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Izvleček: 

Avtorja sta opozorila na zbirke podatkov, ki nastajajo ob delovanju zdravstvene službe, in na 
mednarodne konvencije s področja varstva osebnih podatkov o t. i. eZdravju (eHealth), ki predstavlja 
širši projekt varstva zdravstvenih in osebnih podatkov ter drugega dokumentarnega gradiva. Ne 
ukvarja se namreč samo s hrambo in upravljanjem elektronskih zbirk podatkov, ampak se tudi 
zavzema za celovit razvoj zdravstva s pomočjo informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Cilj 
projekta je razvoj evropske elektronske zdravstvene kartice. Avtorja sta se osredotočila tudi na roke 
hranjenja medicinske dokumentacije v zbirkah podatkov s področja eZdravja. Poudarila sta varstvo 
zdravstvenih, zdravniških podatkov in njihovo dostopnost. Za urejenost zdravstvene dokumentacije 
naj bi poskrbel enotni klasifikacijski načrt za zdravstvene zavode. V zaključku pa sta opozorila še na 
neskladje arhivskega zakona z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov, na katero je opozorilo 
Ustavno sodišče RS, in na predlog, ki je v pripravi za njegovo uskladitev. 

Ključne besede: 

dostopnost zdravstvene dokumentacije, varovanje osebnih podatkov, roki hranjenja zdravstvene 
dokumentacije 

Abstract: 

Protection of Archives and Records in Health care Institutions 

In the article, the authors draw attention to health service related databases and to international 
conventions on personal data protection, the so-called E-Health, which is a project aimed at 
protection of health and personal data as well as other documents.  The project does not only tackle 
the issues of preservation and management of digital databases, but is also aimed at facilitating the 
development of health services by means of information and communications technology. The goal of 
the project is to develop European e-health card. Focusing on retention schedules for medical records 
in E-Health databases, the authors stress the importance of protecting health and medical data and 
their accessibility. Medical documentation should be arranged based on a unified classification plan 
for health institutions. Finally, the authors observe the problem of disharmony between archival and 
personal data protection acts, a matter, which has already been pointed out by the Constitutional 
Court of the Republic of Slovenia, and the proposal on how to harmonize both acts.   
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1 ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA VARSTVA  

Njihov nabor ureja Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva 
(ZZPPZ, 2000 in 2015), ki sta ga predlagala Ministrstvo za zdravje Republike 
Slovenije in Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. Zakon opredeljuje 
obdelavo osebnih podatkov pacientov in njihovo zdravstveno oskrbo. Razvršča jih v 
tri sklope: v osnovno zdravstveno dokumentacijo, v centralni register podatkov o 
pacientih in v druge zbirke. Zakon opredeljuje tudi elektronsko poslovanje in 
predvideva ustanovitev Centra za informatiko v zdravstvu, ki bi ga vodil CRP – 
Centralni register podatkov o pacientih, in omogočal pooblaščenim izvajalcem 
vpogled v zdravstvene podatke posameznika zaradi nudenja ustrezne medicinske 
pomoči. Elektronsko poslovanje naj bi zagotovilo sodoben sistem uporabe 
informacijskih tehnologij in zagotavljanje informacijske varnosti – celovitosti, 
zanesljivosti, dostopnosti in zasebnosti podatkov.  

Vlada Republike Slovenije je na svoji 30. redni seji (2015) predložila Predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zbirkah podatkov s področja 
zdravstvenega varstva, s ciljem omogočiti vpeljavo preizkušenih rešitev eZdravja na 
nacionalni ravni. Trenutno veljavni ZZPPZ sicer ureja celo paleto zbirk podatkov, 
ne pa tudi zbirk njihovega upravljavca, ki bi zagotavljal zakonsko opredeljeno 
elektronsko poslovanje v okviru eZdravja. Zato je vlada predlagala, da se ustanovi 
še Center za informatiko v zdravstvu (CIZ), ki naj bi skrbel za nemoteno delovanje 
enotnega in usklajenega zdravstvenega informacijsko-komunikacijskega sistema na 
nacionalni ravni in hkrati opredeljeval enotno informacijsko-komunikacijsko 
infrastrukturo. 

Na Svetu Evrope je bila že v letu 1981 sprejeta Konvencija o varstvu 
posameznikov glede avtomatske obdelave podatkov, ki je temeljnega pomena pri 
sprejemanju in poenotenju nacionalnih zakonodaj na področju informacijskega 
varstva posameznikov. Omenjena konvencija med drugim zajema avtomatsko 
obdelavo zdravstvenih podatkov v različnih evropskih državah. Slovenija je to 
Konvencijo ratificirala 25. 1. 1994. Prav predlog sprememb pa ureja na novo Zakon 
o spremembah in dopolnitvah zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega 
varstva, to je avtomatsko obdelavo podatkov, podprto z informacijskimi 
tehnologijami za shranjevanje podatkov, njihovo predelavo, brisanje, iskanje in 
širjenje. Temeljni cilj usmeritve Sveta Evrope je transparentnost uporabe in 
obdelave osebnih in zdravstvenih podatkov, kar pa pomeni tudi zmanjševanje 
ogrožanja pravic posameznikov do varstva zasebnosti, zato mora biti 
transparentnost tudi zakonsko urejena. 

Svet Evrope je med drugimi sprejel tudi priporočilo, ki se nanaša na 
avtomatizirane podatke s področja zdravstva (Recommendation R (81) 1 on 
ergulations for automated medical data banks), leta 1997 pa še nekoliko novejše 
priporočilo s tega področja (Recommendation no. R (97) 5 on the protection of 
medical data) (Ministrstvo za zdravje RS, 2015). Priporočilo ureja obdelavo 
podatkov s področja zdravstva, ki upošteva pravice posameznika do zasebnosti. Prav 
tako predvideva tudi pravico do obveščenosti o podrobnostih obdelave podatkov. 
Poleg priporočila o varstvu osebnih podatkov na področju zdravstva so pri Svetu 
Evrope pripravili tudi nekaj drugih priporočil, ki se posredno nanašajo na varstvo 
osebnih podatkov ali na področje zdravstvenega varstva. Tako priporočilo je 
priporočilo o varstvu osebnih podatkov, uporabljenih v znanstvene namene 
(Recommendation no. R (83) 10 on the protection of personal data used for 
scientific research and statistical purposes) iz leta 1983, priporočilo o posredovanju 
osebnih podatkov, ki jih obdelujejo javni organi, tretjim osebam iz leta 1991 
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(Recommendation no. R (91) 10 on the communication to third parties of personal 
data held by public bodies), priporočilo o varstvu osebnih podatkov, zbranih in 
obdelanih v statistične namene (Recommendation no. R (97) 18 concerning the 
protection of personal data collected and processed for statistical purposes) iz leta 
1997, priporočilo o genskem testiranju in raziskavah za namene zdravstvenega 
varstva (Recommendation no. R (92) 3 on genetic testing and screening for health 
care purposes) iz leta 1992, priporočilo o etičnih ali organizacijskih vidikih 
zdravstvenega varstva v zaporih iz leta 1998 (Recommendation no. R (98) 7 
concerning the ethical and organisational aspects of health care in prison) in 
priporočilo o kriterijih za upravljanje s čakalnimi seznami in čakalnimi roki na 
področju zdravstvenega varstva iz leta 1999 (Recommendation no. R (99) 21 on 
criteria for the management of waiting lists and waiting times in health care). 

Najpomembnejša direktiva Evropskega parlamenta in Sveta je Direktiva 
95/46/ES, z dne 24. oktobra 1995, govori o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in predstavlja temeljni evropski pravni vir za varstvo osebnih 
podatkov na ravni evropske skupnosti, saj uvaja poenoteno pravno varstvo osebnih 
podatkov. Hkrati pa zagotavlja tudi visoko raven varstva zasebnosti. Omenjena 
direktiva pa je uporabna tudi na področju varstva zdravstvene dokumentacije, ker 
preprečuje obdelavo občutljivih osebnih podatkov. Težave glede varnosti pa lahko 
nastanejo pri elektronskem zbiranju in obdelavi zdravstvenih podatkov, kjer se še 
uporablja Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 
(Ministrstvo za zdravje RS, 2015), ki govori o nekaterih pravnih storitvah 
informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu, s katero 
je harmonizirana ureditev odgovornosti ponudnikov elektronskih storitev na 
skupnem trgu. 

