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Osnovne značilnosti arhivskih fondov 
bolnišnic 

 Ohranjenih je 53 fondov (ARS 17, 
ZAL 8, PAM 9, ZAC 10, PANG 3, 
PAK 2, ZAP 4).

 Gradivo sega časovno od 15.st-
Špital sv. Elizabete – 2015 
Bolnišnica dr. F. Derganca.

 Količina ohranjenega gradiva je 
različna (kos, mapa, 400 tek. m 
UKC,300 OI)     vsega 1676, 73                        

Tvorijo celoto dokumentov ne 
glede na

obliko in medij, ki so nastali 
oz. bili zbrani in uporabljeni  pri 
pri delovanju oz . dejavnostih 

bolnišnic kot pravnih oseb.
Predstavljajo  2% arhivske 

dediščine.

 Opis - količina, vsebina, pomagala za 
uporabo so dostopna na spletu 
(SIRAnet,scopeArchiv).



Posebnosti:

 Gradivo govori manj o upravno 
poslovnem in več o bolnišničnem 
delovanju.

 Zaradi občutljivih osebnih 
podatkov o zdravljenju je uporaba 
v znanstveno-raziskovalne 
namene omejena.

 Obstajajo težava z berljivostjo/ 
razumevanjem medicinske 
dokumentacije-valorizacija  
(potrebno sodelovanje s 
strokovnjaki medicine).

)

Vrsta gradiva in uporaba



Vrste  bolnišničnih fondov:

 zdravstveni domovi (12-75,5 tek.m)  (PAM, ZAL), poslovna in 
zdravstvena dokumentacija (PAM na spletu)

 splošne in posebne  bolnišnice (20-493,02 tek.m): (vsi arhivi, 
ARS) Deželna civilna bolnica, Splošna bolnišnica MB, MS, SG 

 klinike, inštituti, centri (5-951,6 tek.m)(ARS) UKC, IVZ, OI, Golnik, 
Soča,

 zdravilišča (5-138,80 tek.m):ZAC: Dobrna, Laško, Novo Celje,  
Rogaška Slatina,  Topolščica, PAM: Zavod za rekreacijo otrok  
Miloša Zidanška na Pohorju 

 vojaške bolnišnice (4 - 12, 51 tek. m) ARS:partizanske 
bolnišnice,

 zasebne bolnišnice (2 - 7,30 tek.m) ARS:Sanatorij Šlajmarjev 
dom, PANG: Ambulanta za akopunkturo

 zveze, združenja zbornice, gremiji (4-2,00)ARS: Zdravniška 
zbornica, Združenje zdravstvenih zavodov,PAM: Kirurški gremij za 
MB okolje, ZAC: Zveza naravnih zdravilišč in zdraviliških krajev 



Kaj je vplivalo na ohranjanje arhivskega 
gradiva slovenskih bolnišnic ?

 splošna tradicija varstva arhivskega gradiva na 
Slovenskem in držav katerih del je bila, 

 določitev ustvarjalcev arhivskega gradiva s področja 
zdravstva in pristojnosti nad njimi (valorizacija 
ustvarjalcev v 80. letih prejšnjega stoletja -le nekatere 
bolnišnice, 1997, 2005 vse),

 določitev pristojnosti  slovenskih arhivov nad  
bolnišničnimi zavodi (oblikovanje arhivske mreže),

 valorizacija gradiva (pisna navodila za določanje)



Vzroki prevzemov/predaje gradiva

 reorganizacija ustvarjalca,
 prostorska stiska,
 naravna katastrofa,
 inšpekcija,
 zakonsko izpolnjevanje obveznosti (živi stiki med 

arhivom in bolnišnico),
 nakup, dar (vodilni delavci, raziskovalci),
 prenos iz sorodnih inštitucij, ki skrbijo za arhivsko 

gradivo(knjižnice, muzeji).



Izročitelji gradiva

 bolnišnični zavodi (ustvarjalci arhivskega gradiva, oz. 
njihovi predhodniki), 

 sorodni zavodi (muzeji knjižnice, inštituti),
 zasebniki,
 naključni izročitelji,
 organi lokalne samouprave,
 interesne skupnosti, združenja,
 tuja država



Število in tempo prevzemov

 v letih 1951 – 2018 okoli 100 prevzemov 
 v letih 1951 – 1970 : 14 %
 v letih 1970 – 2000 : 27 %
 V letih 2000 – 2018: 59 %



Glavne značilnosti bolnišničnih fondov

 polovico gradiva predstavljajo fondi zavodov na terciarni 
ravni  (hrani jih ARS), 

 pokrajinski  arhivi hranijo gradivo zdravstvenih domov, 
splošnih in posebnih bolnišnic, 

 gradivo zdravilišč je skoncentrirano  v celjskem arhivu,
 fondi vojaških in zasebnih bolnišnic so redko ohranjeni,
 največ je zdravstvene dokumentacije,
 postopoma se prevzema tudi upravno poslovna 

dokumentacija 



Protokol najdencev rojenih 1820 – 1858



Protokol najdencev rojenih 1820 – 1858

vpisi



Porodni protokol 1911



Porodni zapisnik 1962



Tehnična ureditev fonda  Onkološkega inštituta



Skladišče z gradivom fonda Onkološkega inštituta



Pomen izobraževanj za delo z DG 

za ustvarjalce s področja 

zdravstva v  okviru arhivske javne 

službe 

Bojana Aristovnik                                                                     Celje, 24. 1. 2019





• vrednotenje dokumentarnega gradiva 

• pojasnila v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb glede 

dokumentarnega gradiva

• strokovni nadzor

• usposabljanje uslužbencev, ki delajo z dokumentarnim gradivom

• Namen sodelovanja med JPO in arhivi je ohranjati arhivsko 

gradivo kot kulturni spomenik. (2. in 7. člen)

Naloge arhivske javne službe pri javnopravnih osebah

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih 

(ZVDAGA, Ur. l. RS, 30/2006, 51/2014); 53. člen



V Medarhivski delovni skupini za področje zdravstva in socialnega 

varstva smo si zastavili več vprašanj. 

 Kako potekajo izobraževanja v arhivih za uslužbence s področje zdravstva?

 Ali imajo vsi zdravstveni zavodi uslužbence, z opravljenim preizkusom strokovne 

usposobljenosti?

