobno pospešeno 
razgradnjo ter možnosti stabilizacije celuloze in dokumentov z železo-taninskim črnilom z 
uporabo antioksidantov. Iz omenjene tematike je leta 2005 doktorirala na Fakulteti za kemijo 
in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.  

 

 
 

MANAJ RAME, rojen leta 1954 na Kosovu. Končal je pravno fakulteto v Prištini, kjer je 
opravil tudi pravosodni izpit. Med letoma 1977 in 1979 je bil zaposlen kot korespondent za 
dnevni časopis Rilindja. Deset let je bil zaposlen v Rudniku boksita v Klini kot direktor 
administracije. Od leta 1990 je politično aktiven v višjih forumih Demokratične lige Kosova. Po 
letu 1999 je bil 5 let član in predsednik občinske skupščine Kline. V obdobju 2006-2007 je bil 
višji svetovalec predsednika kosovskega parlamenta. V tretji vladi je bil namestnik premierja 
kosovske vlade. Trenutno je izvršni vodja Državne agencije arhivov Kosova.  

 
 

MARKOVIĆ ŽELJKO, rojen je bil leta 1965 v Užicah. Tam je končal osnovno in srednjo 
šolo, Pravno fakulteto pa je absolviral v Beogradu. V užiškem zgodovinskem arhivu je zaposlen 
od leta 2001, pristojen je za zaščito arhivskega gradiva izven arhiva. Svoje strokovne prispevke 
je objavljal v publikacijah "Istorijska baština", "Užički zbornik", "Arhivska praksa", "Požeški 
godišnjak", "Arhivska praksa" in "Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega 
arhiviranja". 

 MATIJEVIČ ALEŠ, višji svetovalec v Sektorju za e-arhive in računalniško podporo v 
Arhivu Republike Slovenije, je diplomiral na Fakulteti za računalništvo in informatiko v 
Ljubljani. Izkušnje je nabiral v gospodarskih družbah v Sloveniji, kjer je kot razvijalec 
poslovnih aplikacij dobro spoznal svet poslovnih procesov v sklopu delovanja carine oz. 
delovanja sistema računalniške izmenjave podatkov (RIP). Svojo strokovno pot je nadaljeval v 
tujini kot razvijalec programske opreme v podjetju za razvoj digitalne telekomunikacijske 
opreme in opreme za beleženje digitalnih telekomunikacij. V Arhivu RS je dejaven v Sektorju 
za elektronske arhive in računalniško podporo pri informacijski podpori procesov arhiviranja in 
pri mednarodnih projektih elektronske hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva. 

 

 

DR. MELIK JELKA, rojena 1951 v Ljubljani, tam je leta 1975 končala pravno fakulteto, 
dosegla magisterij iz arhivistike leta 1993 in doktorat iz zgodovine 1999. Od leta 1978 je 
zaposlena v Arhivu Republike Slovenije in zadolžena za arhivsko gradivo pravosodja in 
ustavnega sodstva. Kot višji svetovalec I vodi tudi medarhivsko delovno skupino arhivistov, 
odgovornih za pravosodje, ter koordinacijsko delovno skupino, ki jo predstavljajo vsi voditelji 
posameznih delovnih skupin. Od leta 2004 predava arhivistiko na Filozofski fakulteti Univerze v 
Mariboru. Njeno raziskovalno delo sega na področje zgodovine, prava in arhivistike. Z 
znanstvenimi prispevki se je udeležila več strokovnih in znanstvenih posvetovanj tako doma kot 
v tujini. Napisala je več samostojnih publikacij, med njimi dve v soavtorstvu z Matejo Jeraj. 
Redno objavlja članke v glavni arhivski znanstveni reviji Arhivi in drugod. Več kot petnajst let 
vsako leto, prav tako z Matejo Jeraj, evidentira arhivsko gradivo, ki zadeva Slovence in njihovo 
zgodovino, v osrednjem britanskem arhivu National Arhives v Londonu. 