Evropska skupnost posveča posebno skrb eZdravju (EHealth), ki predstavlja 
širši projekt varstva zdravstvenih in osebnih podatkov ter drugega dokumentarnega 
gradiva, saj se ne ukvarja samo s hrambo in upravljanje elektronskih »zdravstvenih« 
zbirk podatkov, ampak se tudi zavzema za celovit razvoj zdravstva s pomočjo 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Cilj projekta je razvoj evropske 
elektronske zdravstvene kartice.  

Glede rokov hranjenja podatkov, ki vsebujejo osebne podatke, pa Zakon o 
zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, 2000, 2015) v Prilogi 1 
natančno predpisuje: naziv zbirke podatkov, vsebino, namen, poročilo, upravljavca 
zbirke, način dajanja podatkov in čas hranjenja podatkov; in ravno o rokih hrambe 
hranjenja sva govorila tukaj v lanskem referatu: Dostopnost in nedostopnost 
zdravstvene dokumentacije (Šmid, G., Štrumbl, Ž., 2015). 

Obstoječi Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) 
tudi v prilogi 2 obdeluje zbirko podatkov eZdravja, kot npr.: eNapotnico in eNaročilo 
(podatki naj bi se hranili 5 let), eRecept (5 let), Evidenco uporabnikov za oddaljeni 
dostop do z-Net1 (5 let po prenehanju obstoja pravic za dostop), eTriažo2 (5 let), 

                                                 
1  Upravljanje s pravicami uporabnikov z oddaljenim dostopom do informacijskih virov z-NET omrežju. Zbirka 

vsebuje: identifikacijsko številko, status imenika, osebno ime, vrsto in številko osebnega dokumenta, funkcijo 
v organizaciji, elektronski naslov, opis uporabnika, telefonsko številko, način dostopa, podatki o odobritvi 
dostopa, uporabniško ime, geslo, digitalno potrdilo, pravico dostopa, datumi in ure dostopov, trajanje 
dostopov, viri dostopa, podatki za zagotavljanje sledljivosti, podatki o organizaciji (polno ime, skrajšano ime, 
naslov, matična številka davčna številka), podatki o kontaktni osebi pri uporabniku (osebno ime, funkcija v 
organizaciji, kontaktni podatki). 

2  Zdravstvena oskrba ob izvajanju triažnega postopka, ki se vodi po algoritmu manchestrskega triažnega 
postopka, v okviru katerega se vnašajo podatki o zdravstvenem stanju z namenom vodenja čakalnega seznama. 
Zbirka vsebuje: enolično številko triaže, identifikator pacienta pri izvajalcu, ZZZS številka zavarovane osebe, 
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TeleKap3 (5 let, avdiovizualno gradivo pa eno leto), eKomunikacije4 (5 let), Evidenco 
teleradioloških preiskav5 (eno leto), Evidenco uporabnikov eZdravja6 (5 let od 
prenehanja aktivnosti vlog uporabnika). Glede dostopnosti do podatkov iz 
omenjenih zbirk imajo to pravico le izvajalci, ki sodelujejo pri zdravstveni oskrbi 
pacienta, pacient in njegov pooblaščenec. Pri eZdravju ima pravico do dostopanja 
do omenjenih podatkov še Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), pri 
eNapotnicah in eNaročilu Zdravstveni inšpektorat RS, pri zbirki eKomunikacije pa 
Generalna policijska uprava. 

 

2 VARNOST ZDRAVSTVENO-BOLNIŠNIČNIH PODATKOV IN NJIHOVA ZASEBNOST  

Zakonodaja upošteva tozadevne pravne podlage z naslednjimi zakoni: 

 Zakonom o varstvu osebnih podatkov (2007), ki določa pravice, obveznosti, 
načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neupravičeni posegi v 
zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice. Zakon 
govori tudi o obdelavi osebnih podatkov, ki so dostopni preko 
telekomunikacijskega omrežja tako, da mora strojna in sistemska oprema 

                                                 
način prihoda, osebno ime, datum rojstva, podatki o zdravstvenem stanju pacienta ob triaži, podatki triažnega 
postopka pacienta, statusi obravnav, datum in čas obravnav pacienta. 

3  Zdravstvena oskrba pri izvajanju procesa ob diagnosticiranju in obravnavi možganske kapi na daljavo. Zbirka 
vsebuje: podatke o pacientu (interni identifikator pacienta, identifikator pacienta pri izvajalcu, osebno ime 
ZZZS številka zavarovane osebe, EMŠO oziroma datum rojstva, če pacient nima določene EMŠO), pacientove 
zdravstvene podatke (klinična slika, področje možganske ishemije, nevrološki status, identifikatorje 
slikovnega gradiva), podatke za določitev ogroženosti po klasifikacijah in ocena ogroženosti (po: klasifikaciji 
Glasgow, klasifikaciji NIHSS, klasifikaciji mRs), podatke o obravnavi (administrativni podatki: datum in ura 
sprejema, obravnave, podatki o zdravstvenih delavcih, ki sodelujejo pri obravnavi, osebno ime, številka 
zdravstvenega delavca, tip zdravstvenega delavca, kontaktni podatki, podatki o izvajalcih zdravstvene 
dejavnosti, vključno s kontaktnimi podatki, priporočena zdravila in terapije, avdiovizualno gradivo, mnenja 
(vključno z identifikatorji). 

4  Povezovanje informacijskih sistemov izvajalcev in informacijskega sistema Generalne policijske uprave (GPU) 
za namen avtomatizacije izpolnjevanja in izmenjave podatkov o telesnih poškodbah, pri katerih obstaja sum, 
da so posledica prekrška, kaznivega dejanja ali prometne nesreče. Izvajanje obveznega zdravstvenega 
zavarovanja za namen ugotavljanja in uveljavljanja regresnih zahtevkov od povzročiteljev iz naslova 
povzročene škode in drugih stroškov. Zbirka vsebuje: podatke o policijski enoti, policistu, številki iz enotnega 
spisovnega seznama, pooblaščeni uradni osebi, podatke o pacientu (identifikatorji pacienta so: osebno ime, 
številka osebnega dokumenta, ZZZS-številka zavarovane osebe, EMŠO oziroma datum rojstva, če pacient nima 
določene EMŠO, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, za tuje paciente tudi država), podatke o 
zdravstvenih delavcih, ki sodelujejo pri obravnavi (osebno ime, številka zdravstvenega delavca, tip 
zdravstvenega delavca, kontaktni podatki, podatke o izvajalcih, vključno s kontaktnimi podatki), 
administrativne podatke: datum in ura sprejema, datum in ura opisa poškodbe, datum izpolnjevanja, podatke 
o telesnih poškodbah, vključno s klasifikacijo in diagnozo, vrste dogodkov,  datum in ura poškodbe, kraj 
dogodka, transport s kraja dogodka, elektronski podpis, podatke o nadaljevanju obravnave, datum in ura 
smrti, če je poškodovanec umrl, kraj in datum izpolnjevanja obrazca. 

5  Zdravstvena oskrba, pri kateri se obdeluje digitalizirano radiološko gradivo, zagotavljanje posvetovalne in 
interpretacijske zdravstvene storitve, omogočanje radiološko konzultacije pri izvajalcih, dostopnosti 
radioloških slik in mnenj za zdravstveno oskrbo. Zbirka vsebuje: identifikator slikovnega gradiva, ZZZS-številko 
zavarovane osebe, EMŠO oziroma datum rojstva, če pacient nima določene EMŠO, interni identifikator 
pacienta, osebno ime, datum rojstva, datum preiskave, šifra radiološke diagnostične preiskave (RDP), napotni 
RDP, napotitveni zdravnik (osebno ime, številka zdravstvenega delavca, kontaktni podatki, podtip RDP, tip 
modalitete, tip pacienta, status zahtevka), radiolog: osebno ime, številka zdravstvenega delavca, kontaktni 
podatki, razlog posredovanja, radiološke preiskave, izvajalec, vključno z oddelkom, podatki o predhodni 
zdravstveni oskrbi, preiskave, sevalna doza, povzetek inženirskega postopka, slikovno gradivo, radiološki izvid, 
datum avtorizacije, elektronski podpis zdravnika napotovalca in radiologa, identifikator mnenja oziroma 
izvida. 