 Kako pristojni arhivisti ocenjujemo pomen izobraževanj za delo ustvarjalcev z 

dokumentarnim gradivom?

 Kako uslužbenci pri JPO ocenjujejo pomen izobraževanj?



Izobraževanja: 

zakon in pravilniki (1983, 1999, 2006/2008, 2016)

1. Kako poteka izobraževanje v arhivih za uslužbence s področje zdravstva?

2. Ali imajo vsi zdravstveni zavodi uslužbence, z opravljenim preizkusom strokovne usposobljenosti?

 Letna poročila 

 Evidenčne knjige preizkusov

 Regionalni arhivi, po letu 2000

 ARS, 1985



Leto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Seminar 1 1 4 (40) 2 4 (134) 2 (107) 1 (86) 1 (28) 2 (43) 4 (100) 1

(27)

4 (58) 2 (10,

23)

Preizkus 1 2 17 28 33 31 11 4 5 6 7 9 8

opravljenih preizkusov za področje zdravstva PANG: Podatki v tabeli so vzeti iz poročil o delu od leta 2005 do 2017 za PANG.

Število opravljenih preizkusov za področje zdravstva PANG: Podatki v tabeli so vzeti iz poročil o delu od leta 2005 do 2017 za

PANG.

Leto 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Seminar

(slušatelji)

1

(27,

26)

7

(122,

99)

6

(123,

98)

8

(108,

122)

3

(55,

50)

4

(59,

52)

6

(128,

67)

7

(291,

110)

7

(145,

88)

6

(115,

31)

6

(113,

44)

7

(156,

53)

13

(246,

92)

7

(225,

45)

6

(132,

43)

6

(121,

63)

Preizkus-

zdravstvo

/ 14 17 64 1 / / 18 28 19 6 17 28 20 8 14

Število opravljenih preizkusov za področje zdravstva ZAC: Podatki v tabeli so vzeti iz poročil o delu od leta 2002 do 2017 za

ZAC: (v prvi vrstici: 1. številka v oklepaju je število slušateljev, 2. številka je število vseh slušateljev, ki so opravljali preizkus.)

Leto 1985 1986 1987 1988 1991 1992 1998 1999 2004 2005

Preizkusi-

zdravstvo

2 3 1 1 1 1 1 1 5 7

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Preizkusi-

zdravstvo

24 6 10 8 32 50 3 9 7 13

Število opravljenih preizkusov za področje zdravstva ARS: vir: Evidenčna knjiga preizkusov.



Število uslužbencev, ki imajo preizkus:
(do leta 2017)

Arhiv Bolnišnice Zdravstveni 

domovi/zbornica 

Lekarne/lekarniška 

zbornica 

NIJZ, ZZZS, in 

ostali 

Skupaj  

ARS 173 / 1 14 188 

ZAL  8 21 4 / 33 

PAM 6 5 4 2 19 

ZAC 168 55 17 14 254 

ZAP 4 4 2 / 10 

PAK 5 11 3 2 21 

PANG  5 8 2 3 18 

Skupaj  369 104 33 35 543  

 



• Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z 
dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 
66/2016)

 Ni več kreditnih točk

 10. člen!
• Dopolnilna izobraževanja pri pristojnih arhivih na 

triletno obdobje, najmanj eno v tri letnem obdobju
• Prvo obdobje 2016-2019



V primeru, da pristojni arhiv v okviru rednega sodelovanja z 
uslužbencem javnopravne osebe, ki upravlja z 
dokumentarnim gradivom, pred potekom treh let po 
opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti 
uslužbenca ugotovi, da ta uslužbenec izvršuje dolžnosti 
glede varstva dokumentarnega in arhivskega gradiva v 
skladu s prvim do šestim odstavkom 39. člena zakona, mu 
lahko pristojni arhiv izda potrdilo o izpolnjevanju 
zahteve iz prejšnjega odstavka v obliki, ki je 
opredeljena v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika, 
za triletno obdobje brez udeležbe na strokovnem 
izobraževanju iz drugega odstavka tega člena.



Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradiva, Uradni list RS, št. 42/2017

• Odbirati arhivsko gradivo na pet letno obdobje! 

• Pred začetkom odbiranja arhivskega gradiva o tem pisno 
obvestiti arhiv.

• Izdelati popis arhivskega gradiva najmanj
na nivoju združenih dokumentov.



3. Kako pristojni arhivisti in uslužbenci zdravstvenih zavodov ocenjujemo pomen izobraževanj za delo z 

dokumentarnim gradivom?

• Zdravstveni zavodi, razen večjih bolnišnic običajno nimajo sistemiziranih delovnih mest za delo z 

dokumentarnim in arhivskim gradivom. 

• Vsi zdravstveni zavodi so kot skupni imenovalec izpostavljali pomanjkanje časa in kadra za delo z DG.

• Redna izobraževanja so zelo pomembna za sistematično urejanje razmer na terenu.

• Uslužbenci večinoma pozitivno ocenjujejo izobraževanja (bolje razumejo svoje dolžnosti, opazen je dvig  

urejenosti DG, aktivno sodelovanje s pristojnim arhivistom, boljša hramba gradiva, novi lepo opremljeni 

arhivski prostori  … ).

• Pozitiven rezultat izobraževanj in intenzivnih stikov je ustanovitev Službe za upravljanje z DG v UKC LJ.

• Pozitiven rezultat izobraževanj in intenzivnih stikov so tudi prevzemi AG bolnišnic, ZD.

• Vaše izkušnje.



Za zaključek

Izobraževanja so 

pomemben del procesa pri 

prevzemanju  arhivskega 

gradiva. 



bojana.aristovnik@zac.si

03/42 87 661

Hvala za vašo pozornost!

mailto:bojana.aristovnik@zac.si


Skrb za javno zdravstvo v fondih uprave na 

območju Zgodovinskega arhiva Celje od II. 

polovice 19. stoletja do 1941

mag. Hedvika Zdovc, 

arhivska svetnica

Izobraževanje, januar 2019



Uvod

 Javno zdravstveno službo je leta 1870 na novo organiziral avstrijski 

sanitetni zakon. Na podlagi tega zakona so dežele izdale svoje 

deželne zakone za ureditev zdravstvene službe v občinah.