 

 
 

MIKEC AVBERŠEK LEOPOLD, obiskoval osnovno šolo v Šentrupertu in gimnazijo v 
Ljubljani. Leta 1980 se je vpisal na Teološko fakulteto in si pridobil naslov diplomirani teolog. 
Izpit iz arhivske in bibliotekarske dejavnosti je opravil 1994. Dodatno se je izpopolnjeval za 
delo v vzajemnem slovenskem knjižničnem informacijskem sistemu COBISS in na arhivskih 
strokovnih posvetovanjih. V Pokrajinskem arhivu Maribor je zaposlen od leta 1992 na delovnem 
mestu arhivist-bibliotekar. V strokovni naziv višji arhivist napredoval leta 2001. Sedaj opravlja 
dela in naloge vodja čitalnice in knjižnice. 
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MOJSOSKA GORDANA, rojena je bila 27. januarja 1980 v makedonskem Štipu. Leta 
2004 je končala Filozofsko fakulteto Univerze sv. Cirila in Metoda na Oddelku za angleški jezik 
in literaturo. Od leta 2003 do 2008 je bila zaposlena kot prevajalka in učiteljica na Centru za 
tuje jezike Lion. Med tem časom je sodelovala v več prevajalskih projektih, tudi na nacionalni 
ravni. Končala je podiplomski študij na Filozofski fakulteti, smer zgodovina in arhivistika, in 
pripravlja magistrsko nalogo z naslovom "Fond Filozofske fakultete v Državnem arhivu 
Republike Makedonije kot vir za kulturo in izobraževanje v Makedoniji med obema vojnama". V 
Državnem arhivu Republike Makedonije je zaposlena od leta 2008 na Oddelku za urejanje in 
obdelavo arhivskega gradiva. 

 

 
 

MOKROVIĆ NIKOLA, zaposlen v Documenti – Centru za soočanje s preteklostjo v 
Zagrebu kot arhivist. 

 

 
 

MONTEDURO ANTONIO, rojen je bil v Trstu, je višji arhivist izvršilnega sekretariata 
Srednjeevropske iniciative v Trstu in tudi član izvršilnega odbora MIAZ (Mednarodnega inštituta 
arhivskih znanosti Trst - Maribor), poleg tega je podpredsednik Friuli Venezia Giulia, veje 
Narodne zveze italijanskih arhivistov. 

 
 

MUSA MUHAMED je bil med letoma 1968 in 1972 zaposlen v Arhivu Bosne in 
Hercegovine, od konca leta 1972 pa v Zgodovinskem arhivu Sarajevo, zadnjih dvajset let kot 
vodja Službe za evidenco, nadzor in zaščito. Koncem leta 2010 je se je upokojil. Objavil je več 
kot 60 elaboratov, analiz, študij in ekspertiz ter 46 referatov s področja arhivske dejavnosti. 
Sodeloval je na okoli 330 seminarjih in bil član uredništva mnogih publikacij, monografij in 
drugih del.  

 

 
 

MAG. NIKOLIĆ JASMINA je direktorica Zgodovinskega arhiva Požarevac, rojena v Trnovu 
(BiH), osnovno in srednje izobraževanje (gimnazija) je končala v Požarevcu, leta 1992 je 
diplomirala na oddelku za etnologijo in antropologijo Filozofske fakultete v Beogradu, kjer je 
leta 2008 tudi magistrirala, trenutno pa je doktorandka na etnologiji in antropologiji. Govori 
angleški in ruski jezik. Sprva je bila v letih 1995 in 1996 zaposlena kot asistentka na Filozofski 
fakulteti Beograd, v letih 1997–2001 pa na Ministrstvu za kulturo Republike Srbije kot 
svetovalka za Braničevsko, Podonavsko in Borsko okrožje. Leta 2001 se je zaposlila v 
Zgodovinskem arhivu Požarevac, kjer je od leta 2003 direktorica. Na tem položaju je kot 
organizatorka, izdajateljica, glavna in odgovorna urednica, avtorica in soavtorica dala svoj 
pečat številnim projektom predstavitve arhivskega gradiva (razstave, predavanja, publikacije, 
znanstvene študije in članki, multimedijski projekti ipd.). Je nosilka projektov "Digitalizacija 
arhivskega gradiva kot kulturne dobrine" in "Izgradnja nove zgradbe za Zgodovinski arhiv 
Požarevac", iniciatorka posebnih izdaj arhiva ter sodelujoča na znanstvenih zborovanjih doma 
ter v tujini (Kanada, Norveška, Italija, Španija, Slovenija itd.). Sodeluje tudi pri Gospodarski 
enciklopediji Srbske akademije znanosti in umetnosti (SANU). 
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MAG. NIKOLOVA MAJA je leta 1979 končala Filozofsko fakulteto v Beogradu, leta 1995 
pa je magistrirala na Interdisciplinarnih študijah Univerze v Beogradu. Od leta 1979 je 
zaposlena kot kustosinja v Pedagoškem muzeju v Beogradu, v Sektorju šolskih arhivov in 
dokumentacije. Leta 2001 je dosegla naziv muzejske svetovalke. Je avtorica več razstav in 
katalogov s področja zgodovine izobraževanja in udeleženka mnogih mednarodnih konferenc. 

