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Izvleček: 
Prispevek predstavi poslovanje Splošne bolnišnice Celje (SBC), ki ima status javnega zavoda, s 
poudarkom na procesih upravljanja z dokumentarnim gradivom. Glede na 39. in 40. člen Zakona o 
varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in Uredbo o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva je SBC dolžen ravnati z dokumentarnim in arhivskim gradivom skladno z omenjenimi 
predpisi in arhivsko gradivo predati pristojnemu arhivu – Zgodovinskemu arhivu Celje (ZAC). Prispevek 
prikaže proces priprave v SBC na izročitev arhivskega gradiva, od idejnega načrta do izročitve. 
Vključuje opis aktivnosti in težav strokovnih delavk – arhivark pri pripravi seznama dokumentarnega 
gradiva za pripravo navodila za njegovo odbiranje. Predstavi postopke odbiranja arhivskega gradiva v 
skladu z navodilom, s poudarkom na sodelovanju s strokovnimi delavci, arhivskimi svetovalci ZAC. 
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Abstract:  
Records Management at the General Hospital Celje – Experiences with Records 

Preparation, Selection and Transfer of Archives to the Historical Archives Celje 
The article presents the activity of the General Hospital Celje (SBC) with emphasis on records 
management. According to articles 39 and 40 of the Protection of Documents and Archives and Archival 
Institutions Act and Regulation on Documents and Archives Protection, SBC is obliged to manage its 
records and archives in compliance to mentioned regulations and to transfer archives to the competent 
archival institution – Historical Archives Celje (ZAC). The article gives an insight into the way of the 
planning of transfer of archives in SBC from its planning until the transfer. Description of activities and 
problems met by the employees dealing with records when creating a list of documents in order to 
elaborate instructions for the selection of archives is included. Article presents the procedures of 
selection of archives according to the instruction in cooperation with employees of ZAC.  
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UVOD 

Predstavitev Splošne bolnišnice Celje in njene dejavnosti 

Splošna bolnišnica Celje je javni zdravstveni zavod. Po velikosti je tretja 
največja bolnišnica v državi z gravitacijskim območjem med 180.000 in 280.000 
prebivalci. Celovito bolnišnično in specialistično ambulantno oskrbo na sekundarni 
ravni organiziranja zdravstvene dejavnosti nudi prebivalcem celjske in okoliških regij. 
Letno zagotavlja bolnišnično zdravljenje več kot 40.000 pacientom, specialistične 
ambulantne storitve pa več kot 340.000 pacientom. 

Pri vsakodnevnem poslovanju se nenehno srečuje tudi s težavami upravljanja, 
hrambe in arhiviranja dokumentarnega gradiva. V Strateško razvojnem programu SBC 
za obdobje 2008–2017 so opredeljeni strateški cilji bolnišnice: 

• zadovoljstvo uporabnikov, 

• strokovni razvoj,  

• uravnoteženo poslovanje, 

• celovita kakovost in procesna organiziranost, 

• informatizacija, 

• razvoj kadrovskih potencialov, 

• prostorski razvoj in opremljenost.  

Praktično vsak zapisan cilj lahko vpliva tudi na izboljšanje upravljanja z 
dokumentarnim in arhivskim gradivom. 

Hiter in nenehen strokovni razvoj, selitve prebivalstva in odpiranje 
zdravstvenega sistema izven meja države prinašajo s sabo raznovrstno 
dokumentacijo, ki zavzema prostor bodisi v papirni obliki ali na drugih nosilcih za 
dolgoročno hrambo. 

V nadaljevanju so prikazani podatki o številu obravnavanih pacientov, na katere 
se nanaša medicinska dokumentacija, in številu zaposlenih, ki skoraj vsi v določeni 
obliki ustvarjajo podatke in dokumente, ki jih je treba hraniti v skladu s predpisi. 