 Različne pristojnosti upravnih organov in korespondence med njimi, 

se je v fondih upravnih organov ohranilo gradivo, ki se nanaša na 

naloge in ukrepe za ustrezno vzdrževanje zdravstvenih razmer na 

posameznih območjih  občin (poskrbeti za zdravstveno osebje, 

živinozdravnike in mrliške oglednike v okrajih, preprečevati širjenja 

nalezljivih bolezni, izvajati sanitarne inšpekcije,  itd). 

 Pri upravnem poslovanju nastale različne vrste in vsebine 

dokumentov.



 Na podlagi tega zakona so dežele izdale svoje deželne 

zakone za ureditev zdravstvene službe v občinah (za  

Kranjsko leta 1888, za Štajersko leta 1892). 

 Pristojnosti v zdravstveni službi razmejene med državnimi 

upravnimi organi in lokalnimi skupnostmi (občinami). 

 Uzakonjene so bile določbe o okrajnih in okrožnih 

zdravnikih. 

 Vsako okrajno glavarstvo je bilo posebno zdravstveno 

okrožje in vsakemu je bil dodeljen okrajni zdravnik. 

Okrajni zdravnik je nadzoroval zdravstveno dejavnost občin, 

proučeval higienske razmere v okraju, sodeloval pri 

neposrednih zdravstvenih ukrepih.

Avstrijski sanitetni zakon leta 1870 



Skrb za zdravstveno 

osebje 

 Zdravstveno službo so 

opravljali občinski, okrajni 

in okrožni zdravniki , 

zaščitne sestre, babice …

 Korespondenca med 

zdravstvenim osebjem in 

upravnimi organi, 

poročila o zaposlitvah 

zdravstvenega osebja, 

porodni izkazi babic, 

poročila sanitarnih 

inšpekcij, … 



Navodila in ukrepi za 

preprečevanje širjenja 

nalezljivih bolezni

 Obvestila o pojavih 

nalezljivih bolezni in 

navodila za ukrepanje, 

navodila in poročila o 

organiziranji in izvedbi 

preventivnih cepljen, 
dnevniki cepljenj, 

statistični izkazi cepljen, 

stroški cepljenj, ureditev 

izolirnih hiš za zdravljenje 

nalezljivih bolezni, …



Prizadevanja za ambulantne 

prostore in gradnjo bolnišnic

 poročila občin, dopisi, 

tehnične risbe načrtovanih 

objektov, fotografije



Oskrbovanje in plačilo 

oskrbovancev v javnih 

bolnišnicah

 dopisi med občino in javnimi 

bolnišnicami glede plačila 

stroškov oskrbe

 izkazi  o stroških oskrbe 

pacientov v javni bolnišnici

Celje



 Zaključek:

Arhivsko gradivo, ki se nanaša na organiziranje in 

izvajanje zdravstvene službe, je kljub skromni 

ohranjenosti, dobrodošel vir pri proučevanju 

zdravstvene dejavnosti  od 2. polovice 19. stoletja do 

leta 1941.

Tovrstno  gradivo se v ZAC nahaja v fondih Mestna 

občina Celje 1850–1941, Občina Hrastnik-Dol 1910–1941, 

Občina Trbovlje 1849–1941, Občina Zagorje ob Savi 

1893–1941, Okrajno glavarstvo in sresko načelstvo 

Brežice 1843–1941 in Okrožni urad Celje 1798–1850.



Hvala za pozornost! 

hedvika.zdovc@zac.si



Spolne bolezni v Mariboru in 
okolici na podlagi matičnih knjig 
Splošne bolnišnice Maribor v 
času med obema vojnama

GORDANA ŠÖVEGEŠ LIPOVŠEK, POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR

24. JANUAR 2019



SI_PAM/1394
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MARIBOR

◦ 1840-1961
◦ 177 arhivskih škatel in 299 knjig (30,70 tm)
◦ predala Splošna bolnišnica Maribor leta 1964, kasneje več dopolnitev

VSEBINA FONDA
◦ upravna dokumentacija (organizacijski in poslovni dokumenti, kadrovska in finančna 

dokumentacija)
◦ zdravstvena dokumentacija (oddelki: kirurški, infekcijski, za spolne in kožne bolezni, 

okulistični – otolaringološki, ginekološki – porodniški, travmatološki, operacijski, 
rentgenski, nezgodni, mrliške knjige, sprejemne knjige) – več kot 60 % fonda

◦ strokovna literatura
◦ gradivo Banovinske šole za bolniške strežnice in strežnice Maribor 







Oddelek za spolne in kožne bolezni
Ambulatorij (ordinacija) za spolne in kožne bolezni

◦ nastal leta 1920  oz. 1921 

◦ 22 arhivskih škatel in 18 knjig

◦ gradivo oddelka: matične knjige od 1920 do 1932, 

diagnostični listi 1919 do 1943

◦ gradivo ambulatorija: matične knjige od 1922 do 1943





◦ 6 rubrik

◦ Osebni podatki (ime, priimek, pristojnost, naslov)

◦ Spol (Moški / ženska; otroci do 15 let, neporočeni oz. poročeni moški oz. ženska nad 
15 let)

◦ Poklic (moški: delavec, trgovec, vojak, obrtnik, uslužbenec, dijak, poljedelec, drugi 
poklic, brez poklica; ženske: gospodinja, delavka, uslužbenka, služkinja, natakarica, 
brez poklica)  

◦ Bolezen (22 različnih; genitalni herpes, sifilis, gonoreja, ekcem, herpes, mehki 
čankar, opekline, ostale bolezni … zaradi nasveta)

◦ Anamneza in status (opis bolezni)

◦ Kraj okužbe (moški: v javni hiši, pri kontrolirani prostitutki, pri tajni prostitutki, v 
zakonu, pri prijateljici, neznano kje; ženske: v zakonu, izven zakona, v družini, 
prirojeno)



Matična knjiga Ambulatorija za spolne in kožne bolezni



Matična knjiga Oddelka za spolne in kožne bolezni



Raziskovanja na podlagi matičnih knjig oddelka in 
ambulatorija za spolne in kožne bolezni

◦ raziskovanja, različne teme: spolne bolezni po spolu, glede na starost, poklic, 
obdobje, vrsto bolezni …

PRIMER:

Spolne bolezni v Mariboru leta 1932 glede na spol (M), 
starost in vrsto bolezni 



SPOLNE IN KOŽNE BOLEZNI GLEDE NA SPOL LETA 1932
Skupaj 873 oseb

Moških 522 (60 %)
Žensk 351 (40 %)