 

DR. NOVAK MIROSLAV, rojen v Cubru, osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v 
Ljutomeru. V letih 1981–1986 študiral zgodovino in sociologijo na Filozofski fakulteti Univerze 
v Ljubljani. Podiplomski študij je nadaljeval na Fakulteti organizacije in informatike 
Vseučilišča v Zagrebu in ga zaključil leta 1998. Naslednje leto je bil promoviran v doktorja 
znanosti. V Pokrajinskem arhivu Maribor je zaposlen od leta 1986, najprej kot pripravnik na 
referatu za gradivo uprave po letu 1850, nato kot arhivist s posebnimi nalogami s področja 
informacijske tehnologije. Od leta 1995 je bil eno leto vršilec dolžnosti direktorja, nato pa do 
leta 2000 direktor Pokrajinskega arhiva Maribor. Od leta 2000 dalje je zadolžen za razvoj 
informacijske tehnologije in za druge arhivske strokovne naloge. Strokovni izpit iz arhivistike 
je opravil leta 1987 v Arhivu Slovenije v Ljubljani. Svoje znanje s področja arhivske teorije in 
prakse je dopolnjeval na krajših študijskih obiskih v arhivih evropskih in nekaterih neevropskih 
držav ter na mnogih domačih in tujih kongresih, posvetovanjih ali srečanjih arhivistov, 
informatikov in bibliotekarjev. Leta 2006 si je pridobil naziv arhivskega svetnika. V zadnjem 
desetletju je bil aktiven v mnogih strokovnih delovnih skupinah, med drugim kot korespondent 
Kanadskega centra za informacije in dokumentacijo s področja arhivistike, član odbora za 
pripravo posvetovanj Sodobni arhivi in sodelavec Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti, 
član komisije za uvajanje računalništva pri Ministrstvu za kulturo RS, član izpitne komisije ter 
komisije za podeljevanje arhivskih strokovnih nazivov pri Arhivu Republike Slovenije. Leta 
2000 je postal polnopravni član Komiteja sodobnih dokumentov v elektronskem okolju pri 
Mednarodnem arhivskem svetu. Od leta 2001 je sodelavec razvojno-raziskovalne skupine 
arhivskih delavcev za podporo izgradnje vzajemnega arhivskega informacijskega sistema v 
Sloveniji. 

 

 

DR. OPSOMMER RIK, rojen leta 1962, je študiral zgodovino med letoma 1980 in 1985. 
Za svojo magistrsko nalogo je prejel regijsko nagrado za zgodovino. Med letoma 1986 in 1994 
je bil zaposlen kot asistent na Pravni fakulteti Katoliške univerze v Leuvenu. Leta 1993 je 
zagovarjal doktorsko dizertacijo na temo flamskega fevdalnega zakona v 14. in 15. stoletju, ki 
je bila kasneje tudi izdana v knjižni obliki. Za doktorsko dizertacijo je prejel nagrado belgijske 
Kraljeve akademije znanosti in umetnosti. Od leta 1996 je vodja Mestnega arhiva v Iepru. Leta 
2001 je postal asistent na Inštitutu za pravno zgodovino Univerze v Gentu in leta 2005 
honorarni profesor. Je član mnogih zgodovinskih in arhivskih društev. Njegove raziskave se 
osredotočajo na srednjeveško pravno zgodovino in lokalne arhivske teme.  