Tabela 1: Statistični podatki o številu zdravljenih pacientov za obdobje 2008–20121 

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 

Število zdravljenih pacientov 
brez spremljevalcev 

37.912 38.159 39.983 39.832 38.447 

Število zdravljenih pacientov s 
spremljevalci 

40.227 41.799 44.030 43.540 42.094 

Število spec. amb. pregledov2 323.412 332.344 330.285 340.879 347.942 

  

                                                 
1  Podatki iz statistike – Dnevno gibanje bolnikov, SBC, 2012, letno statistično poročilo SBC. 
2  Podatki fakturne službe – Administracija – Obiski in pacienti (brez storitev funkcionalne diagnostike), letno 

statistično poročilo SBC. 
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Tabela 2: Statistični podatki o številu zaposlenih v obdobju 2008–20123 

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 
Število zaposlenih na dan 31. 12. 
za nedoločen čas 

1495 1524 1529 1539 1526 

Število zaposlenih na dan 31. 12. 
za določen čas 

214 193 201 222 233 

Skupaj 1709 1717 1730 1761 1759 
 

Novela zakona o zdravniški službi iz leta 2008 je za zdravnike specializante 
določila zaposlitev v ustanovi regije za ves čas specializacije. Tako sedaj 
specializanti za določene dele specializacij odhajajo na kroženje – usposabljanje v 
druge ustanove, v Splošno bolnišnico Celje pa prihajajo specializanti od drugod. Ti 
niso zaposleni v naši bolnišnici in niso zajeti v teh podatkih (po oceni okrog 20 
izmenjav mesečno). 

Splošna bolnišnica Celje ima tudi status učnega zavoda, tako da poleg 
zdravnikov specializantov redno usposablja tudi pripravnike raznih zdravstvenih in 
nezdravstvenih poklicev ter omogoča obvezno prakso dijakom in študentom različnih 
usmeritev. V letu se na različnih usposabljanjih izmenja okrog 800 kandidatov. 

Podatki o ustanovitelju in registraciji za dejavnosti, ki jih izvaja Splošna 
bolnišnica Celje, so razvidni iz osebne izkaznice SBC4, veljavne v letu 2012: 

 

USTANOVITELJ: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje 

DATUM USTANOVITVE: 12. 1. 1993 

DEJAVNOSTI 

Splošna bolnišnica Celje opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ravni, ki 
obsega: 

1. Specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost (86.220), ki obsega: 

• svetovanje, diagnostiko in zdravljenje na področju specialistične 
medicine, 

• dejavnost specialističnih ambulant. 

2. Bolnišnično zdravstveno dejavnost (86.100), ki obsega: 

• storitve bolnišničnega zdravstvenega varstva, namenjene 
hospitaliziranim pacientom, 

• kratkotrajno in dolgotrajno bolnišnično oskrbo in storitve v splošnih ali 
specializiranih bolnišnicah, 

• medicinsko oskrbo in storitve (diagnostiko, laboratorijske preglede, 
operativne posege in drugo zdravljenje, rehabilitacijo, nujno medicinsko 
pomoč ipd.). 

 

 

                                                 
3  Podatki pridobljeni iz Kadrovskih mesečnih poročil za leta 2008–2012. 
4  Osebna izkaznica SBC: http://www.sb-celje.si/index.php?id=15 (dostop 14. 11. 2013). 

http://www.sb-celje.si/index.php?id=15
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3. Druge dejavnosti za zdravje (86.909), ki obsegajo: 

• dejavnosti za človekovo zdravje, ki se ne opravljajo v bolnišnicah ali ki 
jih ne opravljajo zdravniki, ampak drugi zdravstveni poklici, pooblaščeni 
za delo s pacienti (zdravstvena nega, dejavnost babic, fizioterapija in 
medicinska masaža, delovna terapija, optometrija, logopedija, 
dietetika, psihoterapija in dejavnost tkivnih bank, dejavnost reševalnih 
postaj, prevoz z reševalnimi avtomobili, letali, helikopterji ali drugimi 
vozili, z zdravstvenim osebjem ali brez njega, dejavnost epidemiologije 
nalezljivih bolezni). 