MOŠKI 60 %

ŽENSKE 40 %



SPOLNE IN KOŽNE BOLEZNI GLEDE NA STAROST IN STATUS 
MOŠKEGA

Skupaj moških 522
Nad 15 let neporočeni 336 (64,4 %)

Nad 15 let poročeni 163 (31,2 %)
Do 15 let 23 (4,4 %)

nad 15 let neporočeni
64,4 %
nad 15 let poročeni 31,2
%
do 15 let 4,4 %



gonoreja 38,2 % (204)

druge kožne in urogenitalne
bolezni 26,8 % (143)

sifilis 19,7 % (105); tudi prirojeni
sifilis

ekcem 4,9 % (26)

mehki čankar 3,8 % (20)

ostale bolezni skupaj 3 % (16)

opekline 1,8 % (10)

nasvet 1,8 % (10)

SPOLNE IN KOŽNE BOLEZNI 
PRI MOŠKIH GLEDE NA 

VRSTO BOLEZNI 
534 bolezni (moških 522)

Ostale bolezni skupaj: herpes, 
garje, glivična bolezen lasišča, 
okužba mešičkov dlak, vnetje 
kože na glavici spolnega uda …



Raziskovanja na podlagi matičnih knjig oddelka in 
ambulatorija za spolne in kožne bolezni

◦ raziskovanja, različne teme: spolne bolezni po spolu, glede na starost, poklic, obdobje, 
izstopajoče bolezni …

◦ 6. člen ZAGOPP – dostop do arhivskega gradiva tudi raziskovalcem (na podlagi pisnega 
soglasja pacienta; po smrti pacienta + soglasje zakonitih dedičev; zbirke podatkov, iz 
katerih ni mogoče razbrati identitete niti ob nesorazmerno velikih naporih, stroških ali 
porabi časa; če vseh teh soglasij ni, je dostop lahko utemeljen tudi z vidika javnega 
interesa na področju napredka znanosti, ki prevladuje nad interesom za nedostopnost in 
če bi se lahko z dostopom dosegel predviden znanstveni cilj, ki ga ni mogoče doseči na 
drugačen način)

◦ raziskovanje po gradivu je zaenkrat ZELO OTEŽKOČENO oz. SKORAJDA 
NEMOGOČE



Osebni podatki pacientov in 

njihove pravice

Celje, 24. 1. 2019

Katja Ramšak,  univ.dipl.prav.

Pravna služba SB Celje



Prepletanje pacientovih  pravic in varstva osebnih 

podatkov -2



Pravica do seznanitve z zdravstveno 

dokumentacijo – 41. člen Zakona o 

pacientovih pravicah

 Pacient/pooblaščenec ima pravico do vpogleda, 

prepisa, fotokopij oz. reprodukcije celotne svoje 

zdravstvene dokumentacije

 Rok za izpolnitev zahteve : takoj/najkasneje v 5 del. 

dneh

 Pravica do pripomb k zapisom v zdrav. dokumentaciji

 Primer: sprememba datuma poškodbe, opisa 

dogodka

Upravičenje do dokumentacije po pacientovi smrti 

preide na najbližje svojce za dosego zakonitega 

namena-42. člen Zakona o pacientovih pravicah

Ostale osebe črpajo upravičenje na podlagi pravnega 

interesa (premoženjska/nepremoženjska korist)

3



Pravica do seznanitve z zdravstveno 

dokumentacijo – 41. člen Zakona o 

pacientovih pravicah

 Pacient in druge upravičene osebe imajo ob kršitvi

določbe te pravice, pravico vložiti pritožbo pri

Informacijskemu pooblaščencu

 Pristojnost IP je razširjena na katerokoli kršitev določbe

41. člena Zakona o pacientovih pravicah – lahko

presoja tudi kršitve pri zaračunavanju stroškov

seznanitve

 IP je izdal dve mnenji glede zaračunavanja stroškov

zdravstvene dokumentacije: Kopije zdravstvene

dokumentacije, ki jo pacienti zahtevajo po ZPacP, se

pacientom ne morejo zaračunavati. To je možno le,

če gre za dodatne kopije, če gre za očitno

neutemeljeno ali če gre za pretirano zahtevo (SB

Slovenj Gradec). To mnenje je na vprašanje SB Celje

dopolnil tudi glede CD/DVD zgoščenk.
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Pravica do zasebnosti in varstva osebnih 

podatkov – 43.  in 44. člen Zakona o 

pacientovih pravicah

 Pacient ima pravico do zasebnosti v času oprave 

zdravstvene obravnave 

 Pacientova pravica glede navzočnosti pri njegovem 

posegu oziroma zdravstveni oskrbi:

1. Zdravstveni delavci/sodelavci, ki opravljajo poseg, 

oskrbo

2. Osebe, za katere želi, da so navzoče in je to glede na 

poseg, oskrbo izvedljivo

3. Osebe, ki imajo v konkretnem primeru pravico do 

privolitve
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Pravica do zasebnosti in varstva osebnih 

podatkov – 43.  in 44. člen Zakona o 

pacientovih pravicah

 Primerni in razumni ukrepi za varstvo zasebnosti: Ukrepi 

morajo imeti dejanske (resnične) in ugodne učinke na 

zasebnost pacienta. Merilo razumnosti pa se presoja 

glede na objektivne zmožnosti

 Podatki o zdr. stanju posameznika, vzroku in 

posledicah obravnave so POSLOVNA SKRIVNOST (45. 