 

 

 
 

DR. OSMANI JUSUF se je rodil leta 1948 v vasi Velika Slatina na Kosovu. Leta 1970 je 
končal Višjo pedagoško šolo, smer zgodovina-geografija, leta 1972 Fakulteto za naravoslovje in 
matematiko v Prištini, podiplomski študij družbene geografije pa v Zagrebu leta 1978. 
Doktorsko disertacijo je zagovarjal leta 1986 iz arhivistike pri prof. dr. Jožetu Žontarju na 
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer z naslovom "Arhivsko gradivo o agrarni 
reformi in kolonizaciji na Kosovu 1918–1941". Specializacije iz arhivistike je pridobival v 
Beogradu, na Dunaju, v Moskvi in Pragi. Danes dela kot direktor Državnega arhiva Kosova. 

 

 

 

 

 
 

MAG. PAVLIKOVÁ LENKA je leta 2006 zaključila univerzitetni študij na Oddelku za 
zgodovino Univerze Trnava. Od leta 2007 je zaposlena na Notranjem ministrstvu Republike 
Slovaške v Slovaškem državnem arhivu v Bratislavi. Dela na področju predarhivske obdelave.  
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MAG. PEKOVA MONIKA je zaključila študij na Oddelku za arhivistiko in pomožne 
zgodovinske vede na Comenius univerzi v Bratislavi. Med letoma 1997 in 2009 je bila zaposlena 
v Slovaškem narodnem arhivu, od leta 2009 pa dela na Oddelku za arhive Notranjega 
ministrstva Republike Slovaške. Vodi centralni register arhivske dediščine in projekte 
digitalizacije slovaških arhivov.  

 
 

DR. PETRESKA DIJANA, rojena je bila 14. 10. 1982 v Skopju. Leta 2005 je zaključila 
študij zgodovine in arhivistike na Filozofski fakulteti Univerze sv. Cirila in Metoda v Skopju. 
Maja 2008 je zagovarjala magistrsko nalogo na temo MoReq – Model zahtev za upravljanje 
elektronskih dokumentov in njegova implementacija v procesu približevanja Republike 
Makedonije Evropi. Uspešno je zagovarjala tudi doktorsko disertacijo z naslovom Arhivi in 
upravljanje z arhivskim gradivom v projektih in dokumentih Evropske unije. Od leta 2009 je 
zaposlena v Državnem arhivu Republike Makedonije na Oddelku za urejanje in obdelavo 
arhivskega gradiva. 

 
 

PIJUK – PEJČIĆ ALEKSANDRA, rojena leta 1981 v Sarajevu. Diplomirala je na Oddelku 
zgodovine na Filozofski fakulteti, v Vzhodnem Sarajevu. Od leta 2009 je zaposlena kot 
arhivistka zunanje službe v Zgodovinskem arhivu Sarajevo.  

 
 

DR. POPOVICI BOGDAN-FLORIN je leta 1998 diplomiral na Fakulteti za arhivistiko v 
Bukarešti in leta 2004 zagovarjal doktorsko disertacijo. Trenutno je zaposlen kot arhivist v 
Regionalnem arhivu v Brasovu v Romuniji. Dela tudi kot honorarni predavatelj na Univerzi v 
Bukarešti, kjer predava predmet Upravljanje z zapisi in arhivi. Bil je tudi glavni koordinator 
prevajanja standardov ICA v romunski jezik.  

