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Sreda, 3. april 2019

9.30 Uvodni nagovori

Kongresna dvorana

10.00 – 11.30 Arhivi in varstvo osebnih podatkov

11.30 – 12.00 Odmor za kavo

12.00 – 13.30 Arhivi in varstvo osebnih podatkov

8.30 – 9.20 Registracija udeležencev

Ivan FRAS 
direktor Pokrajinskega arhiva Maribor
Uvodni pozdrav organizatorja

Vesna MAUČEC 
direktorica hotelov, Zdravilišče Radenci
Uvodni pozdrav gostitelja

Boštjan GABERC 
direktor podjetja Mikrografija d. o. o.
Uvodni pozdrav generalnega pokrovitelja

mag. Matjaž DREV, državni nadzornik za varstvo 
osebnih podatkov, Informacijski pooblaščenec 
Republike Slovenije
Varstvo osebnih podatkov v kontekstu hrambe arhivskega 
gradiva 

Boštjan ŠPEHONJA, Unistar LC, Ljubljana, Danilo 
BURNAČ, Sanja ANDROIĆ, dr. Milka PUNGARTNIK, 
Mariborski vodovod, j. p., Maribor, Slovenija
So osebni in poslovni podatki varni na pametnih telefonih?

Petra ISKRA, RTV Slovenija, Ljubljana, Slovenija
Izzivi implementacije GDPR v TV dokumentaciji RTV Slovenija 

Rok OMAHEN, RTV Slovenija, Ljubljana, Slovenija
Dostop do arhivskega gradiva TV Slovenija v luči novih evropskih 
pravil

Aleksander LAVRENČIČ, RTV Slovenija, Ljubljana, Slovenija
Zaščita osebnih in drugih občutljivih podatkov v avdiovizualnih 
arhivih med zakonskimi zaporami in etičnimi ovirami ali preprekami
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13.30 – 15.00 Odmor za skupno kosilo (restavracija hotela Radin)

16.30 – 17.00 Odmor »Mikrografija vabi …«  

15.00 – 16.30

Aleš MEDVED, Mikrografija d. o. o., Novo mesto, Slovenija
Posebne vrste osebnih podatkov - primerjava med GDPR in nacionalno zakonodajo

Kongresna dvorana

Sreda, 3. april 2019

dr. Tatjana HAJTNIK, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
Doseganje kazalnikov uspeha pri projektu e-ARH.si: ESS 2016-2020 

Branka MOLNAR, Antonia KNEŽEVIĆ, CERP, Center za restrukturiranje in prodajo, Zagreb, Hrvaška
Implementacija GDPR v CERP - primer dobre prakse na Hrvaškem

dr. Vlatka LEMIĆ, Vseučilišče v Zagrebu, Hrvaška
Dostop do arhivskega gradiva in digitalne platforme ICARUS - zaščita podatkov v teoriji in praksi

Dunja MUŠIČ, Zgodovinski arhiv Ljubljana, Slovenija
Uporaba in dostop do digitaliziranega arhivskega gradiva na primeru Zgodovinskega arhiva Ljubljana: 
Arhivsko gradivo v digitalnem svetu

dr. Jože ŠKOFLJANEC, Anja PAULIČ, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
Evropski horizontalni gradnik eArhiviranje
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mag. Mirjana BOGOSAVLJEVIĆ, Arhiv Srbije, Beograd, 
Srbija
Varstvo osebnih podatkov: implementacija Zakona o osebnih 
podatkih v Srbiji in po svetu

Elma DERVIŠBEGOVIĆ, Zgodovinski arhiv Sarajevo,  
Bosna in Hercegovina
Kolizija med pravnimi predpisi na podočju varstva osebnih 
podatkov in predpisov o arhivskem delu

dr. Izet ŠABOTIĆ, Filozofska fakulteta Tuzla,  
Bosna in Hercegovina
Vpliv posebnih zakonodajnih aktov na stanje varstva in uporabe 
arhivskega gradiva zasebne provenience  - izkušnje Bosne in 
Hercegovine

Džemila ČEKIĆ, Zgodovinski arhiv Sarajevo, Bosna in 
Hercegovina, Alen ŠARČEVIĆ, Kantonalno tožilstvo Kantona 
Sarajevo, Bosna in Hercegovina
Dostopnost in uporaba občutljivih osebnih podatkov: Fond 
Kantonalno tožilstvo Kantona Sarajevo – študija primera iz 
Zgodovinskega arhiva Sarajevo

Almira ALIBAŠIĆ-FIDELER, Zgodovinski arhiv Sarajevo,  
Bosna in Hercegovina
Osebni podatki v arhivskem gradivu in njihova uporaba: Arhivski 
fond “Popis prebivalstva v Sarajevu leta 1910” – študija primera 
Zgodovinskega arhiva Sarajevo