6  Upravljanje podatkov o uporabnikih eZdravja, to je fizičnih in pravnih oseb, ki uporabljajo storitve eZdravja 
ali enotno informacijsko komunikacijsko infrastrukturo eZdravja in njihovih pravic. Zbirka vsebuje: interno 
identifikacijsko številko uporabnika, EMŠO, ZZZS-številko, številko zdravstvenega delavca ali delavca v 
zdravstvu, davčno številko, osebno ime, organizacijo, storitve eZdravja, za katere ima uporabni eZdravja 
dovoljenje za uporabo, vloge uporabnika eZdravja, podatek o aktivnosti vloge, podatek o viru podatkov za 
dodelitev vloge, podatek o začetku veljavnosti vloge, zapise o prijavah/odjavah (uspešnih in neuspešnih), 
podatke o certifikatih, javni del ključev digitalnih potrdil. 
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zagotavljati obdelavo osebnih podatkov samo v mejah pooblastil. Četrti 
del zakona pa predpisuje, da morajo vsi, ki obdelujejo osebne podatke, 
varovati njihovo tajnost. Glede uporabe in zlorabe osebnih podatkov pa v 
24. čl. določa varovanje prostorov in  opreme.  

 Zakonom o zdravniški službi (2006), ki ureja zdravniško službo kot 
temeljnega nosilca opravljanja zdravstvene dejavnosti in določa zdravnika 
oziroma zdravnico ter doktorja dentalne medicine oziroma doktorico 
dentalne medicine.  

 Zakonom o pacientovih pravicah (2006), ki določa pravice, ki jih ima 
pacientka oziroma pacient kot uporabnica oziroma uporabnik zdravstvenih 
storitev pri vseh izvajalcih oziroma izvajalkah zdravstvenih storitev, 
postopke uveljavljanja pravic, kadar so te kršene, in s temi pravicami 
povezane dolžnosti. Namen zakona je bil omogočiti enakopravno, 
primerno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo, ki bi temeljila na 
zaupanju in spoštovanju med pacientom in zdravstvenim osebjem. Pravice 
iz zdravstvenega zavarovanja in način njihovega uveljavljanja pa določa 
Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP). Za morebitne kršitve je pristojen 
informacijski pooblaščenec. 

 Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (2004) ureja 
elektronsko poslovanje, ki zajema poslovanje v elektronski obliki z 
uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije in uporabo 
elektronskega podpisa v pravnem prometu, kar vključuje tudi elektronsko 
poslovanje v sodnih, upravnih in drugih podobnih postopkih, če veljavna 
zakonodaja ne določa drugače. Če ni dogovorjeno drugače, določbe tega 
zakona, z izjemo določb 4. Člena, ki določa, da se podatkom v elektronski 
obliki ne sme odreči veljavnosti ali dokazne vrednosti samo zato, ker so v 
elektronski obliki in 14. Člena, ki določa, da se elektronskemu podpisu ne 
sme odreči veljavnosti ali dokazne vrednosti samo zaradi elektronske 
oblike, ali ker ne temelji na kvalificiranem potrdilu akreditiranega 
overitelja, ali ker ni oblikovan s sredstvom za varno elektronsko 
podpisovanje, ne veljajo v zaprtih sistemih in so v celoti urejeni s 
pogodbami med znanim številom pogodbenih strank. Temu zakonu se sme 
odreči veljavnost ali dokazna vrednost zaradi elektronske oblike, glede 
hranjenja omenjenih dokumentov, če je uporabljeno brez vednosti 
podpisnika ali imetnika omenjenih dokumentov in če je ta izrecno 
prepovedal njegovo uporabo. 

 Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (2000, 
2015) določa obdelavo podatkov iz zbirke podatkov s področja 
zdravstvenega varstva in e-Zdravja, njihove upravljavce in upravičence do 
podatkov.  

 Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju7, ki ureja 
sistem zdravstvenega varstva in zavarovanja, določa nosilce družbene 
skrbi za zdravje in njihove naloge, za zdravstveno varstvo v zvezi z delom 
in delovnim okoljem, ureja odnose med zdravstvenim zavarovanjem in 
zdravstvenimi zavodi ter uveljavljanjem pravic iz zdravstvenega 
zavarovanja. Zdravstveno varstvo po tem zakonu obsega sistem družbenih, 
skupinskih in individualnih aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev 

                                                 
7  Objavljen v uradnem listu RS, št. 72/2006, 114/2006, 91/2007, 76/2008, 62/2010, 87/2011, 40/20, 21/2013, 

91/2013, 99/2013, 99/2013, 111/2013, 95/2014 in 47/20. 
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zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje odkrivanje, pravočasno 
zdravljenje, nego in rehabilitacijo obolelih in poškodovanih. Poleg tega 
zdravstveno varstvo obsega tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja, s 
katerimi se zagotavlja socialna varnost v primeru bolezni, poškodbe, 
poroda ali smrti. 

 
Pri obisku pacienta v zdravstveni ustanovi se prva seznani z zdravstvenimi 

podatki administratorka ali medicinska sestra, drugi je zdravnik in tretji, že izven 
ustanove, uslužbenec v lekarni. Večina podatkov je razvidnih že iz zdravstvene 
kartice, le-ta vsebuje vse podatke, ki jih v zdravstveni ustanovi potrebujejo. Kot 
zanimivost navajava, da na zdravstveni kartici ni vseh podatkov, ki bi lahko 
marsikomu rešili življenje, tako npr. ni podatka o krvni skupini. 

Kodeks etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2002) v 
Tretjem (III.) načelu opredeljuje, da je medicinska sestra dolžna varovati kot 
poklicno skrivnost podatke o zdravstvenem stanju varovanca, o vzrokih, okoliščinah 
in posledicah trenutnega stanja. Za poklicno skrivnost se šteje vse, kar medicinska 
sestra pri opravljanju svojega poklica izve o varovancu ter o njegovih osebnih, 
družinskih in socialnih razmerah. To mora varovati pred njegovimi družinskimi člani 
in tudi po bolnikovi smrti. Dolžnost zdravstvene institucije pa je, da vzpostavlja in 
vzdržuje informacijski sistem, ki ščiti varovančevo skrivnost, npr. z omejitvijo 
dostopa do dokumentacije. 

Zdravstvena dokumentacija je bistvenega pomena pri zdravljenju pacienta in 
zato se morajo skrbno vnašati podatki. Pravica do vpogleda v zdravstveno 
dokumentacijo pa je ena od osnovnih pravic, ki jih ima uporabnik zdravstvenih 
storitev. Pacient ima ne samo pravico do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, 
ampak tudi do kopiranja podatkov iz nje. To pa ne pomeni, da jo lahko preprosto 
tudi odnese iz zdravstvene ustanove. Zdravstvena ustanova je namreč dolžna voditi 
in varovati zdravstveno dokumentacijo. Lastninsko pravico nad nosilci zapisa 
zdravstvenih podatkov imajo izvajalci zdravstvenih storitev. Obstajajo že neke vrste 
e-zdravstveni kartoni, saj so mnogi podatki dostopni samo v zdravstveni ustanovi. 
Npr.: če si pacient slika zob v laboratoriju za slikanje v isti ustanovi, kjer deluje 
tudi zobozdravnik, jo bo le-ta videl takoj na svojem računalniku in posnetek v fizični 
obliki sploh ne bo izdelan. Tako npr. že poslujejo zobne ambulante Zdravstvenega 
doma Ljubljana. 

Dostop do občutljivih podatkov mora imeti samo za to pooblaščena oseba v za 
to posebno varovanem prostoru. Kadar te osebe ni v prostoru, morajo biti prostori 
zaklenjeni, tudi ključe imata lahko samo pooblaščena oseba ali direktor ustanove. 
Podobno je s programsko opremo. Vsekakor pa se občutljivi podatki ne smejo hraniti 
izven varovanih prostorov.  