 

 

 

 

 

 
 

POPOVIĆ P. JOVAN se je rodil v Lipi Cuckoj (Cetinje). Gimnazijo je obiskoval v Cetinju 
in Kotorju, Pravno fakulteto, podiplomski študij in pravosodni izpit pa je opravil v Beogradu. 
Od leta 1977 do 2000 je bil zaposlen kot pomočnik direktorja oziroma kot direktor Arhiva 
Jugoslavije. Z odločbo Zvezne vlade je bil izbran za ambasadorja Jugoslavije. V "paketu 
odpoklicev" za 22 ambasadorjev iz Črne gore je bil tudi njegov. Objavil je več kot 100 
strokovnih in znanstvenih del v domači in tuji periodiki. Kot avtor ali soavtor je sodeloval pri 
izdaji 15 publikacij. Je član združenja pravnikov, odvetnikov in arhivistov, književnikov in 
zgodovinarjev. Dobil je več domačih in tujih priznanj, plaket, listin in odlikovanj. Po odhodu iz 
arhiva se ukvarja z odvetništvom, publicistiko, poučevanjem in arhivistiko. Leta 2007 je prejel 
tri priznanja: Statuete "Atlanti", ki jo podeljuje Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst - 
Maribor, listino Universitas Iuris Naturalis Kopaonic in Častno diplomo Vseruskega znanstveno- 
raziskovalnega inštituta "za poseben doprinos in znanstvene zasluge s področja arhivske teorije 
in prakse ter za aktivno in uspešno sodelovanje z ruskimi arhivisti". Leta 2009 je dobil diplomo 
s strani Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti Trst - Maribor, od Pokrajinskega arhiva 
Maribor pa listino za večletno aktivno sodelovanje na področju priprave in posredovanja del s 
področja pravnih predpisov arhivske dejavnosti raznih držav.  

 

 

POSEDI IVANA, rojena leta 1981 v Čakovcu. Po končani kmetijski šoli v Križevcih je 
zaključila študij latinščine in grškega jezika na Filozofski fakulteti v Zadru. Od leta 2007 dela 
na zamenjavi v Državnem arhivu v Varaždinu, od leta 2009 je zaposlena kot arhivistka, 
opravlja dolžnosti vodje Arhivskega zbirnega centra v Koprivnici, Državnega arhiva v 
Varaždinu. 
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MAG. SEMLIČ RAJH ZDENKA, arhivska svetnica, je končala študij zgodovine na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 2006 tudi magistrirala in si pridobila naziv 
magistrica znanosti. Leta 2010 si je na osnovi svojega uspešnega strokovnega dela pridobila 
najvišji strokovni naziv arhivska svetnica. Od leta 1990 je zaposlena v Pokrajinskem arhivu 
Maribor, od leta 2000 je zadolžena za gradivo uprave od 1850 do 1945. Svoje znanje s področja 
arhivske teorije in prakse je dopolnjevala na študijskih obiskih v arhivih evropskih in nekaterih 
neevropskih držav (Kanada, ZDA, Kitajska, Velika Britanija, Švedska, Madžarska, Avstrija) ter 
na mnogih domačih in tujih kongresih, posvetovanjih ali srečanjih arhivistov. Leta 2000 se je 
udeležila tudi daljšega strokovnega izpopolnjevanja v Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu. 
Svoje strokovno zanimanje avtorica posveča teoretičnim vprašanjem arhivske znanosti, 
predvsem pa vprašanjem dostopa do arhivskega gradiva, standardizacije, popisovanja 
arhivskega gradiva ter povezovanja arhivske stroke s sorodnimi strokami. Njeno trenutno 
raziskovalno delo je posvečeno vprašanjem gesljenja, klasificiranja in oblikovanja 
deskriptorjev pri vsebinah arhivske vrednosti. Prav tako je aktivna na področju evidentiranja 
arhivskega gradiva, ki ga hranijo tuje arhivske ustanove, predvsem pa Štajerski deželni arhiv v 
Gradcu. Od leta 1991 je kot članica sodelovala v organizacijskem in uredniškem odboru za 
pripravo posvetovanj Sodobni arhivi ter bila sodelavka Mednarodnega inštituta arhivskih 
znanosti in tehnična urednica publikacije Atlanti. Od leta 2002 kot članica organizacijskega in 
uredniškega odbora aktivno sodeluje pri pripravi posvetovanja in publikacije Tehnični in 
vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. V letih 2000–2004 je bila redna 
članica Komiteja za zgradbe in opremo v zmernih klimah pri Mednarodnem arhivskem svetu. Je 
avtorica številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov, aktivno pa se ukvarja tudi s 
prevajanjem strokovne literature iz angleškega in nemškega jezika. 