Aliu BEKIM, Državna agencija za arhive Kosova, Priština, 
Kosovo
Digitalizacija kot možnost za ohranitev ogroženih fondov – študija 
primera v Državni agenciji arhivov Kosova

mag. Marijana TODOROVIĆ BILIĆ, Saša ĐUKIĆ, Arhiv 
Republike Srbske, Banja Luka, Bosna in Hercegovina
Akreditacija ponudnikov storitev - izkušnje Arhiva Republike Srbske

dr. Jasna POŽGAN, Državni arhiv v Medžimurju,  
Ivana POSEDI, Državni arhiv v Varaždinu, Hrvaška
Zbirke zadrug v Medžimurju in Koprivniški Podravini po letu 1945

Kongresna dvorana

21.00 Družabni večer v Mezzaninu

17.00 – 18.30 Varstvo osebnih podatkov

Sreda, 3. april 2019
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Četrtek, 4. april 2019

Dvorana Izvir
Sekcija za ustvarjalce arhivskega gradiva

Izvedba priprave na zajem in hrambo
Zakon nalaga, da je to prva aktivnost, ki jo morajo 
izvesti zavezanci za sprejem notranjih pravil. 
Enako velja tudi za osebe, ki sicer niso zavezanci za 
pripravo notranjih pravil, a bi jih želeli potrditi pri 
državnem arhivu. 

9.00 - 10.30

Praktično o notranjih pravilih
Notranja pravila za zajem in hrambo so eden od 
instrumentov, katerih namen je zagotoviti zakonsko skladno 
hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni 
obliki. 

Na dveh delavnicah, ki jih bo vodil dr. Jože ŠKOFLJANEC 
(Arhiv Republike Slovenije), se bomo posvetili ključnima 
aktivnostma pri pripravi notranjih pravil. 

20.00 Skupna večerja v restavraciji hotela Radin
14.00 Strokovna ekskurzija (Murska Sobota)

10.30 – 11.00 Odmor za kavo

Priprava določb z opisi postopkov v notranjih 
pravilih
Opisi postopkov aktivnosti zajema in hrambe so se pri 
presojah notranjih pravil pokazali kot ena od najtežjih nalog, s 
katerimi se soočajo pripravljavci notranjih pravil.

11.00 - 12.30

Na obeh delavnicah bodo udeleženci aktivno sodelovali s primeri iz 
lastne prakse, v njunem okviru pa bodo predstavljeni oz. oblikovani 
primeri, s pomočjo katerih bodo udeleženci lažje pripravili svoja 
notranja pravila. 

Vsaka od delavnic bo trajala 90 min. Udeleženci bodo lahko 
predstavili svoj primer oz. vprašanja, ki jih naj predhodno pripravijo.

Število mest je omejeno. 
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10.30 – 11.00 Odmor za kavo

Kongresna dvorana

09.00 – 10.30 
Strokovna obdelava arhivskega gradiva

Četrtek, 4. april 2019

dr. Bogdan Florin POPOVICI, Romunski državni arhiv, 
Romunija
MoReq2 deset let kasneje: razmišljanje o sistemih za 
upravljanje z dokumenti

Karen JAMISON TRIVETTE, Tehnološki inštitut – Državna 
univerza v New Yorku, Združene države Amerike
Evolucija ali revolucija: nov pristop k upravljanju z arhivskim 
gradivom

Agnieszka LASKOWSKA, Arhivska služba za zasebni 
sektor Arpad, Bolesław, dr. Tomasz HAJEWSKI, Državni 
arhiv Katovice, Poljska
Implementacija integriranega sistema za arhivsko 
popisovanje (t. i. ZoSIA) v Državnem arhivu Katovice in 
varstvo podatkov

mag. Danijela JURIČIĆ ČARGO, Andreja KLASINC 
ŠKOFLJANEC, Maja POVALEJ, mag. Alenka STARMAN 
ALIČ, Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, Slovenija
Evidentiranje in urejanje arhivskega gradiva pri slovenskih 
izseljeniških društvih v zamejstvu in po svetu

Martin FISCHER, scope solutions ag, Basel, 
Švica
Virtualna čitalnica za lažji dostop do arhivskega gradiva

dr. Edvin BURŠIĆ, Finančna agencija, Zagreb, Hrvaška, 
dr. Hrvoje STANČIĆ, Filozofska fakulteta, Univerza v 
Zagrebu, Hrvaška
Ustvarjanje avtentičnih digitalnih kopij v obliki originala v 
procesu digitalizacije

Lidija ALEKSOSKA, Državna agencija za evropske 
programe in mobilnost, Skopje, Severna Makedonija
Izzivi Makedonije na poti k izgradnji digitalne družbe

