
PRILOGA 1: Izpitni predmetnik 
 
SPLOŠNI DEL IZPITA  
1. Predpisi s področja kulture in varstva kulturne dediščine 
2. Predpisi s področja varstva arhivskega gradiva  
 
PROGRAM POSEBNEGA DELA IZPITA  
 
I. Arhivistika  
Za kandidate s srednjo izobrazbo  
1. Arhivska poklicna etika  
2. Poznavanje arhivskih fondov  
3. Uporaba arhivskega gradiva  
4. Odbiranje arhivskega gradiva iz obdobja po letu 1945  
5. Strokovna obdelava arhivskega gradiva iz obdobja po letu 1945  
6. Materialno varovanje arhivskega gradiva  
 
Za kandidate z izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje ustrezne smeri, oziroma izobrazbo, ki 
ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje ustrezne smeri, v skladu z zakonom, ki 
ureja slovensko ogrodje kvalifikacij (7. raven) 
1. Arhivska poklicna etika 
2. Struktura institucij po letu 1850  
3. Odbiranje arhivskega gradiva iz obdobja po letu 1945  
4. Strokovna obdelava arhivskega gradiva s sistemi poslovanja s spisi ter izdelava informacijskih sredstev po letu 
1850  
5. Zvrsti dokumentarnega gradiva po letu 1850  
6. Materialno varovanje arhivskega gradiva  
7. Osnove elektronskega arhiviranja in arhivski informacijski sistem  
 
Za kandidate z izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje ustrezne smeri, oziroma izobrazbo, ki 
ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje ustrezne smeri, v skladu z zakonom, ki 
ureja slovensko ogrodje kvalifikacij (8. raven) 
1. Arhivska poklicna etika  
2. Struktura institucij  
3. Strokovna obdelava arhivskega gradiva s sistemi poslovanja s spisi ter izdelava informacijskih sredstev  
4. Zvrsti dokumentarnega gradiva in objavljanje arhivskih virov  
5. Valorizacija dokumentarnega gradiva  
6. Materialno varovanje arhivskega gradiva  
7. Osnove elektronskega arhiviranja in arhivski informacijski sistem 
 
II. Mikrofilmsko-fotografska dejavnost (za kandidate s srednjo izobrazbo)  
1. Arhivska poklicna etika  
2. Arhivsko gradivo in njegovo varstvo  
3. Mikrofilmanje in skeniranje arhivskega gradiva, priprava in standardi  
4. Strojna in programska oprema za mikrofilmanje in skeniranje  
5. Fotokemija  
6. Materialno varovanje arhivskega gradiva  
 
III. Informatika na področju arhivske dejavnosti  
 
Za kandidate s srednjo izobrazbo  
1. Arhivska poklicna etika 
2. Informacijska tehnologija in arhivski informacijski sistem  
3. Strokovna obdelava arhivskega gradiva in izdelava informacijskih sredstev  
4. Materialno varovanje arhivskega gradiva  
 



Za kandidate z najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu prve stopnje ustrezne smeri, oziroma 
izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih prve stopnje ustrezne smeri, v skladu z 
zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij (7. raven) 
1. Arhivska poklicna etika 
2. Informacijski sistemi  
3. Upravljanje in uporaba informacijskih baz podatkov  
4. Strokovna obdelava arhivskega gradiva s sistemi poslovanja s spisi in izdelava informacijskih sredstev  
5. Materialno varovanje arhivskega gradiva  
 