 

 

STARMAN ALENKA, univerzitetna diplomirana zgodovinarka in politologinja. Od leta je 
2007 redno zaposlena v Arhivu Republike Slovenije, Sektor za gradivo uprave po letu 1945. Je 
pristojna arhivistka za osrednje državne organe, med drugim Generalni sekretariat Vlade RS, 
Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Ministrstvo za okolje RS … V zadnjem času je aktivna na 
področju evidentiranja arhivskega gradiva v Beogradu (Diplomatski arhiv, Arhiv Jugoslavije in 
Vojno-geografski inštitut) za potrebe sukcesije in v prvi vrsti za potrebe arbitražnega 
postopka. Je članica komisije za presojo notranjih pravil za e-hrambo, članica komisije za 
preizkuse strokovne usposobljenosti delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom, sodeluje 
tudi pri projektu e-ARH na področju priprave ustvarjalca na prihod analitika. 

 

 

DR. ŠABOTIĆ IZET, rojen je bil leta 1964. Končal je Pedagoško akademijo v Skopju ter 
Filozofsko fakulteto v Tuzli (smer zgodovina in geografija). Na Oddelku za zgodovino Filozofske 
fakultete v Sarajevu je magistriral s področja zgodovine Bosne in Hercegovine v 19. in 20. 
stoletju. Doktoriral je na Filozofski fakulteti Univerze v Tuzli, kjer je bil tudi izvoljen v naziv 
docenta. Predava predmeta Obča zgodovina novega veka I in II. Objavil je več kot 90 strokovno-
znanstvenih člankov s področja zgodovinopisja in arhivistike. Je glavni in odgovorni urednik 
strokovnih časopisov Glasnik arhiva i Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine ter Arhivska 
praksa. Prav tako je član redakcij in sodelavec številnih strokovno-znanstvenih časopisov doma 
in v tujini, obenem urednik in recenzent mnogih publikacij. Je tudi predsednik Društva 
arhivskih delavcev Tuzelskega kantona, član predsedstva Arhivskega društva Federacije Bosne 
in Hercegovine, član odbora Arhivskega društva Bosne in Hercegovine ter različnih strokovno-
znanstvenih komisij s področja zgodovine in arhivistike. Na področju arhivistike je dobil 
najvišji strokovni naziv arhivskega svetovalca. V Arhivu v Tuzli je zaposlen od leta 1994, od 
leta 2002 opravlja dolžnosti direktorja arhiva. 

 

 

MAG. ŠIJANEC IVAN je bil rojen na Ptuju, kjer je tudi obiskoval osnovno šolo in 
zaključil srednjo tehnično šolo na SŠC Ptuj. Študij je nadaljeval na strojni fakulteti v Mariboru, 
kasneje pa se je posvetil študiju ekonomije in leta 2008 magistriral s področja mednarodnega 
poslovanja. Poklicno pot je začel v proizvodnih obratih nekdanje tovarne TAM, leta 1995 pa je 
ustanovil prvo družbo Trevis v Ljubljani, ki jo vodi še danes. Kasneje je ustanovil še tri družbe 
Trevis v tujini. Vse od leta 1997 se aktivno ukvarja z načrtovanjem in projektiranjem različnih 
arhivskih regalnih sistemov, opreme knjižnic ter različnih večjih arhivskih sistemov za potrebe 
javne in državne uprave ter večjih pravnih oseb.  