Siniša DOMAZET, Arhiv Bosne in Hercegovine, Sarajevo, 
Bosna in Hercegovina
Digitalizirano gradivo v Arhivu Bosne in Hercegovine - varstvo in 
dostop

11.00 – 12.30 
Digitalizacija arhivskega gradiva in dostop

Sekcija za arhivske strokovne delavce

20.00 Skupna večerja v restavraciji hotela Radin

14.00 Strokovna ekskurzija (Murska Sobota)
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Robert OBRUL, Srednja šola Slovenska Bistrica, 
Slovenija
Vpliv uvedbe GDPR na uporabo e-dnevnika in  
e-redovalnice v srednji šoli

Mirjana KONTESTABILE ROVIS, Pokrajinski arhiv  
Koper, Slovenija
Varstvo osebnih podatkov in arhivska zakonodaja na 
področju vzgoje in izobraževanja

Vesna GOTOVINA, Arhiv Republike Slovenije,  
Ljubljana, Slovenija
Kako bomo po novem določali roke hrambe 
dokumentarnemu gradivu v javni upravi?

mag. Marko POTOKAR, Fakulteta za informacijske 
študije, Novo mesto, Danilo BURNAČ,  
Sanja ANDROIĆ, dr. Milka PUNGARTNIK,  
Mariborski vodovod, d. d., Maribor, Slovenija
Splošna uredba o varstvu podatkov in  uporaba videonadzora 
za varovanje kritične infrastrukture

10.30 – 11.00 Odmor za kavo

Kongresna dvorana

mag. Milena PEČOVNIK, Upravna akademija, Ljubljana, Slovenija
Uredba o upravnem poslovanju s poudarkom na arhivskem gradivu

11.00 – 12.30 Arhivi in ustvarjalci

12.30  Zaključek konference  (Kongresna dvorana)

Petek, 5. april 2019

9.00 – 10.30 Arhivi in ustvarjalci



Ob konferenci bo izšla knjiga povzetkov, v kateri bodo 
objavljeni povzetki vseh predavanj v slovenskem in 
angleškem jeziku ter program konference.
Vsak udeleženec konference bo knjigo povzetkov 
prejel ob registraciji.

Knjiga povzetkov
Teme, obravnavane na konferenci, bodo v obliki 
znanstvenih in strokovnih prispevkov objavljene 

v časopisu arhivske teorije in prakse  
Moderna arhivistika.

Vsi prispevki bodo prosto dostopni na spletu.

Moderna arhivistika

Kotizacija

Rok prijave: 29. marec 2019

Dodatne informacije:

Prijavnica

mag. Nina GOSTENČNIK
tel.: +386 (0)2 228 50 22
gsm: +386 (0)41 337 993
e-pošta: nina.gostencnik@pokarh-mb.si

Mojca HORVAT
tel.: +386 (0)2 228 50 19
e-pošta: mojca.horvat@pokarh-mb.si

Prijava na konferenco je možna preko spletne 
prijavnice (klik na spodnji naslov). 
http://www.pokarh-mb.si/si/prijavnica.html
Ob prijavi je potrebno izpolniti vsa polja, označiti, 
kateri dan se bo udeleženec udeležil konference, 
morebitno udeležbo na delavnici o notranjih pravilih 
ter udeležbo na strokovni ekskurziji.

Kotizacija se poravna po računu po koncu konference. Skrajni rok za 
morebitno (pisno) odpoved je 29. marec 2019. V primeru prepozne 
odpovedi ali neudeležbe organizator zaračuna polovično kotizacijo.

skupaj z 22 % davkom znaša:
 - 325 € za tri dni,
 - 160 € za en dan.

V kotizacijo je vključena knjiga povzetkov in ostali konferenčni 
materiali, kosilo in družabni večer v sredo, večerja v četrtek, 
pogostitve med odmori in stroški strokovne ekskurzije. 

Hotelska nastanitev
Namestitev je v domeni udeležencev in NI vključena v ceno kotizacije.
V hotelu Radin so za udeležence preliminarno rezervirane sobe. 
Te bodo na voljo do 13. 3. 2019, po tem datumu vam ne moremo 
zagotoviti prostih kapacitet. 
https://www.sava-hotels-resorts.com/si/o-nas/kontakti
Ob rezervaciji navedite, da ste udeleženec konference.
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GENERALNI SPONZOR

OSTALI SPONZORJI

Organizacijski in programski odbor konference:

Ivan Fras, predsednik
mag. Nina Gostenčnik
Leopold Mikec Avberšek
dr. Miroslav Novak
mag. Boštjan Zajšek
Mojca Horvat

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.