člen ZPacP)

 Vsak ugotovljen/sporočen primer nedovoljene 

uporabe se obravnava na podlagi 46. člena ZPacP 

(obvestilo pacientu, pristojnemu zastopniku 

pacientovih pravic in IP)
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Pravica do obravnave kršitev pacientovih 

pravic

Dvostopenjska obravnava kršitev

 Prva stopnja: pritožba pri izvajalcu

 Druga stopnja: Komisija RS za varstvo pac. pravic (molk organa, nedosežen dogovor)

 2008 - 2 pritožbi

 2009 - 12 pritožb

 2010 -13 pritožb

 2011- 27 pritožb

 2012 - 22 pritožb

 2013 - 21 pritožb

 2014 - 49 pritožb  

 2015 - 48 pritožb

 2016 – 61 pritožb

 2017 – 65 pritožb

 2018 – 95 pritožb

 2019 – do sedaj  11 pritožb
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Pravica do brezplačne pomoči pri 

uresničevanju pacientovih pravic

 Zastopniki pacientovih pravic (svetujejo, zastopajo, 

nudijo pomoč)

 Delujejo brezplačno in zaupno

 Delo opravljajo nepoklicno

 Celjski zastopnici Cvetka Jurak in Olga Petrak

8



Pacientove dolžnosti

 Pacient ima dolžnost sodelovati pri varovanju in 

povrnitvi lastnega zdravja, ravnati skladno s 

strokovnimi navodili in načrti zdravljenja, dati 

delavcem potrebne in resnične informacije o svojem 

zdr. stanju, biti obziren in spoštljiv do drugih pacientov 

in zdr. delavcev, spoštovati hišni red, organizacijska 

navodila izvajalca, pravočasno obvestiti izvajalca o 

izostanku na pregled.

 Primer: zdravnika smo razbremenili odgovornosti za 

nastalo posledico, ko smo dokazali, da ga pacientka 

ni obvestila o vseh okoliščinah relevantnih za njeno 

obravnavo (kontr. tabletke)
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Varstvo osebnih podatkov
10



Pravne podlage varstva osebnih podatkov 

v RS

 Varstvo osebnih podatkov je ustavna pravica v RS (38. 

člen Ustave)

 Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), (UPB, 

objavljeno v Uradnem listu št. 24/2007)

 Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list št. 15/2008 in 

Uradni list št. 55/2017

1. Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo

2. Pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih 

podatkov

 Splošna Uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki 

se neposredno uporablja od 25. 5. 2018
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Zakon o varstvu osebnih 

podatkov (ZVOP-1)

 Namen zakona je preprečevanje neustavnih, 

nezakonitih in neupravičenih posegov v zasebnost in 

dostojanstvo posameznika

 Osebni podatki posameznikov se lahko v javnem 

sektorju, kamor sodijo tudi bolnišnice, obdelujejo, če 

obdelavo podatkov in osebne podatke, ki se 

obdelujejo, določa zakon ali pa na podlagi osebne 

privolitve posameznika

 Zdravstveni podatki so občutljivi osebni podatki, ki 

morajo biti zavarovani tako, da se nepooblaščenim 

osebam onemogoči dostop do njih (podeljevanje 

gesel upravičenim uporabnikom, dosledno 

upoštevanje politike čiste mize in čistega zaslona
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Zakon o pacientovih pravicah

 Pravica do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo:

Vsak pacient ima ob prisotnosti zdravnika ali drugega 

zdravstvenega delavca oziroma sodelavca pravico do 

neoviranega vpogleda in prepisa zdravstvene 

dokumentacije, ki se nanaša (identifikacija in pravna 

podlaga)

 Rok: 5 delovnih dni po prejemu zahteve/največ 2 x 

mesečno

 Pripombe k zapisom v zdravstveni dokumentaciji (41. 

člen Zakona o pacientovih pravicah

 Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci: dolžnost 

varovanja informacij/poklicna skrivnost
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Splošna Uredba o varstvu 

osebnih podatkov - GDPR

 Uredba pozna dve pravni podlagi za zakonito 

obdelavo osebnih podatkov, in sicer privolitev in 

zakon;

 Osebna privolitev mora biti prostovoljna, v jasni obliki, 

razumljivem jeziku in zahteva se aktivno strinjanje 

posameznika;

 Nov institut : POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO 

OSEBNIH PODATKOV (DPO) – kontakti objavljeni na 

vidnih mestih in dostopni zaposlenim in vsem našim 

obiskovalcem, pacientom

 SAMOPRIJAVA (72 UR)
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Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v 

Splošni bolnišnici Celje

 Katja Ramšak, strokovna sodelavka v Pravni službi

 Elektronski naslov: katja.ramsak@sb-celje.si

Hvala za vašo pozornost
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Varstvo arhivskega gradiva 
izvajalcev zdravstvene dejavnosti, 

ki vsebuje osebne podatke o 
zdravljenju pacienta

Luka Zupanc

Ministrstvo za kulturo,
ARHIV RS
Ljubljana, 24. 1. 2019



Obdelava osebnih podatkov pri 
izvajalcih zdravstvene dejavnosti

• Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP)
(splošen in sistemski zakon)

• Splošna Uredba (EU) 2016/679 o varstu osebnih 
podatkov (GDPR)

• Zakon o zbirkah podatkov s področja
zdravstvenega varstva (ZZPPZ)

• Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP)
• Zakon o zdravniški službi
• Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)
• Zakon o ZV in zdravstvenem zavarovanju
• Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja



Temelja pravila

• Zakonitost  obdelave osebnih podatkov:
– izpolnjen vsaj eden od pogojev iz 6. oz. 9. člena Splošne uredbe

• Namenskost obdelave podatkov o zdravstvenem stanju:
– osebni podatki se lahko zbirajo le za določene in zakonite namene ter se ne 

smejo nadalje obdelovati tako, da bi bila njihova obdelava v neskladju s temi 
nameni, če zakon ne določa drugače,

– vrste podatkov o zdravstvenem stanju, njihov namen in rok hrambe določa 
ZZPPZ v Prilogi 1

• Obdelava podatkov o zdravstvenem stanju:
– če jih za namene zdravstvenega varstva prebivalstva in posameznikov ter 

vodenja ali opravljanja zdravstvenih služb obdelujejo zdravstveni delavci in 
zdravstveni sodelavci v skladu z zakonom

• Rok hrambe osebnih podatkov:
– le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se 

zbirali ali nadalje obdelovali. Roke hrambe določajo področni predpisi,
– po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali 

anonimizirajo, če niso na podlagi zakona, ki ureja arhivsko gradivo in 
arhive, opredeljeni kot arhivsko gradivo, oziroma če zakon za posamezne 
vrste osebnih podatkov ne določa drugače



Pravne podlage za varstvo 
dokumetarnega in arhivskega gradiva

• Splošna uredba:
o nadaljnja obdelava osebnih podatkov potrebna za namene arhiviranja v javnem 

interesu čl. 89(1),
o sprejem ustreznih zaščitnih ukrepov za pravice in svoboščine posameznika

• Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter 
arhivih (ZVDAGA)

• Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva
• Uredba o upravnem poslovanju 
• Zakon o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o 

zdravljenju pacienta (ZAGOPP)
• Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva: 

o določa obdelavo podatkov in zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva 
in eZdravja, vrsto osebnih podatkov, njihov namen, njihove upravljavce, 
upravičence do podatkov ter roke hrambe.