Poleg vsakega konkretnega zdravljenja je pomembna tudi ozaveščenost 
pacienta, bolnika, kar pomeni, da mora biti popolnoma seznanjen s svojim 
zdravstvenim stanjem, z medicinskimi podatki o svoji bolezni, zaupnosti in 
zasebnosti, kar pomeni, da so podatki o pacientu zaupni tudi še po njegovi smrti. 
Včasih lahko pride do izgube zdravstvenih podatkov ali do zlorabe. To nastane 
predvsem ob neupoštevanju Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije, ki jih zavezuje k varovanju pacientovih osebnih in ostalih 
podatkov, ob neupoštevanju Zakona o varstvu osebnih podatkov, Zakona o 
pacientovih pravicah itd. 
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3 PACIENTOVE, BOLNIKOVE PRAVICE IN DOLŽNOSTI 

Ena izmed slovenskih bolnic, Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« iz Nove 
Gorice8, je tudi na spletu objavila pacientove pravice in dolžnost. Pacient ima 
namreč ob prisotnosti zdravnika pravico do neoviranega vpogleda in prepisa 
zdravstvene dokumentacije, ob izkazani pravni podlagi, seveda. Verodostojnost 
mora zagotoviti izvajalec zdravstvenih storitev. V bolnišnici Dr. Franca Derganca v 
Novi Gorici ima vsak bolnik pravico vpogleda v podatke, ki se nanašajo nanj in so 
nastali v času zdravljenja ali v medicinski službi, ki so v Centralnem arhivu bolnice. 
So pa tudi omejitve, kar pomeni, da pacient lahko to zahteva dvakrat mesečno in 
da ima izvajalec možnost pacientu ustreči v roku do petih dni. Pacient lahko doda 
svoje pripombe k zapisom v zdravstveni dokumentaciji. Do seznanitve s pacientovo 
zdravstveno dokumentacijo so upravičene tudi osebe po pooblastilu ali po zakonu. 
Za mladoletne osebe in osebe pod skrbništvom velja, da jih zastopa zakoniti 
zastopnik, za druge pa je potrebno pisno pooblastilo bolnika, na katerega se podatki 
nanašajo. Pacient ima tudi pravico dostopa do svojega elektronskega zdravstvenega 
zapisa, če informacijski zdravstveni sistem to omogoča. Npr.: RTG-slike bolnica 
izdaja samo na pisno zahtevo bolnika, na napotnico oziroma na pismeno zahtevo 
zdravnika, da RTG-slike potrebuje za nadaljnje zdravljenje. 

Bolnica je v svojih navodilih tudi zapisala, da ima po pacientovi smrti pravico 
do seznanitve z njegovo zdravstveno dokumentacijo pacientov zakonec, 
zunajzakonski partner, partner iz istospolne skupnosti, otroci in posvojenci. Kadar 
te osebe ne obstajajo, pa pacientovi starši, ki so upravičeni samo do podatkov, 
potrebnih za dosego zakonitega namena. V primeru, da pokojni pacient ni bil 
sposoben odločanja o sebi in se je to stanje brez prekinitve nadaljevalo do njegove 
smrti, morajo za seznanitev izkazati pravni interes. Zahteva za seznanitev se 
zavrne, če je to bila izrecna želja pacienta pred smrtjo. Izjema je, če se seznanitev 
z zdravstveno dokumentacijo nanaša na bolezenska stanja, ki bi utegnila bistveno 
vplivati na zdravje oseb, ki so bile z umrlim pacientom v posebnem razmerju. 
Seznanitev se izvede prek pacientovega izbranega osebnega zdravnika ali zdravnika, 
ki je sodeloval v času zdravljenja. Za reševanje morebitnih sporov je pristojen 
informacijski pooblaščenec. 

 

4 PISARNIŠKO POSLOVANJE V ZDRAVSTVENIH USTANOVAH 

Klasifikacijski načrti z roki hranjenja so obvezni za rokovanje z 
dokumentarnim in arhivskim gradivom tudi v zdravstvenih ustanovah, ker 
omogočajo razvrščanje in s tem preglednost dokumentarnega gradiva. Klasifikacijski 
načrti so nepogrešljivi pri klasični hrambi spisovne dokumentacije na papirju kot 
tudi pri elektronski hrambi in omogočajo podroben pregled nad roki hranjenja 
dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki ima na zdravstvenem področju trajen 
pomen za zgodovino in trajni interes pravnih in fizičnih oseb. Uporabo 
klasifikacijskih načrtov z roki hranjenja in določbami arhivskega gradiva na področju 
državne in javne uprave utemeljuje tudi mednarodni standard ISO 15489: 
Upravljanje z dokumenti9, ki ga je leta 2005 ratificirala tudi naša država.10 
Klasifikacija dokumentov temelji še na priporočilih Evropske komisije MoReq: 
Modela za upravljanje elektronskih dokumentov iz let 2001, 2008 in 2010. Tudi 

                                                 
8  Podatki dostopni na http://www.bolnisnica-go.si/node/4.  
9  International standard ISO 15-489-1, 2001. 
10  SIS ISO 15489-1, 2005.  
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Uredba o upravnem poslovanju11 je s svojo Prilogo predpisala obvezni okvirni 
klasifikacijski načrt, na njegovi podlagi pa lahko arhiv izda pisno strokovno navodilo 
za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega. Omenjena Uredba v 120. členu 
tudi določa, da načrt klasifikacijskih znakov zdravstvenega zavoda določi 
predstojnik, da sistem evidentiranja temelji na decimalni klasifikaciji, da imajo 
lahko istovrstni organi enak klasifikacijski načrt, da je načrt napravljen za daljše 
časovno obdobje, da mora biti opis klasifikacijskega znaka primerno dolg in 
razumljiv, da se ne smejo uporabljati črke in rimske številke, čeprav le-te še vedno 
uporabljajo nekatere države Evropske unije. Znakov v načrtu ni dovoljeno brisati, 
lahko pa se obstoječi podrobneje razdelijo na četrtem in petem nivoju. Zdravstvene 
ustanove same ne smejo dodajati znakov na tretjem nivoju. Če pa že spremenijo 
klasifikacijski znak na četrtem oziroma petem nivoju, se mora pripisati datum, od 
kdaj ta velja, oziroma – če je bil kakšen znak ukinjen – od kdaj ne velja več. Vsak 
zdravstveni zavod je dolžan načrt klasifikacijskih znakov posredovati pristojnemu 
arhivu zaradi določitve arhivskega gradiva v skladu z drugim odstavkom 193. člena 
te uredbe. Po tem členu namreč pristojni arhiv s posebnimi arhivskimi predpisi, 
pisnimi strokovnimi navodili za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega 
določi v sodelovanju z organom, v tem primeru zdravstveno ustanovo, na podlagi 
klasifikacijskega načrta arhivsko gradivo tega organa (zdravstvene ustanove). 
Pravilno določeni roki so izraženi v letih (2, 5, 10, 20, 50 in 100), ki omogočajo, da 
se gradivo ne kopiči v nenormalnih količinah in da se na podlagi klasifikacijskega 
znaka in na podlagi evidence zadeve vedno najde dokument, zadeva ali dosje. 
Klasifikacijski načrt praviloma tudi odpravlja podvajanje papirne ali digitalne 
dokumentacije. 

V zdravstvenih ustanovah je tako kot pri drugih upravnih organih glavni cilj 
pisarniškega poslovanja racionalno evidentiranje, razvrščanje (klasificiranje), 
dodeljevanje (signiranje), sprejem, odprema, ustvarjanje, zajem, hramba v 
zbirkah, odbiranje, izločanje oziroma uničevanje dokumentarnega gradiva, ki so mu 
potekli roki hrambe, in izročanje arhivskega gradiva pristojnemu arhivu. Vse to 
temelji na Enotnem klasifikacijskem načrtu12. V začetku leta 2013 je namreč 
Ministrstvo za zdravje potrdilo Enotni klasifikacijski načrt za razvrščanje poslovne 
in zdravstvene dokumentacije z roki hrambe za ustanove s področja zdravstva: za 
zdravstvene domove, bolnice in Univerzitetni klinični center v Ljubljani (Žumer, 
2013).13 

Enotni klasifikacijski načrt za razvrščanje poslovne in zdravstvene 
dokumentacije z roki hranjenja (EKN) za zdravstvene zavode v Sloveniji (Žumer, 
2013) vsebuje razčlenitev celotne dokumentacije zavodov s področja zdravstva 
zaradi postopnega prehajanja na elektronsko upravljanje z gradivom v skladu z 
veljavnimi, že omenjenimi standardi, pravili in zakoni. 17. 12. 2012 ga je pripravil 
doc. dr. Vladimir Žumer.14 Glavne skupine klasifikacijskega načrta so naslednje: 