 
 DR. ŠKOFLJANEC JOŽE je arhivist v Arhivu Republike Slovenije, zaposlen na delovnem 

mestu namestnika direktorja. S strokovnimi vprašanji s področjem varstva digitalnih zapisov 
v arhivih se ukvarja dobro desetletje. V projektu e-ARH.si sodeluje kot član projektnega sveta. 
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ŠTRUMBL ŽARKO, višji svetovalec, arhivist za gradivo uprave po letu 1945, Arhiv 
Republike Slovenije, Zvezdarska 1, Ljubljana. Avtor je do sedaj pisal prispevke o Uskokih na 
Slovenskem, o rokih hranjenja dokumentov, o mednarodnem standardu ISO 15489. Članki so 
objavljeni v Arhivih, Sodobnih Arhivih, Arhivski praksi BiH. 

 

DR. TATÒ GRAZIA je direktorica Državnega arhiva v Trstu, avtorica več arhivističnih 
publikacij, organizatorka srečanj na državni in mednarodni ravni ter odgovorna za objavo 
zbornikov, organizatorka razstav in objave katalogov, govornica na državnih in mednarodnih 
posvetovanjih, govornica na posvetovanju Jadransko-jonske Iniciative "Vodnik za načrtovanje 
upravljanja s podatki", italijanska članica Mednarodnega inštituta za arhivske znanosti v Trstu 
in Mariboru, italijanska članica projekta "Vodnik po arhivih Ilirskih provinc" (v sodelovanju z 
Avstrijo, Hrvaško, Francijo, Italijo, Srbijo in Slovenijo), članica nadzorne Komisije za arhive v 
državni upravi v provinci Trst, vodja Vizualnega laboratorija in Računalniškega informacijskega 
sistema Državnega arhiva v Trstu od leta 1991, organizatorka srečanj in vodenih ogledov 
mednarodnih skupin, avtorica mnogih inventarjev arhivskih fondov, članica Posvetovalne 
komisije za popisovanje kartografskih in katastrskih serij ter predsednica Odbora izpraševalcev 
Šole za arhivistiko, paleografijo, diplomatiko in Državnega arhiva v Trstu. 

 

 
 

MAG. URLEP LILIJANA je bila rojena leta 1978. Po končani gimnaziji v Velenju je 
študirala zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomirala leta 2003. Za svojo 
diplomsko nalogo Čarovništvo v srednjem veku je prejela Prešernovo nagrado. Leta 2003 se je 
vpisala na magistrski študij zgodovine, ki ga je zaključila leta 2008. Od leta 2007 je kot 
arhivistka zaposlena v Nadškofijskem arhivu Maribor.  

 

 VEHOVEC BORUT je samostojni svetovalec, ki deluje na zahtevnih projektih 
načrtovanja in uvajanja informacijske tehnologije v Sloveniji in v tujini z izkušnjami na 
področju zapolnjevanja vrzeli med razumevanjem poslovnih potreb in razumevanjem možnosti, 
ki jih omogoča informatizacija. V projektu e-ARH.si deluje kot sistemski analitik. 

 
 VELJKOVSKI JUGOSLAV, rojen je bil leta 1970. Diplomiral je leta 1995 s področja 

zgodovine na Filozofski fakulteti v Novem Sadu. V Zgodovinskem arhivu Mesta Novi Sad je bil 
zaposlen od leta 2000 kot arhivist v Središču za informacije in dokumentacijo. Od leta 2001 
zaseda delovno mesto arhivista, pristojnega za zaščito arhivskega gradiva izven arhiva. 
Udeležil se je številnih mednarodnih arhivskih posvetovanj, seminarjev in delavnic. Leta 2011 
je pridobil naziv višji arhivist. 

 

 WAALWIJK HANS, rojen leta 1960, je bil med letoma 1985 in 2001 zaposlen kot arhivar 
na Centralni nizozemski banki, od leta 2001 pa poučuje na Arhivski šoli, ki se je leta 2009 
združila z amsterdamsko univerzo uporabnih znanosti. Sodeluje pri arhivskem izobraževanju in 
raziskovanju na Univerzi v Amsterdamu. Je član Nizozemske fundacije za arhivske publikacije 
in član Sekcije za arhivsko izobraževanje Mednarodnega arhivskega sveta. Študiral je zgodovino 
na Univerzi v Utrechtu in arhivistiko na Univerzi v Amsterdamu. 