Arhiviranje zdravstvene dokumentacije do 2014

• Arhivsko gradivo – dokumentarno gradivo, ki ima trajen pomen za 
zgodovino, druge znanosti in kulturo ali trajen pomen za pravni 
interes pravnih in fizičnih oseb (2. člen ZVDAGA): 

– javno arhivsko gradivo – arhivsko gradivo javnopravnih oseb
– javnopravne osebe: - državni organi, samoupravne lokalne skupnosti, pravne 

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

– javni arhiv z izdajo pisnega strokovnega navodila javnopravni osebi konkretizira 
katero dokumentarno gradivo je arhivsko gradivo! (34. člen ZVDAGA)

– do izdaje strokovnih navodil se z vsem dokumentarnim gradivom ravna kot z 
arhivskim (34. člen ZVDAGA)

– javno arhivsko gradivo morajo javnopravne osebe izročiti arhivu vključno z vsemi 
osebnimi podatki najkasneje 30 let po nastanku (40. člen ZVDAGA)

• 55. člen UVDAG (2006)  - dokumentarno gradivo, za katero se šteje, 
da je zaradi svojega pomena praviloma vedno arhivsko gradivo in ki 
je določeno v Prilogi 1 

• Priloga 1 – tudi uradne oz. javne evidence, vključno z vsemi 
zbirkami osebnih podatkov in drugimi zbirkami podatkov, ki jih v 
skladu s predpisi vodijo organi na zdravstvenem področju 



Odločba Ustavnega sodišča U-I-70/12-14

• ZVDAGA je v neskladju z Ustavo, kolikor med javno arhivsko 
gradivo uvršča tudi gradivo izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki so 
javnopravne osebe in vsebuje osebne podatke o zdravljenju 
pacienta

• Odstop od načela namenskosti:
- arhiviranje zdravstvene dokumentacije ter prenos gradiva v javne arhive z 

namenom omogočanja dostopnosti, pomeni uporabo osebnih podatkov zunaj 
primarnega namena njihovega zbiranja in gre za nadaljnjo obdelavo,
- zdravstvena dokumentacija vsebuje osebne podatke, ki se zbirajo za namen 
zagotavljanja zdravstvene oskrbe ter spremljanja zdravja pacienta,
- arhivsko gradivo je namenjeno ohranjanju kolektivnega in individualnega 
spomina in v ta namen je prosto javno dostopno (konkretizacija 39. čl. Ustave –
dostop do informacij javnega značaja).

• Naloga zakonodaljcu, da sprejme ustrezno zakonsko ureditev glede 
arhiviranja zdravstvene dokumentacije, pri čemer mora:

• v zadostni meri poskrbeti za varstvo človekovih pravic pacientov in njegovih 
bližnjih,

• poskrbeti za varstvo nedotakljivosti človekovega osebnega dostojanstva



Zakon o arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne 
podatke o zdravljenju pacienta (ZAGOPP)

• PREDMET: 
– posebna ureditev varstva arhivskega gradiva, ki vsebuje osebne 

podatke o zdravljenju pacienta in pogoje ter postopek za dostop 
do tega arhivskega gradiva

– ne posega v pravne podlage za nastanek in rok hrambe 
dokumentarnega gradiva!

• ZAVEZANCI:
– izvajalci zdravstvene dejavnosti (v okviru mreže javne 

zdravstvene službe) in Nacionalni inštitut za javno zdravje
• Usmeritvene določbe – pomen izrazov:

• ARHIVSKO GRADIVO,
• ARHIVSKA KOMISIJA – komisija iz 66. čl. ZVDAGA,
• KOMISIJA PRISTOJNEGA ARHIVA – komisija iz 40. čl. ZVDAGA,
• ZDRAVSTENA DOKUMENTACIJA IN OSNOVNA ZDRAVSTVENA DOKUMENTACIJA – po 

ZZPPZ,
• ZDRAVSTVENA DEJAVNOST IN MREŽA JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE – po ZZDej.
• PACIENT – po ZPacP



• ZDRAVSTVENA DOKUMENTACIJA (po ZZPPZ) je izvirno in reproducirano
dokumentarno gradivo, ne glede na obliko zapisa in nosilec zapisa
podatkov:
 ki nastane, ali je prejeto pri zdravstveni oskrbi,
 ki je opredeljeno v Osnovni zdravstveni dokumentaciji v Prilogi 1 ali,
 ki je povezano z zdravstvenim stanjem in je nujno potrebno za izvajanje

pravic ali obveznosti, priznanih ali določenih z zakonom
 Zdravstvena dokumentacija je vsak dokument s kakršnimi koli podatki, ocenami ali 

informacijami o pacientovem stanju in razvoju njegovega zdravstvenega stanja v procesu 
oskrbe. 

• ARHIVSKO GRADIVO:
• zbirke podatkov za katere ZZPPZ določa rok hrambe trajno – vedno arhivsko 

gradivo!
• Osnovna zdravstvena dokumentacija, za katero ni določen rok hrambe trajno –

samo če tako odloči komisija pristojnega arhiva,
• Osnova zdravstvena dokumentacija pri izvajalcih izven mreže javne zdravstvene 

službe – se lahko uvrsti na podlagi evidentiranja pristojnega arhiva,
• Ostala zdravstvena dokumentacija – ne sodi med arhivsko gradivo

Zdravstvena dokumentacija in vsebina 
arhivskega gradiva



Subsidiarna uporaba in rok za izročitev 
arhivskega gradiva arhivu

• Subsidiarna uporaba ZVDAGA, če ZAGOPP ne določa 
drugače:
– razen določitve posebnih pogojev za določitev dostopnosti in 

določb o uporabi zasebnega arhivskega gradiva,
– odbiranje, izločanje in predaja pristojnemu arhivu poteka po 

določbah ZVDAGA, razen izjem, ki jih določa ZAGOPP

• Rok za izročitev arhivskega gradiva:
– najkasneje 150 let po nastanku gradiva – po nastanku zadnje 

listine v zadevnem spisu,
– 28. čl. UVDAG: - z dnem prenosa gradiva v stalno zbirko gradiva
– gradivo je mogoče predati tudi pred iztekom tega roka,
– velja le za izvajalce v okviru mreže javne zdravstvene službe in 