4. Trgovino na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki (G 
47.730), ki obsega: 

• bolnišnično lekarniško dejavnost ter prodajo pomožnih zdravilnih 
sredstev in ortopedskih pripomočkov, 

• proizvodnjo farmacevtskih preparatov (C 21.200), 

• trgovino na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi 
potrebščinami in materiali (G 46.460). 

5. Raziskovalno in razvojno dejavnost na področju biotehnologije (M 72.110) ter 
raziskovalno in razvojno dejavnost na drugih področjih naravoslovja in 
tehnologije (M 72.190), ki obsega: 

• izvajanje raziskav za domače in tuje naročnike, 

• usposabljanje mladih raziskovalcev, 

• organiziranje znanstveno-raziskovalnih in strokovnih srečanj, 

• zagotavljanje kadrovskih in materialnih virov za izvajanje raziskovalne 
dejavnosti, 

• raziskovalno dejavnost na področju temeljne medicine, klinične 
medicine, stomatologije, farmacije in javnega zdravstva. 

6. Gospodarsko dejavnost, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je 
zavod ustanovljen: 

• C 21.200 proizvodnja farmacevtskih preparatov, 

• D 35.119 druga proizvodnja električne energije, 

• D 35.130 distribucija električne energije, 

• D 35.300 oskrba s paro in vročo vodo, 

• G 47.621 trgovina na drobno s časopisi in revijami, 

• G 47.622 trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami, 

• H 49.391 medkrajevni in drug cestni potniški promet, 

• H 49.410 cestni tovorni promet, 

• H 52.100 skladiščenje, 

• I 56.101 restavracije in gostilne, 

• I 56.103 slaščičarne in kavarne, 
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• I 56.210 priložnostna priprava in dostava jedi, 

• I 56.300 strežba pijač, 

• P 85.590 drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje, 

• R 91.01 dejavnost knjižnic in arhivov, 

• S 96.0101 dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic, 

• S 96.021 frizerska dejavnost, 

• S 96.022 kozmetična in pedikerska dejavnost. 

 

ORGANI ZAVODA 

Organi zavoda so: 

• svet zavoda (sestavljajo ga: 5 predstavnikov ustanovitelja, 1 predstavnik 
Mestne občine Celje, 1 predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije in 2 predstavnika zaposlenih), 

• direktor zavoda,  

• strokovni svet zavoda, 

• strokovni direktor zavoda, 

• svet za zdravstveno nego. 

 
Slika 1: Organigram Splošne bolnišnice Celje5 

                                                 
5  Pridobljeno s spletne strani: http://www.sb-celje.si/fileadmin/dokumenti/katalog_informacij/Organigram_ 

sbc__april_2011.pdf (dostop 14. 11. 2013). 

http://www.sb-celje.si/fileadmin/dokumenti/katalog_informacij/Organigram_%20sbc__april_2011.pdf
http://www.sb-celje.si/fileadmin/dokumenti/katalog_informacij/Organigram_%20sbc__april_2011.pdf
http://www.sb-celje.si/fileadmin/dokumenti/katalog_informacij/Organigram_sbc__april_2011.pdf
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Pogled v zgodovino Splošne bolnišnice Celje6 s poudarkom na organizacijskih 
spremembah, ki so vplivale na dokumentarno gradivo  

Zgodovina bolnišničnega zdravstva v Celju se začenja s srednjeveškim špitalom, 
ki je bil fevdalna ustanova celjskih grofov. Bil je pribežališče onemoglih in 
obubožanih meščanov, ki niso imeli sorodnikov. V začetku 15. stoletja so meščani 
zgradili nov špital in mu dodali kapelo svete Elizabete, zaščitnice ubogih in bolnih. V 
začetku 19. stoletja je vojna uprava dežele zgradila bolnišnico, ki je najprej služila 
vojski, kasneje pa je v njej mesto uredilo 26 bolniških postelj za potrebe meščanov. 
Za bolnike je skrbel okrožni ranocelnik, ki je bil hkrati špitalski ordinarij. Leta 1874 
je celjska mestna občina kupila Hofferjevo domačijo in jo preuredila v bolnišnico, ki 
je imela od 60 do 80 bolniških postelj, kar za tiste čase ni bilo malo. Kmalu so v 
neposredni bližini Hofferjeve domačije pričeli graditi novo bolnišnico. 