                                                 
11  Objavljena v Uradnih listih RS, št. 20/2005, 106/2005, 30/2006, 86/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007, 

122/2007, 31/2008, 35/2009 in 101/2010. 
12  Dostopen na povezavi: http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javna_razprava_2012/ 

jr_EKN_181212/Enotni_klasifikacijski_nacrt_za_zavode_s_podrocja_zdravstva_17._12._2012.pdf.  
13  Enotni klasifikacijski načrt za zdravstvene zavode je leta 2012 pripravil dr. Vladimir Žumer na osnovi 

klasifikacijskega načrta UKC Ljubljana, Splošne bolnice Brežice in Splošne bolnišnice Celje.  
14  Enotni klasifikacijski načrt obsega vsa področja upravnega poslovanja, v njem je določeno arhivsko gradivo (ki 

ima trajni pomen za zgodovino, znanost in kulturo ter trajni pravni interes), trajno gradivo (ki ga trajno hrani 
zdravstveni zavod, in sicer 10 let od smrti oziroma najmanj 100 let od rojstva posameznika, trajno oziroma 
najmanj 100 let od rojstva posameznika in trajno oziroma najmanj 50 let od nastanka gradiva) in roki hrambe 
dokumentarnega gradiva, izraženih v letih 2, 3, 5, 10 in več. 
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0 Organizacija in poslovanje 

1 Delovna razmerja in varnost pri delu 

2 Finance in računovodstvo 

3 Investicije, vzdrževanje in upravljanje premoženja 

4 Nabavna dejavnost 

5 informacijske in tehnične storitve 

6 Temeljna zdravstvena dejavnost 

7 Skupne zdravstvene dejavnosti 

8 Izobraževalna, raziskovalna in razvojna dejavnost 

9 Zadeve izven glavnih skupin 0 – 8 

Arhiv Republike Slovenije pa je pripravil Navodilo za odbiranje arhivskega 
gradiva iz dokumentarnega za UKC Ljubljana in določil arhivsko gradivo, ki ima 
trajen pomen za znanost in kulturo (Pisno strokovno navodilo Arhiva Republike 
Slovenije, 2012). Za druge zdravstvene ustanove so pripravili oziroma bodo pripravili 
navodila pristojni arhivi. Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in organi v 
sestavi pa še naprej uporabljajo lastne klasifikacijske načrte, ki temeljijo na 
obveznem okviru načrta klasifikacijskih znakov iz Uredbe o upravnem poslovanju. 
Samo povezljivost pa zagotavlja informacijska tehnologija. 

 

5 NESKLADJE ARHIVSKEGA ZAKONA ZVDAGA Z USTAVO (ODLOČBA 
USTAVNEGA SODIŠČA Z DNE 21. 3. 2014) IN PRIPRAVA REŠITVE - KAKO 
RAVNATI S PODATKI PACIENTOV IN KOMU JIH POSREDOVATI  

5.1 Stališče Informacijskega pooblaščenca 

V letu 2007 je Informacijski pooblaščenec prejel hipotetično vprašanje, da je 
neka oseba kot otrok obolela leta 1957 in bila hospitalizirana na infekcijski kliniki. 
Želela naj bi pogledati v kartoteko, vendar naj bi bila le-ta zaradi pomanjkanja 
prostora uničena. Odgovorili naj bi ji, da hranijo podatke samo od leta 1975 dalje, 
in še to na mikrofilmih. Glede vprašanja, kdo je lastnik kartoteke, ali je medicinska 
dokumentacija pomembna tudi za zgodovino medicine in kdo odgovarja za uničenje 
medicinske dokumentacije, je Informacijski pooblaščenec podal samo neobvezno 
mnenje. V njem se je skliceval, da razlago posameznih predpisov lahko poda samo 
Državni zbor RS, neobvezno tolmačenje pa tudi predlagatelj zakona. Informacijski 
pooblaščenec je na podlagi 7. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu 
osebnih podatkov (ZVOP-1, 2004, 2005, 2007) ter 2. člena Zakona o Informacijskem 
pooblaščencu (ZU-stS, 2004, 2007) podal neobvezno mnenje glede omenjene 
zahteve po vpogledu v kartoteko.15 Pojasnil je, da so v stvarnem pravu predmet 
lastninske pravice in drugih stvarnih pravic lahko izključno stvari. Ko pa govorimo o 
pravici do seznanitve z zdravstvenimi podatki, predmet lastninske pravice ne 
morejo biti zdravstveni podatki kot taki, pač pa je lastninska pravica mogoča 
izključno na zdravstveni dokumentaciji, torej na nosilcu zapisa osebnih podatkov 
(npr. papirju, filmu, CD-ju …). Zato je informacijski pooblaščenec zavzel stališče, 
da imajo lastninsko pravico na nosilcih zapisa zdravstvenih podatkov izvajalci 

                                                 
15  Dostopno na povezavi: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/iskalnik-po-odlocbah-in-mnenjih/ 

odlocbe-in-mnenja-varstvo-osebnih-podatkov/?tx_jzvopdecisions_pi1[showUid]=1102&cHash=35650 
fece9843b0797e69a20978e870c.  
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zdravstvenih storitev in ustvarjalci zbirk, ne pa tudi pacienti. Seveda pa »lastninska 
pravica zdravstvene dokumentacije« ne vpliva na pravico pacienta do seznanitve s 
podatki iz zdravstvene dokumentacije kot tudi ne na dolžnosti upravljavcev v zvezi 
z arhiviranjem ali uničevanjem zdravstvene dokumentacije. Pravica do seznanitve 
se ne utemeljuje v povezavi z lastnino, saj je pravica do seznanitve z lastnimi 
podatki ustavno zagotovljena človekova pravica. Pristop in način pa sta določena v 
ZVOP-1, torej sta izvedena na podlagi ustavnega in upravnega prava (Informacijska 
pooblaščenka, 2007).  

Informacijski pooblaščenec nadalje zagovarja stališče, da ima zdravstvena 
dokumentacija lahko tudi trajen pomen za znanost in kulturo. Poleg omenjene 
arhivske vrednosti pa ima hramba zdravstvene dokumentacije trajen pomen za samo 
zdravljenje ter njegovo financiranje in služi kot dokaz oziroma gradivo v raznih 
pravnih postopkih (upravni, pritožbeni, sodni postopki itd.). Pooblaščenec tudi 
poudarja, da ni pristojen za dajanje pravnih mnenj in pojasnil na področju 
arhiviranja in arhivskih gradiv, ker le-to ni v zvezi z varstvom osebnih podatkov ali 
dostopom do informacij javnega značaja. Sama hramba zdravstvene dokumentacije 
je določena že v 3. členu ZVOP-a, ki zahteva tudi, da morajo osebni podatki, ki se 
obdelujejo, ustrezati obsegu in biti primerni za namene, za katere se zbirajo ter 
nadalje obdelujejo. Ko zdravstvenih storitev ni več, se tudi nadaljnja obdelava 
osebnih podatkov ne izvaja več. 21. člen ZVOP-1 pa govori o tem, da se osebni 
podatki lahko shranjujejo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena, 
zaradi katerega so se zbirali. Po izpolnitvi namena obdelave se osebni podatki 
izbrišejo, 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.16 Koliko časa se bodo 
določeni podatki s področja zdravstvenega varstva hranili, pa ureja Zakon o zbirkah 
podatkov s področja zdravstvenega varstva (2000, 2015). Med drugim opredeljuje: 
naziv zbirke podatkov, vsebino, namen, poročila, kdo mora posredovati podatke in 
kdaj, upravljavca zbirke, način podajanja podatkov in čas hranjenja podatkov, ki so 
natančno obrazloženi v Prilogi Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega 
varstva.  

