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Dr. Slavica Tovšak, rojena leta 1950 v Rogaševcih, je osnovno šolo obiskovala v Ravnah na 
Koroškem, Rogaševcih in Mariboru. Leta 1969 je maturirala na II. Gimnaziji v Mariboru. Po 
končani gimnaziji se je vpisala na Pedagoško akademijo in jo končala leta 1972. V letih 1985 
do 1988 je študirala na smeri zgodovina-geografija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in 
si pridobila naziv profesorice zgodovine in geografije. Podiplomski študij je opravila na 
Pedagoški fakulteti v Mariboru – program zgodovina in si pridobila znanstveni naziv magistra 
znanosti. Leta 2005 je postala doktorica znanosti. 

Dr. Slavica Tovšak se je v Pokrajinskem arhivu Maribor zaposlila leta 1979, kot arhivska 
sodelavka za gradivo družbenopolitičnih organizacij. Leta 1996 si je pridobila naziv višja 
arhivistka in leta 1998 arhivska svetovalka. V arhivu je vrsto let poleg arhivskega strokovnega 
dela opravljala še dolžnosti predsednice strokovnega kolegija in namestnice direktorja. Od leta 
2000 do upokojitve 2011 je bila direktorica Pokrajinskega arhiva Maribor. 

V času njenega vodenja je arhiv začel aktivno reševati prostorsko problematiko, s selitvijo 
arhivskega gradiva iz različnih lokacij na eno, takrat najprimernejšo, še vedno začasno lokacijo. 
Uredili so se tudi prostori za obe enoti arhiva v Ravnah na Koroškem in Dolini pri Lendavi. Na 
sedežu arhiva na Glavnem trgu se je zavzela za sanacijo stavbe (prenova strehe, fasade in oken 
sanacija skladiščnih prostorov, obnova čitalnice, pisarne za stranke in knjigoveške delavnice).  

Na strokovnem področju se je zavzemala za učinkovito delo arhivistov tako v arhivu in na 
terenu. Podpirala je razvoj, uvajanje in delo z ustrezno programsko opremo za popisovanje 
arhivskega gradiva. Nadaljevala je tradicijo mednarodnih projektov (arhivski tabor) ter 
mednarodnega arhivskega posvetovanja v Radencih.  

V svojem 11 letnem vodenju Pokrajinskega arhiva Maribor je uresničila večino ciljev, ki si jih je 
zastavila, pa vendar ji je eden izmed večjih ostal neuresničen. Zavzemala se je namreč za 
končno rešite in najbolj ustrezno prostorsko rešitev. To bi bila novogradnja, ki jo arhiv nujno 
potrebuje. 

Za izredno uspešno dolgoletno delo ter vodenje Pokrajinskega arhiva Maribor, častno diplomo 
prejme dr. Slavica Tovšak. 

 

 