Za Splošno bolnišnico Celje je mejnik v preteklosti 27. oktober 1887, ko so 
odprli po cesarjevi hčeri poimenovano Gizelino bolnišnico. Imela je 174 bolniških 
postelj in dva oddelka: kirurškega z operacijsko sobo in bolniškimi posteljami ter 
internega z lekarno in bolniškimi sobami. Pozneje so dogradili še dodatno operacijsko 
in rentgensko sobo ter infekcijsko bolnišnico. Že v tistem času je bila bolnišnica 
osrednji zdravstveni center na širšem celjskem območju.  

Bolnišnico je vseskozi spremljal strokovni razvoj, nenehna težnja po strokovni 
rasti in nudenju kakovostnejših in sodobnejših storitev pacientom. Doživljala je razne 
organizacijske in kadrovske spremembe, za katere danes ne bi vedeli niti ne poznali 
njihovih razvojnih poti, če ne bi ostali zapisani sledovi. Prav sledovi, ki jih 
imenujemo dokumentarno gradivo, predstavljajo pojem, na katerega pomembnost 
želimo opozoriti v prispevku.  

Ob 120-letnici celjske bolnišnice je bila v letu 2007 izdana monografija7, v 
kateri sta podrobneje opisana razvojna pot zdravstva na Celjskem in zgodovina 
bolnišnice od ustanovitve do danes. Že uredniki monografije so v Besedi uredništva 
zapisali o težavah z iskanjem verodostojnih podatkov za pisanje novejše zgodovine – 
za povojni razvoj bolnišnice. Bolnišnico sta v letih 1954 in 1990 prizadeli dve 
katastrofalni poplavi, ki sta poleg ogromne materialne škode prizadejali škodo tudi z 
uničenjem velikih količin dragocenega, tudi nenadomestljivega arhivskega gradiva. 
Poleg teh izgub je iz nerazumljivih razlogov izpadlo pisanje letnih poročil med 
letoma 1977 in 1989, to pa bo pustilo luknjo v zgodovini bolnišnice. 

 

Stanje upravljanja z dokumentacijo v Splošni bolnišnici Celje 

Pri poslovanju bolnišnice nastaja obsežna dokumentacija, ki jo v vsakodnevni 
praksi delimo na poslovno in zdravstveno. Poslovna pokriva (po sedanji 
organiziranosti) področje direkcije in sektorjev nemedicinskega področja (splošna 
upravna, kadrovska, pravna, finančno-računovodska, tehnična in druga poslovna 
dokumentacija), zdravstvena pa zajema skupno medicinsko področje, operativno 
medicinsko področje, neoperativno medicinsko področje ter ginekološko-porodniško 
medicinsko področje. Zdravstvena dokumentacija zavzema zelo širok nabor 
dokumentov, ki nastajajo pri delu oddelkov, specialističnih ambulant in drugih 
medicinskih organizacijskih enot bolnišnice na sekundarni ravni zdravstvene 

                                                 
6  Pregled je povzet po publikaciji Splošna bolnišnica Celje: 120 let, več avtorjev, Celje: Splošna bolnišnica, 2007. 
7  Splošna bolnišnica Celje: 120 let, več avtorjev, Celje: Splošna bolnišnica, 2007. 
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dejavnosti. Večina dokumentarnega gradiva je še vedno v papirni obliki – poslovna 
dokumentacija, popisi bolezni, ambulantni kartoni, različne evidence, izvidi … 
Nastajanje dokumentarnega gradiva je vse bolj digitalizirano. Poleg rentgenskih slik, 
ki so jih v zadnjem času zamenjali zapisi na CD-jih, vedno več izvidov nastaja v 
digitalni obliki, prav tako pa tudi skoraj vsi zapisi, tako na poslovnem kot 
zdravstvenem področju.  