NIJZ,



• Arhivsko gradivo javnosti ni dostopno – splošna določba
• Arhivsko gradivo pri ustvarjalcu je dostopno:

• pacientu, na katerega se nanaša,
• osebam, ki imajo pravico do seznanitve z zdravstveno 

dokumentacijo po smrti pacienta, v skladu z določbami 42. čl. 
ZPacP:

• osebam za katere je pacient za časa življenja podal predhodno pisno 
privolitev,

• zakonec, zunajzakonski partner, partner iz istospolne skupnosti, otroci 
in posvojenci, kadar teh oseb ni, pa pacientovi starši,

• le dostop do tistih podatkov, ki so potrebni za dosego zakonitega 
namena seznanitve,

• osebam, ki so za to pooblaščene s posebnim zakonom (sodišča, 
policija, zavarovalnice),

• drugim osebam, ki izkažejo pravni interes z ustrezno listino

Dostop do arhivskega gradiva
6. člen ZAGOPP



• Arhivsko gradivo v javnih arhivih je dostopno (kaskadna 
ureditev):

• za namene znanstvenega raziskovanja
• registriranim raziskovalcem

• pisno soglasje pacienta,
• po njegovi smrti in če ni soglasja, na podlagi pisnega soglasja 

zakonitih dedičev do drugega dednega reda, razen če obstaja 
izrecna pisna prepoved pacienta,

• na podlagi odločbe arhivske komisije in ob soglasju komisije za 
medicinsko etiko:

• po smrti pacienta, 
• če ni soglasja ali pisne prepovedi in
• če njegovi zakoniti dediči temu ne nasprotujejo
• dostop mora biti ustrezen in po obsegu primeren glede na namen in obseg 

raziskave
• zbirke podatkov – v anonimizirani obliki
• uporaba arhivskega gradiva samo za namen, za katerega je 

omogočen dostop
• za zasebno arhivsko gradivo velja enaka ureditev



GDPR IN PRAVICA DO IZBRISA, POZABE, PRENOSLIJVOSTI 
IN UGOVORA V ARHIVSKEM GRADIVU

• Novi ZVOP-2: - odstopanje od pravic iz členov 15, 16, 18 
in 21:
– seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, pravica do popravka, 

omejitev obdelave in prenosljivosti podatkov, pravica do ugovora
• Pravica do izbrisa oz. pozabe – 17. čl. GDPR:

– se ne uporablja, kadar je obdelava potrebna za namene 
arhiviranja v javnem interesu – arhivsko gradivo.

– pisna strokovna navodila arhiva, do izdaje navodil z vsem 
dokumentarnim gradivom ravnati kot z arhivskim (drugi odst. 34. 
čl. ZVDAGA,

– stališče Arhiva RS št. 071-1/2018 z dne 24.5.2018:
– posameznik lahko zahteva izbris podatkov le kadar dokumentarno gradivo 

javnopravnih oseb s pisnimi navodili arhiva ni določeno kot arhivsko gradivo,
– se ne uporablja v vseh tistih primerih, ko pristojni arhiv pisnih strokovnih 

navodil posamezni javnopravni osebi še ni izdal



****

HVALA ZA POZORNOST

Spletna stran Arhiva RS:
www.arhiv.gov.si



IZZIVI PRI PREVZEMANJU 
ARHIVSKEGA GRADIVA 

PSIHIATRIČNE BOLNIŠICE IDRIJA

Mira Hodnik
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Enota v Idriji 



Zgodovinski arhiv Ljubljana

ponedeljek, 28. januar 2019 2

• Zgodovinski arhiv Ljubljana ima registriranih 25 
ustvarjalcev s področja zdravstva (bolnišnice, zdravstveni 
domovi, lekarne)

• Po zadnjih podatkih ima prevzetih osem (8) fondov: 
Zdravstveni dom Idrija, Zdravstveni dom Litija, 
Zdravstveni dom za študente Ljubljana, Zdravstveni dom 
Ljubljana, Zdravstveni dom  Metlika, Zdravstveni dom 
Škofja Loka, Psihiatrična bolnišnica Idrija in Splošna 
bolnišnica Jesenice.



Prevzem arhivskega gradiva Psihiatrične 
bolnišnice Idrija

ponedeljek, 28. januar 2019 3

• 1954 ustanovljena Bolnica za duševne bolezni Idrija 
(odločba izvršnega sveta LRS, 25. 5. 1954) in sledila je 
obnova med  vojno uničene italijanske vojašnice.

• 1957 – 7. 4. ob 10.00 uri je bila slavnostna otvoritev 
prenovljenih prostorov s 450 posteljami (po takratnih 
standardih šest, sedem do deset posteljne sobe)

• 1966 – preimenovanje v Psihiatrična bolnica Idrija

• 1974 – preimenovanje v Psihiatrična bolnišnica Idrija   
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Dejavnost bolnišnice

ponedeljek, 28. januar 2019 7

• Bolnišnica je druga največja psihiatrična bolnišnica v 
Sloveniji, ki od leta 1994 stalno vlaga v izboljšanje 
bivalnih razmer ter znanje in razvoj strokovnega osebja, ki 
se ukvarja z …

• bolnišnično in izven bolnišnično zdravljenjem oseb s 
težavami v duševnem zdravju za področje Upravnih enot  
Koper, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Sežana, Postojna, 
Nova Gorica, Tolmin, Ajdovščina, Cerknica in Idrija.
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Psihiatrična bolnišnica Idrija
• Je javnopravna oseba, ki mora skrbeti za ohranjanje, 

materialno varnost, celovitost in urejenost 
dokumentarnega gradiva, ki ga prejemajo in nastaja pri 
njihovem delu ter iz katerega morajo odbrati in predati 
arhivsko gradivo pristojnemu arhivu - Zgodovinskemu 
arhivu Ljubljana ENOTI V IDRIJI

• Je javnopravna oseba, ki sodeluje s pristojnim arhivom 

ponedeljek, 28. januar 2019 10



Zgodovina sodelovanja
• 1975 – prvi stik ZAL Enote v Idriji s Psihiatrično bolnišnico 

Idrija, ki je temeljil na 10. členu Zakona o arhivskem 
gradivu in arhivih iz leta 1973 (Ur. l. SRS, št. 34-295/73)

• - zapisnik o prvem pregledu arhivskega in registraturnega 
gradiva

• - pri pregledu so sodelovali trije predstavniki ustvarjalca in 
dva iz ZAL Enote v Idriji.