 

 DR. WOŹNIAK WOJCIECH, rojen leta 1975, politolog, arhivist, akademski profesor. 
Diplomiral je na Univerzi Opole in leta 2005 doktoriral na Inštitutu za zgodovino iste univerze. 
Med letoma 1999 in 2009 je bil zaposlen kot arhivist v Državnem arhivu Opole, kjer je bil vodja 
oddelka za gradivo po letu 1945. Njegove obveznosti so bile tudi vzdrževanje arhivske 
podatkovne baze. Izdelal je dve podatkovni bazi za arhivske namene. Od aprila 2009 je 
zaposlen kot namestnik direktorja Narodnega digitalnega arhiva. Od oktobra 2009 je tudi 
akademski profesor na Univerzi v Varšavi, kjer predava upravljanje z digitalnimi zapisi. Med 
letoma 2008 in 2009 je bil član meddisciplinske arhivske komisije "Informatika in arhivi", kjer 
se je osredotočal predvsem na arhivske standarde ISAD(G) in ISAAR ter njihovo digitalno inačico 
EAD in EAC. Od leta 2008 je vključen v projekt izgraditve Integriranega arhivskega 
informacijskega sistema "ZoSIA", ki je ustvarjen za vzdrževanje informacij o vseh poljskih 
arhivskih zbirkah in dostop do njih na spletu.  
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ŽVELC MARTIN je bil rojen 13. 10. 1951 v Sr. Gameljnah. Že v času šolanja v 
srednjetehniški šoli na Vegovi v Ljubljani je sodeloval na takratnem Radiu Ljubljana v 
glasbenih snemalnih studiih. Po zaključku šolanja v letu 1970 je bil zaposlen kot tonski tehnik 
na predvajanju programov in radijski razdelilnici. Po končanem študiju na Fakulteti za 
elektrotehniko Univerze v Ljubljani se je leta 1978 zaposlil v video laboratoriju TV Ljubljana in 
se lotil uvajanja prvih digitalnih sistemov v produkcijske procese televizije. V letu 1985 se je 
posvetil novemu glasbenemu studiu S-26 za snemanje vseh vrst glasbenih zvrsti, ukvarjal se je 
z vzdrževanjem tehnologije, bil tonski mojster, producent in glasbenik. Kot projektni inženir 
je v letu 1999 izdelal projekt glasbenega studia v Cankarjevem domu in vodil vsa prenovitvena 
dela. S sodobno digitalno tehnologijo snemalnica še danes sodi v najvišji kakovostni razred. Po 
letu dni producentskega dela z Big Bandom RTV Slovenija je v letu 2001 postal strokovni 
sodelavec tehničnega direktorja in na tem delovnem mestu ostal vse do danes. V letu 2004 se 
je lotil projekta za trajno hranjenje digitalnega zvokovnega gradiva, ki pomeni temelj 
današnje Mediateke, sodeluje pa tudi na mnogih drugih razvojnih projektih zavoda. V 
njegovem dosedanjem delu se ves čas prepletata dve področji – elektronika in glasba, ki mu 
hkrati pomenita profesionalno delo in hobi. 

 

 
 

MAG. ZAJŠEK BOŠTJAN, rojen v Mariboru, je obiskoval osnovno šolo ter gimnazijo v 
Mariboru. Nato se je vpisal na Pedagoško fakulteto Maribor in si leta 2002 pridobil naziv 
profesorja zgodovine in nemškega jezika s književnostjo. V letih 2002–2008 je bil zaposlen v 
prosveti; najprej v Dijaškem domu Maribor, nato na Srednji šoli za gostinstvo in turizem 
Maribor ter nazadnje na Dobi EPIS. V Pokrajinskem arhivu Maribor se je zaposlil leta 2008. 
Oktobra 2008 je pridobil naziv magistra znanosti s področja zgodovine. Sedaj skrbi za gradivo s 
področja družbenopolitičnih organizacij ter opravlja prevajalska in lektorska dela. 

 

 