Hramba dokumentarnega gradiva je v Splošni bolnišnici Celje zelo razpršena. 
Ob stalnem napredku stroke odnos do dokumentarnega gradiva pri poslovanju 
bolnišnice, na žalost, še ni dobil svojega mesta. Predpisi o ravnanju z dokumentarnim 
gradivom in varovanju osebnih podatkov so sicer dali svoj pečat v prizadevanju za 
izboljšanje stanja na tem področju, a zaradi velikih finančnih vložkov, ki jih ni 
mogoče pridobiti naenkrat, in tudi dejstva, da se spremembe v ravnanju zaposlenih z 
dokumentarnim gradivom ne spremenijo čez noč, pričakovani rezultati še niso vidni.  

Poslovna dokumentacija se upravlja in hrani ločeno od zdravstvene. Tekoča 
dokumentacija je hranjena v priročnih arhivih posameznih služb in oddelkov ter v 
dokumentacijskem centru. 

Zaradi vse večjih prostorskih stisk se vedno več tekoče dokumentacije prenaša 
v centralni arhiv. 

Za tekoče zbirke zdravstvenega dokumentarnega gradiva na medicinskih 
področjih v pretežni meri skrbijo zdravstvene administratorke, za poslovno 
dokumentarno gradivo pa uslužbenci posameznih področij sami, pri virih nastanka 
gradiva.  

Hramba je praviloma povsod v premajhnih in večinoma neustreznih prostorih, a 
v sorazmerno ustrezni opremi (pisarniške omare, leseni ali kovinski kartotečni regali). 
Gradivo je spravljeno v ambulantnih kartonih, mapah herbarij, registratorjih …  

 
Slika 2: Iz priročnega arhiva SBC (Foto: M. Zelič) 
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Elektronskih evidenc in popisov, s katerimi bi lahko sledili gradivu, ni. V praksi 
ni uporabljen klasifikacijski načrt z roki hrambe, bolnišnica še nima pravilnika o 
pisarniškem poslovanju. Arhivarke imajo skrbno označene police in lastne pisne 
sezname, kaj je kje spravljeno.  

 

Kako poteka sprejemanje dokumentarnega gradiva iz služb in oddelkov v arhiv in 
preseljevanje iz arhivskega prostora v drug prostor arhiva 

Prostori arhiva so v bolnišnici na štirih lokacijah in v začasno najetih prostorih 
Zgodovinskega arhiva Celje. Vse štiri lokacije v bolnišnici so v za arhive neprimernih – 
kletnih prostorih. Gradivo je izpostavljeno klimatskim spremembam in vdoru 
podtalnice, ob večjih nalivih pa tudi meteornim vodam. Stropne površine prepletajo 
kanalizacijski in drugi instalacijski vodi. Razen enega (kamor je bil arhiv preseljen v 
letu 2012) so prostori brez povezave z bolnišničnim informacijskim sistemom. Poleg 
teh prostorov imajo arhivarke na voljo še pisarno, ki pa je fizično precej oddaljena 
od lokacij hrambe gradiva in je namenjena predvsem urejanju seznamov, 
sprejemanju strank, sprejemanju naročil, občasno pa tudi urejanju dokumentacije, 
ko je v kletnih prostorih pretesno ali pa premrzlo.  

Arhivarke običajno prevzemajo dokumentarno gradivo z oddelkov in iz služb po 
prvem trimesečju leta in po dogovoru kasneje med letom od tam, kjer naenkrat 
vsega gradiva ne morejo pripraviti. Pred prevzemom dokumentarnega gradiva z 
oddelkov le-te pisno obvestijo o razpoložljivih zmogljivostih in začetku sprejemanja 
dokumentarnega gradiva. Z vsakoletnim obveščanjem ponovno poudarijo pomen 
urejenosti in seznam predanega gradiva. Ta je namreč ključnega pomena za hitro 
najdbo gradiva, kadar pride do povpraševanja po njem. Hramba namreč ni 
informacijsko podprta in tudi v evidencah bolnišničnega informacijskega sistema ni 
možno označiti, kje je določeno gradivo. 