Vsak pacient ima na podlagi 5. člena Zakona o pacientovih pravicah (2008) 
pravico do dostopa do zdravstvene oskrbe in zagotavljanja preventivnih storitev, 
pravico do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni oskrbi, pravico do 
proste izbire zdravnika in izvajalca zdravstvenih storitev, pravico do primerne, 
kakovostne in varne zdravstvene oskrbe, pravico do spoštovanja pacientovega časa, 
pravico do upoštevanja vnaprej izražene volje, pravico do preprečevanja in lajšanja 
trpljenja, pravico do drugega mnenja, pravico do seznanitve z zdravstveno 
dokumentacijo, razen če zdravnik oceni, da bi to škodljivo vplivalo na bolnikovo 
zdravstveno stanje, pravico do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov, 
pravico do obravnave njihovih kršitev in pravico do brezplačne pomoči pri 
uresničevanju pacientovih pravic. Prav tako ima pravico, mora dati soglasje za 
kakršen koli medicinski poseg in biti obveščen o vseh možnih posledicah. Lahko tudi 
zahteva premestitev v drug zdravstveni zavod, seznanitev s stroški zdravljenja in 
obrazložitve računa za zdravstvene storitve ter pravico do povračila stroškov zaradi 
neustreznega zdravljenja. Za osebe, stare do 15 let, ali osebe pod skrbništvom te 
pravice uveljavljajo starši oziroma skrbniki.  

 

                                                 
16  Uradni list RS, št. 86/04, 113/05, 51/07-ZUstS in 67/07. 
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Ravnanje z zdravstveno dokumentacijo določa Zakon o zdravstveni dejavnosti 
(ZZDej), še konkretneje pa Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, 2007) v 30. 
členu, kjer govori, da mora upravljavec osebnih podatkov na pacientovo zahtevo: 
omogočiti vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov, potrditi, ali se podatki v zvezi 
z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani 
v zdravstveni zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje 
ali kopiranje, posredovati izpis osebnih podatkov, posredovati seznam uporabnikov, 
katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen 
namen. Upravljavec mora posredovati informacije o virih, na katerih temeljijo 
zapisi, ki jih o posamezniku vsebuje zbirka, o metodi obdelave, dajati informacije 
o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter posredovati vsa 
potrebna pojasnila v zvezi s tehničnimi oziroma logično-tehničnimi postopki 
odločanja, če se izvaja avtomatizirano odločanje obdelave osebnih podatkov 
posameznika. Pacientu pa mora biti zagotovljeno prepisovanje ali kopiranje. 
Podrobnosti glede samega uresničevanja pravic do seznanitve z lastnimi podatki 
ureja 31. člen ZVOP-1. Ta člen določa, na koliko časa se lahko vloži zahteva za 
kopiranje ali prepis; v 15-ih dneh od prejetja zahteve stroške krije upravljavec 
zbirke osebnih zdravstvenih podatkov itd. V primeru nesoglasja mu 34. člen ZVOP-1 
zagotavlja tudi sodno varstvo, če pa bi bila zdravstvena dokumentacija uničena, 
ugotavlja krivdo inšpekcijski postopek. 

 

5.2 Mnenje Ustavnega sodišča Republike Slovenije 

Z odločbo št. U-I-70/12-14 je v postopku za oceno ustavnosti, na pobudo 
Varuha človekovih pravic, na svoji seji 21. marca 2014 odločilo, da je Zakon o 
varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, 2006) v 
neskladju z Ustavo RS, če se med javno arhivsko gradivo uvršča tudi gradivo 
izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki so po tem zakonu opredeljeni kot javnopravne 
osebe in razpolagajo z osebnimi podatki o zdravljenju pacientov. Sodišče je tudi 
ugotovilo, da mora Državni zbor ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega 
leta po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Do uveljavitve 
drugačne zakonske ureditve se za gradivo izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki so 
po Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, opredeljeni 
kot javnopravne osebe, ki je po tem zakonu opredeljeno kot javno arhivsko gradivo 
ter vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacientov, ne uporablja ureditev po tem 
zakonu in po izvršilnih predpisih, izdanih na njegovi podlagi (Odločba Ustavnega 
sodišča, 2014).  

Zato je Ustavno sodišče že s sklepom št. U-I-70/12 z dne 24. 5. 2012 zadržalo 
izvrševanje izpodbijane zakonske določbe do končne odločitve Ustavnega sodišča 
RS, saj bi izvrševanje lahko povzročilo nepopravljivo škodo tistim posameznikom, 
katerih podatki, npr. o psihiatričnem zdravljenju, bi lahko bili vsebovani v 
odbranem zdravstvenem gradivu in bi bili izročeni arhivu kot javno arhivsko gradivo. 
Drugi odstavek 65. čl. ZVDAGA pravi, da je arhivsko gradivo, ki vsebuje osebne 
podatke in se nanaša na zdravstveno stanje, spolno življenje, žrtev kaznivih dejanj 
in prekrškov, razen kaznivih dejanj in prekrškov oseb, zoper katere je bil voden 
postopek zaradi nasprotovanja nekdanjemu enopartijskemu režimu, versko 
prepričanje in etnično pripadnost dostopno za javno uporabo 75 let po nastanku 
gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je 
datum smrti znan, če ni z drugimi predpisi določeno drugače in ne glede na določbe 
o varstvu osebnih podatkov. To navaja 5. odstavek 63 čl. ZVADAGA: »Uporabnik, ki 
uporablja arhivsko gradivo, mora pred uporabo tega arhivskega gradiva podpisati 
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izjavo«, da je seznanjen s svojimi obveznostmi in omejitvami glede uporabe 
podatkov iz 65. člena tega zakona, s katerimi bi se seznanil v primerih dostopa do 
arhivskega gradiva na podlagi 66. in 68. člena tega zakona, in je seznanjen s svojimi 
obveznostmi in omejitvami glede uporabe podatkov iz 65. člena istega zakona (na 
te bi lahko naletel ob uporabi arhivskega gradiva, ki sicer s strani izročitelja ni bilo 
označeno kot nedostopno oziroma vsebuje osebne podatke), in bo tako pridobljene 
podatke varoval v skladu s tem zakonom ter zakonodajo s področja varovanja 
osebnih podatkov, varovanja tajnih podatkov, davčnih in poklicnih skrivnosti, da je 
seznanjen tudi s tem, da je zloraba navedenih podatkov sankcionirana v kazenskem 
zakoniku in drugih predpisih in da prevzema vso materialno odgovornost za zlorabo 
navedenih podatkov, ter da določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, 
1997) posledic morebitnih dostopnosti tovrstnih občutljivih osebnih podatkov za 
nazaj ne bi več mogli odpraviti.  

Ministrstvo za kulturo je tozadevno ukrepalo in poslalo Generalnemu 
sekretariatu Vlade Republike Slovenije dopis št. 0070-16/2015 z dne 24. 4. 2015, to 
je Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradiva ter arhivih – predlog za obravnavo (Ministrstva za kulturo RS, 2015) . Po tem 
predlogu bi Vlada Republike Slovenije določila besedilo Predloga Zakona o 
spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter 
arhivih ter ga nato poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in 
sprejetje po rednem postopku. Morava pa udeležence tega posvetovanja opozoriti, 
da so to podatki, s katerimi sva razpolagala v začetku januarja 2016, ko je bila 
redakcija prispevkov zaključena. Do srede januarja 2016 Državni zbor Republike 
Slovenije še ni odločal o spremembah in dopolnitvah omenjenega zakona.  