• - izdana navodila za nadaljnje delo in sodelovanje
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• 1978 – drugi stik z PBI 
• - bolnišnici so bila dana navodila za „zbiranje odbranih 

vrst arhivskega gradiva“ ki ima poseben pomen za 
zgodovino, kulturo na splošno in druge družbene potrebe.

• 2009 – tretji stik; planiran obisk ustvarjalca po Zakonu o 
dokumentarnem in arhivskem gradivu (Ur. l. RS, št. 30/06)

• - poslan je bil dopis 
• - telefonsko usklajevanje srečanja
• - obisk; prisotna sta bila namestnik direktorice in delavka, 

ki dela z medicinskim dokumentarnim in arhivskim 
gradivom
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• - zapisnik o Pregledu varstva dokumentarnega in 
arhivskega gradiva, ki vsebujejo tudi zahteve in 
priporočila za izboljšanje materialnega varstva

• - pisna pritožba direktorice na zapisnik glede slabših 
arhivskih depojev (v fazi preurejanja stavbe) in 

• - nasprotovanje prevzemu medicinske dokumentacije (ker 
ga bolnišnica potrebuje pri svojem strokovno – praktičnem 
delu, za znanstveno, raziskovalno in študijsko delo

• - dogovor o ponovnem obisku pri ustvarjalcu in srečanje z 
direktorico.

• - določitvi osebe za sodelovanje z arhivom
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• - 2010 - delavka je naredila seznam vsega 
dokumentarnega in arhivskega gradiva

• - gradivo so imeli urejeno po lastnih klasifikacijskih znakih, 
in odloženo kronološko v enem fasciklu 

• - sodelovanje in pomoč sodelavca Janeza Kopača ter 
odločitev o prevzemu večine dokumentacije zaradi  
edinstvene in pomembne ustanove lokalnega okolja

• - 2011 – izdana navodila za odbiranje samo poslovne 
dokumentacije; medicinsko dokumentacijo smo izvzeli

• - 2014 – Odločba Ustavnega sodišča RS U-I-70/12-14 
glede arhiviranja zdravstvene dokumentacije (150 let pri 
ustvarjalcu).
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Potek del od začetka do prevzema v arhiv 
• - sodelovanje z delavko, ki je bila zadolžena za odbiranje 

arhivskega gradiva
• - po pregledu dokumentarnega gradiva sem zaznala 

njegovo pestrost in pomembnost
• - praktično usposabljanje delavke na terenu
• - odločitev o odstranitvi duplikatov in res nepomembnega 

dokumentarnega gradiva
• - praktičen prikaz odbiranja in popisovanja
• - prevzem arhivskega gradiva 2011, 2013 (prevzemni 

popis)
• - 136 škatel ali 13,60 tm 
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Vsebina  arhivskega gradiva za obdobje 
1957 – 1990  

• - zapisniki sveta bolnišnice, disciplinske komisije, 
zapisniki o strokovnih zadevah, zapisniki delavskih svetov

• - plani in poročila
• - odločbe
• - pogodbe
• - splošni akti, samoupravni sporazumi, pravilniki, statuti
• - finančne zadeve 
• - stanovanjske zadeve
• - zanimivo gradivo o prehrani, nakupih, dopisi, o osebnih 

dohodkih …, ki pa tudi veliko povedo o dogajanju v 
bolnišnici
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Uporaba arhivskega gradiva po prevzemu 
• - gradivo je bilo do danes samo enkrat v uporabi in še to 

ga je uporabil ustvarjalec zaradi praznovanja 60 letnice 
delovanja bolnišnice.
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Sodelovanje danes
• - ves čas po potrebi, ker smo za vprašanja vedno 

dostopni
• - obisk na terenu 2017 in ogled arhivskih prostorov
• - zapisnik o pregledu varstva dokumentarnega in 

arhivskega gradiva
• - pogovor o enotnem klasifikacijskem načrtu za 

ustvarjalce na področju zdravstva
• - obveščanje o izobraževanjih
• - preizkus strokovne usposobljenosti pri pristojnemu 

arhivu
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Zasebno arhivsko gradivo nevropsihiatra 
in pisatelja dr. Jožeta Felca

• - 2011 so me v PBI seznanili s problemom zasebnega 
arhivskega gradiva dr. Jožeta Felca, ki jim je ob odhodu iz 
Idrije 2008 zaupal v hrambo 24 knjig (okoli 2200 sodnih 
izvedenskih mnenj)

• - 2010 so bili v PBI obveščeni podani anonimni prijavi na 
Urad informacijske pooblaščenke o sumu nezakonitega 
prejema zdravstvene dokumentacije iz osebnega arhiva 

• - 2011 je IP opravil inšpekcijski pregled in izdal odločbo  o 
anonimizaciji ali uničenju izvedenskih mnenj

• - PBI je podal ugovor na zapisnik in tožbo na Upravno 
sodišče RS, Oddelek v Novi Gorici

• - Upravno sodišče je tožbo zavrnilo
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• - PBI se poveže z ZAL Enoto v Idriji
• - Začetek postopka razglasitve zasebnega arhivskega 

gradiva dr. Jožeta Felca; predlog poslan na ARS
• - ARS so predlagali podpis darilne pogodbe
• - ZAL Enota v Idriji se poveže z mag. Alenko Hoefferle

Felc, vdovo po dr. Felcu in edini zakoniti dedič
• - sklenjen dogovor o podaritvi zasebnega arhivskega 

gradiva in določitev pogojev uporabe
• - prevzem zasebnega arhivskega gradiva 6. 7. 2012
• - ureditev in popis gradiva
• - hramba v ognjevarni omari v arhivskem skladišču

ponedeljek, 28. januar 2019 27



ponedeljek, 28. januar 2019 28



ponedeljek, 28. januar 2019 29



ponedeljek, 28. januar 2019 30



ponedeljek, 28. januar 2019 31



ponedeljek, 28. januar 2019 32



ponedeljek, 28. januar 2019 33



• HVALA ZA POZORNOST
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