Ob predajah naj bi bilo gradivo urejeno in predano s priloženimi seznami. 
Stanje se sicer izboljšuje, nikakor pa še ni skladno z zapisanimi zahtevami v 
razpoložljivih predpisih (tudi v bolnišnici sprejetimi ne). Po prevzemu arhivarke 
gradivo razvrstijo na proste police po vrstah gradiva, v okviru teh pa po priimkih in 
imenih pacientov, po matičnih številkah pacientov, po zaporednih številkah internih 
evidenc oz. v kombinaciji ustaljenih praks. V prostorih z zdravstveno dokumentacijo 
je tudi poslovna dokumentacija oddelkov in medicinskih služb. 

Poleg sprejemanja dokumentarnega gradiva iz tekočih zbirk smo po letu 2008 
nenehno preseljevali dokumentarno gradivo iz SBC v najete prostore izven SBC. 
Aktivnosti so vedno nujnejše od materialnih zmogljivosti, tako da je kar pravilo, da 
gradivo preselimo na tla, šele potem je prostor opremljen z regali, na katerih gradivo 
lahko uredimo.  

Ob takem načinu preseljevanja je gradivo v rokah vsaj dvakrat, pa vendar 
tistega s pretečenimi roki ni možno izločiti, ker na starejši dokumentaciji rokov 
hrambe preprosto ni. 

V najete prostore izven SBC je bila v letu 2008 preseljena in tam arhivirana 
zdravstvena dokumentacija, ki je nastala do leta 1990, z vseh oddelkov razen 
internistične in ortopedske dokumentacije, ki je bila združena z ambulantno 
dokumentacijo ter arhivirana v arhivih bolnišnice. Ko je bil opremljen celoten 
prvotno najeti prostor, so arhivarke postopno preseljevale dodatno dokumentarno 
gradiva iz SBC v najete prostore izven SBC in ga urejale na tej dislocirani enoti – brez 
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informacijske podpore. Sedaj je v najetih prostorih izven SBC dokumentarno gradivo 
skoraj vseh oddelkov. Zaradi prostorske stiske in preseljevanj v letih 2010–2012 je 
tudi precej gradiva, ki je mlajše od 10 let. 

V letu 2011 je bila izvedena tudi nujna selitev radiološke dokumentacije v 
najete prostore izven SBC zaradi predvidene spremembe namembnosti prostora 
radiološkega arhiva – zopet v škatle in na tla, ker v dodatno najetem prostoru še ni 
bilo regalov s policami. Dokumentacija je bila prevzeta nepopisana in neurejena. 

Tej akciji je v letu 2011 sledila še izpraznitev prostorov zaklonišča, ki je bilo 
približno 20 let namenjeno arhivu, z zmogljivostjo približno 1000 tekočih metrov 
polic. Izpraznitev je bila potrebna zaradi obnovitvenih del in predaje prostora 
osnovni namembnosti. Urejeno zaklonišče je bilo pogoj za gradnjo urgentnega 
centra, ki se seveda ni začela v predvidenem roku. Iz prenatrpanih oddelčnih arhivov 
in dokumentacijskega centra so se izpraznjene police zaklonišča spet napolnile z 
novim dokumentarnim gradivom. 

V letu 2012 so bili nared nadomestni prostori zaklonišča za arhiv. Postopno so 
vzdrževalci preseljevali regale in deloma opremili nov prostor z dodatnimi 
zmogljivostmi. Arhivarke pa so spet selile gradivo iz zaklonišča – najprej na tla, šele 
po montaži regalov pa nanje. Do poletja 2012 je bilo zaklonišče izpraznjeno.  