 

5.3 Še opozorilo Varuha človekovih pravic 

Še nekaj besed glede izročanja zdravstvene dokumentacije pristojnim arhivom 
in posledičen konflikt med namenom zbiranja in obdelave zdravstvenih podatkov v 
postopkih zdravljenja in hrambe. Ustavno sodišče je Varuhu pri tem vprašanju 
pritrdilo, saj so zbirke, ki izvirajo npr. iz psihiatričnega zdravljenja, ena najbolj 
občutljivih zbirk zdravstvenih podatkov. Varuh je izpodbijal 40. člen ZVDAGA, ki 
določa o 30-letni rok izročitve arhivskega gradiva pristojnemu arhivu, ker med te 
podatke sodijo tudi podatki o zdravstvenem stanju pacienta. Po mnenju Varuha 
človekovih pravic je ta zakonska določba v neskladju z 2., 14., 34., 35. in 28. členom 
Ustave RS. Po določbah ZVDAGA je vsa ta dokumentacija samodejno opredeljena 
kot arhivska. 7. člen ZVDAGA jasno opredeljuje, da je arhivsko gradivo kulturni 
spomenik in da se mora kot takšno tudi varovati. ZVDAGA ne ureja prenosa takega 
gradiva in ravnanja z njim. Po mnenju Varuha človekovih pravic noben javni interes 
ne more prevladati nad interesom posameznika, ki vstopa v proces zdravljenja s 
pričakovanjem, da bodo njegovi intimni podatki zaupni in bodo uporabljeni le v 
namene zdravljenja. Obstoječi arhivski zakon tudi ne predvideva pogojev izročitve 
takih podatkov pristojnemu arhivu niti nima določenega režima uporabe. V zakonu 
ali posebnem predpisu bi moralo biti določeno: uporaba samo na podlagi 
vnaprejšnje privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo, za že pokojne 
osebe pa na privolitve svojcev. V arhivih bi morala biti tudi posebej urejena 
nadaljnja uporaba takšnih podatkov. Varuh je pri tem posebej opozoril na 34. člen 
Ustave RS, ki govori o pravici do osebnega dostojanstva in varnosti, ter 35. čl. Ustave 
RS, ki govori o varstvu pravic do zasebnosti in osebnostnih pravic, kjer je 
zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove 
zasebnosti ter osebnostnih pravic. Varuh človekovih pravic je posebej opozoril na 
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pieteto do umrlega kot tudi morebitno materialno in socialno prizadetost družinskih 
članov, ki bi lahko bili zaradi razkritja podatkov o določeni bolezni, diagnozi 
oziroma medicinskem posegu prizadeti pri iskanju zaposlitve, v odnosu do njihovih 
partnerjev ali drugih bližnjih. Prosti dostop do zdravstvenih podatkov bi po mnenju 
predlagatelja povzročil dolgoročno škodo zaupanju med bolnikom in zdravnikom. 
Varuhu človekovih pravic se zdi nesprejemljivo, da bi imel javni interes, ki niti ni 
jasno opredeljen, prednost pred interesi bolnikov in njihovih svojcev (Ustavno 
sodišče Republike Slovenije, 2014). Pri tem se Varuh človekovih pravic sklicuje tudi 
na mnenje Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko št. 19/09/11 z dne 31. 
8. 2011, v katerem so navedeni vidiki posebej poudarjeni. Prav tako ostaja 
razlikovanje bolnikov glede na obliko izvajanja zdravstvene dejavnosti, saj zasebni 
izvajalci niso zavezani predaji zdravstvene dokumentacije pristojnemu arhivu na 
isti način kot javni zavodi. Torej gre za neupravičeno razlikovanje bolnikov (Ustavno 
sodišče Republike Slovenije, 2012). Tudi tu sva imela na razpolago delovno gradivo 
Ministrstva za kulturo RS, ki ga je posredoval direktor Arhiva Republike Slovenije, 
za kar se mu toplo zahvaljujeva (Ministrstvo za kulturo RS, 2015). 

 

5.4 Kako to področje ureja ZVDAGA? 

Arhivski zakon podaja samo splošno opredelitev pojma javnega arhivskega 
gradiva in merila za vrednotenje dokumentarnega gradiva ob odbiranju gradiva. O 
tem govori 9. odstavek 40. člena ZVDAGA: »… pisno strokovno navodilo za odbiranje 
arhivskega gradiva iz dokumentarnega sprejme komisija pristojnega arhiva, ki jo 
imenuje predstojnik arhiva. Najmanj tričlansko komisijo sestavljajo predstavniki 
pristojnega arhiva in predstavnik javnopravne osebe, za katero se sprejema pisno 
navodilo«. Ob statusnih in organizacijskih spremembah javnopravnih oseb ter ob 
spremembi poslovanja ali upravljanja z dokumentarnim gradivom je treba navodilo 
obravnavati in prilagoditi spremembam. Omenjeni komisiji je tudi prepuščena 
konkretizacija 11. alineje 2. člena ZVDAGA: »… arhivsko gradivo je dokumentarno 
gradivo, ki ima trajen pomen za zgodovino, druge znanosti in kulturo ali trajen 
pomen za pravno varnost oseb v skladu s strokovnimi navodili pristojnih arhivov«. 
Drugi odstavek 38. člena ZVDAGA pa trdi, da se »javno arhivsko gradivo odbere iz 
dokumentarnega gradiva na podlagi pisnih strokovnih navodil pristojnega arhiva in 
dodatnih pisnih strokovnih navodil predstavnikov pristojnega arhiva ob samem 
odbiranju. Način in postopek izročanje javnega arhivskega gradiva pa podrobneje 
določa Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (2006).  

Da bi bilo tozadevno gradivo lahko dostopno, dovoljuje prvi odstavek 63. člena 
ZVDAGA, ki pravi o uporabi javnega arhivskega gradiva: »… javno arhivsko gradivo 
je v arhivih na podlagi pisne zahteve za uporabo ali preko objave na svetovnem 
spletu dostopno vsakomur. Zahteva za uporabo mora vsebovati osebno ime oziroma 
naziv osebe in njeno uradno dodeljeno identifikacijsko oznako, namen uporabe 
gradiva ter druge podatke, potrebne za dostop do gradiva«. O tem govori tudi 
Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope št. R (2000) 13 z dne 13. 7. 2000 državam 
članicam o evropski politiki dostopa do arhivov (Recommendation No. R (2000) 13 
of the Commitee of Ministers to member States on a European policy on acces to 
archives). Pri tem poudarja, da dostop do javnega arhivskega gradiva ni privilegij, 
pač pa pravica (Priporočilo Odbora ministrov Sveta Evrope, 2000). Leta 2012 pa je 
Mednarodni arhivski svet sprejel še načelo dostopnosti arhivskega gradiva, po 
katerem ima javnost pravico vpogleda v arhive, ki so jih ustvarili javni organi (Košir, 
2013, str. 75-83). 
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6 SKLEP 

Zdravstvena dokumentacija nastaja s privolitvijo pacienta, ko se ta zaupa 
zdravniku, in zavedati se moramo, da pacient od njega pričakuje molčečnost, v kar 
zdravnika zavezujejo različni upravni akti in zdravniške zaprisege. Zdravstvena 
dokumentacija vsebuje podrobnosti o zdravstvenem stanju pacienta, zato pomeni 
dostop do teh podatkov poseg v pacientovo zasebnost. Po mnenju Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije pomeni prenos arhivske dokumentacije iz zdravstvene ustanove 
v javni arhiv poseg v pravico pacienta do varstva osebnih podatkov, ki mu jo 
zagotavlja 38. člen Ustave RS, ki govori da ima vsak pravico seznaniti se z zbranimi 
osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, pravico do sodnega varstva ob njihovi zlorabi 
in pravico do varstva svoje zasebnosti. O tej govori 35. člen Ustave RS, ki zagotavlja 
varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic, z njim je zagotovljena človekova 
telesna in duševna celovitost njegove zasebnosti. Lahko pa bi bila ogrožena tudi 
pacientova nedotakljivost osebnega dostojanstva. Ustavno sodišče RS je ugotovilo, 
da je ZVDAGA v neskladju z Ustavo RS, če se med javno arhivsko gradivo vključuje 
tudi zdravstvena dokumentacija, ki vsebuje podatke o zdravljenju državljanov. 
Ustavno sodišče tudi ni upoštevalo predloga Varuha človekovih pravic, da bi 
razveljavili samo prvo alinejo prvega odstavka 40. člena ZVDAGA, ki določa, da mora 
javnopravna oseba izročiti arhivsko gradivo najkasneje po 30-ih letih od nastanka 
gradiva, tudi gradivo, ki vsebuje osebne podatke, v skladu s predpisi, ki urejajo 
njihovo varstvo. Ker pa je ZVDAGA oblikovan tako, da bi težko omogočili klasično 
uporabo arhivskega gradiva, je za izvajalce zdravstvene dokumentacije Ustavno 
sodišče RS izdalo ugotovitveno odločbo, s katero je zakonodajalcu naložilo, da 
omenjeno protiustavnost odpravi v roku enega leta od objave omenjene odločbe v 
Uradnem listu RS. Ustavno sodišče RS je zaradi spoštovanja pravic pacientov na 
podlagi 34. in 38. člena Ustave RS določilo, da se za zdravstveno dokumentacijo pri 
arhiviranju ne upoštevajo vsi členi ZVDAGA, da ne bi prišlo do kršitve bolnikovih 
pravic. 

 

7 ZAKLJUČEK ALI PRIČAKOVANJA  

Ugotovila sva, da vsaka zdravstvena dokumentacija zahteva posebno varstvo. 
To opredeljuje Konvencija o varstvu posameznikov v primeru avtomatske obdelave 
podatkov (1994), ki vsebujejo omejitve obdelave določenih kategorij osebnih 
podatkov, kar se nanaša zlasti na osebne podatke, kot so politična, verska in druga 
prepričanja ter zdravstveno in spolno življenje. Te kategorije se smejo obdelovati 
le, če obstaja posebna zaščita. Upoštevati se mora tudi pravni red Evropske unije, 
kar predstavlja Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. 10. 
1995 (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta, 1995), ki prav tako prepoveduje 
obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na verska, filozofska, politična 
prepričanja itd. Po Zakonu o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1 je obdelava 
omenjenih podatkov prepovedana. T. i. občutljivi podatki se lahko obdelujejo le v 
primerih, da je posameznik za to podal izrecno osebno privolitev, praviloma pisno, 
ki je določena z zakonom, če je obdelava potrebna zaradi izpolnjevanja obveznosti 
in posebnih pravic upravljavca osebnih podatkov na področju zaposlovanja ter 
ustreza jamstvu pravic posameznika, ali če je obdelava nujno potrebna za varovanje 
življenja ali telesa posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo. Lahko pa 
uporabo podatkov dovolijo druge pooblaščene osebe za namene zakonitih 
dejavnosti. Za določen del populacije pa jih lahko obdelujejo tudi ustanove, 
združenja, društva, verske skupnosti, sindikati ali druge nepridobitne organizacije 
s političnim, filozofskim, verskim ali sindikalnim ciljem, vendar le, če se obdelava 
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nanaša na njihove člane ali na posameznike, ki so v zvezi s temi cilji z njimi v 
rednem stiku, ter če se ti podatki ne posredujejo drugim posameznikom. V primeru 
posredovanja tako zbranih podatkov osebam javnega ali zasebnega sektorja ne gre 
brez pisne privolitve posameznika, na katerega se nanašajo, in ne brez izrecnega 
namena, npr.: za namene zdravstvenega varstva prebivalstva in posameznikov za 
vodenje ali opravljanje zdravstvenih služb jih obdelujejo zdravstveni sodelavci v 
skladu z zakonom, če je to potrebno zaradi uveljavljanja ali nasprotovanja 
pravnemu zahtevku ali če tako določa drug zakon zaradi izvrševanja javnega 
interesa.17 

Postopek arhiviranja konkretne zdravstvene dokumentacije še ni rešen. Podan 
je bil samo predlog, naj njeno urejanje in arhiviranje ureja poseben predpis. V 
pripravi je Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva ter arhivih (Ministrstvo za kulturo RS, 2015). Predlog predvideva, 
da se ZVDAGA spremeni tako, da za 66. a členom umesti nov 66. b člen, ki naj bi 
predvideval, da lahko osebe, ki izvajajo javno službo na področju zdravstvene 
dejavnosti, arhivsko gradivo, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacientov, 
izročajo pristojnemu arhivu najkasneje 150 let od nastanka. Enako se predvideva 
tudi za zasebno arhivsko in dokumentarno gradivo, ki je bilo z odločbo pristojnega 
arhiva razglašeno za arhivsko in vsebuje podatke o zdravljenju pacientov, ki javnosti 
ne smejo biti dostopni. Prav tako naj ne bi bile dostopne zbirne evidence v zvezi z 
navedenim gradivom. Ne glede na omenjeno pa naj bi bilo gradivo dostopno 
osebam, na katere se nanaša, nadalje sodiščem, kadar so v postopkih vključeni 
dediči oseb, na katere se gradivo nanaša, ki izkažejo pravni interes. Ob predloženem 
soglasju oseb, na katere se gradivo nanaša, oziroma njihovih dedičev ali pravnih 
zastopnikov pa je gradivo lahko dostopno za namene znanstvenega raziskovanja na 
medicinskem področju. V tem primeru pa bi se gradivo pred dostopom 
anonimiziralo. 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 51/14, 
ZVDAGA-A) deloma že upošteva odločbi Ustavnega sodišča, saj omogoča arhiviranje 
zdravstvene dokumentacije pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti. Sistemska 
zakonska ureditev, ki bo urejala arhiviranje in dostop do zdravstvene 
dokumentacije, skladno z odločbo Ustavnega sodišča RS, pa še ni bila sprejeta, kar 
ugotavlja tudi Varuh v svojem poročilu. V sodelovanju z Ministrstvom za kulturo RS 
je bil pripravljen nov Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, ki bi odpravila ugotovljeno 
protiustavnost (Ministrstvo za kulturo RS, 2015). Pri predlogu sprememb so 
sodelovale osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva, v sestavi 
dr. Bojan Cvelfar, direktor Arhiva Republike Slovenije, dr. Verena Vidrih Perko, v. d. 
generalne direktorice Direktorata za kulturno dediščino, mag. Julijana Bizjak 
Mlakar, ministrica. Zgledovali so se po predpisih in dokumentih Evropske unije s 
področja hrambe zdravstvenih podatkov – po Direktivi Evropskega parlamenta in 
Sveta 95/48/ES, z dne 24. oktobra 1995, ki govori o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter predstavlja 
temeljni evropski pravni vir za varstvo osebnih podatkov na ravni Unije. Pomembna 
je še Direktiva 95/46/ES, ki govori o poenotenju pravne urejenosti varstva osebnih 
podatkov na področju celotne Evropske unije, predvsem z vidika omejitev, ki jih za 
načela prostega pretoka blaga, storitev oseb in kapitala upošteva varstvo 

                                                 
17 Uradni list RS, št. 94/2007, člen 13. 
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zasebnosti. Pri oblikovanju predloga zakona je komisija upoštevala tudi nemško, 
slovaško in madžarsko zakonodajo s tega področja.  
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SUMMARY 

Gašper ŠMID*, Žarko ŠTRUMBL** 

PROTECTION OF ARCHIVES AND RECORDS IN HEALTH CARE INSTITUTIONS 

In terms of acquisition of medical records by the competent archives, archival 
act PDAAIA, with its provision that archival documents are to be transferred 30 years 
after they have been created, is not in concordance with Articles 2, 14, 34, 35, and 
28 of the Constitution of the Republic of Slovenia, since it does not regulate the 
acquisition and further dealing with such records. According to the Human Rights 
Ombudsman, no public interest could ever prevail over interests and rights of an 
individual who enters the process of medical treatment expecting his intimate data 
to remain private and thus used only for the purposes of treatment. The currently 
in force PDAAIAThe  does not even regulate the conditions of transferring such data 
into archival institutions, and does not regulate the use of such records. Future 
legislation on this topic will certainly need to include provisions stating that any use 
of medical records needs to be approved in advance by the person to whom such 
medical data refers, and for the deceased, the use of such records will have to be 
permitted by their relatives or representatives.  

Re-use and access to such records in archival institutions will also need to be 
regulated. Human Rights Ombudsman drew special attention to Articles 34 and 35 
of the Constitution, which emphasise piety for a deceased person, as well as 
potentially harmful material and social effect that disclosure of illness, diagnosis, 
or medical treatment may have on the person’s family members, on their search 
for employment or in their relationships with their partners and with those close to 
them. Free access to medical data could, according to the proposer, also cause 
long-term damage to the trust developed between a patient and his doctor. 
Ombudsman finds it unacceptable that public interest, which is not even clearly 
defined, could have priority over the rights of patients and their relatives. Here he 
refers to the opinion of the Commission for Medical Ethics of the Republic of 
Slovenia no. 19/09/11 of August 31, 2011, in which the above mentioned points are 
specifically stressed.  

There is also the issue of distinction in the keeping of medical documentation 
based on who is performing health service. While public health institutions are 
obliged by law to submit their documents to the competent archives, private health 
institutions are not under obligation to do so. Only exceptionally, when an archival 
institution determines that a certain private institution is a creator of archival 
documents, must such private institution transfer its medical documentation to the 
archival institution. So, here we have unjustified differentiation of medical 
documentation and of patients as well – an issue worth considering well when 
adopting any new regulations on the subject.    
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