Ozaveščenost zaposlenih in spoštovanje veljavne zakonodaje8, da je treba 
dokumentarno gradivo zavarovati pred nepooblaščenimi dostopi, predstavlja nenehen 
in vedno večji pritisk na arhivarke, ki vsem željam zaradi omejenih prostorskih 
možnosti ne morejo ustreči. Kljub želji po razmejitvi tekočih in stalnih zbirk je v 
arhivskih prostorih vedno več aktivne dokumentacije, ki sodi v tekoče zbirke oz. celo 
v nerešene zadeve. To gradivo uporabniki vsakodnevno iščejo. Zdravstvena 
dokumentacija za časa življenja pacienta pravzaprav vsak dan lahko postane aktivna. 
Iskanje zelo starega gradiva je pogosto predvsem pri pacientih, napotenih na pregled 
z magnetno resonanco, ko je ugotovljeno, da imajo vgrajen osteosintetski material.  

 
Slika 3: Selitve dokumentarnega gradiva v praksi, SBC, 2012 (Foto: D. Gorišek) 

                                                 
8  Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-1, Ur.l. RS, 86/2004, Ur. l. RS, 112/2005, 51/2007, 67/2007, 94/2007. 
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Kronološki pregled aktivnosti na področju upravljanja in arhiviranja 
dokumentarnega gradiva v Splošni bolnišnici Celje 

Sedanja organiziranost Splošne bolnišnice Celje (z dodatnimi organizacijskimi 
spremembami po letu 1993) temelji na pogojih iz leta 1993, ko se je odcepila od 
Zdravstvenega centra Celje in postala samostojen javni zavod. To dejstvo je vseskozi 
spremljalo arhivarke, da so pri pripravi dokumentarnega gradiva za odbiranje 
arhivskega imele pogled ves čas uprt v preteklo obdobje bolnišnice in njene pravne 
predhodnike. Po lastno določenem ključu so zbirale in urejale dokumentarno gradivo 
glede na organizacijske spremembe, saj še ni bilo klasifikacijskih načrtov, po katerih 
bi v preteklosti urejali in razvrščali dokumentarno gradivo.  

Pri urejanju dokumentarnega gradiva in pripravi predloga seznama tega gradiva 
za pripravo navodila za odbiranje arhivskega gradiva so se opirale na zakonodajo, ki 
ureja varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, ter predloge klasifikacijskih 
načrtov: 

• Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Ur. l. št. 
65/2000); 

• Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, št. 
30/2006); 

• Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur. l. RS, št. 
86/2006); 

• Pravilnik o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi 
(Ur. l. RS, št. 52/2009; 

• Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter 
ponudnikov storitev in opreme, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, 
št. 132/2006) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovni 
usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter ponudnikov storitev in 
opreme, ki delajo z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 38/2008; 

• Enotne tehnološke zahteve/ETZ 2.0/, (6. 4. 2011); 

• Uredba o upravnem poslovanju (Ur. l. RS, št. 20/2005, spremembe št. 
106/2005, 30/2006, 32/2007, 63/2007, 115/2007 (122/2007 pop.), 31/2008, 
35/2009, 58/2010, 101/2010; 

• Klasifikacijski načrt za razvrščanje dokumentacije po nalogah oziroma po 
vsebini z roki hranjenja, predlog, SBC, 20. 10. 2009; 

• Enotni klasifikacijski načrt za razvrščanje poslovne in zdravstvene 
dokumentacije z roki hranjenja za zavode s področja zdravstva, Ministrstvo za 
zdravje, predlog 2012, javna razprava v letu 2013. 

Prostorske stiske, zavedanje zaposlenih in tudi udejanjanje veljavnih predpisov 
v vsakodnevno prakso so v zadnjem desetletju prinesle v SBC na področju upravljanja 
in arhiviranja dokumentarnega gradiva veliko raznolikih aktivnosti. Žal zaradi velikih 
finančnih vložkov in tudi nejasnih smernic s strani države, ki je lastnik bolnišnice, 
aktivnosti (še) niso dale želenih učinkov. Eden od njih je gotovo omejitev naraščanja 
tekočih metrov dokumentacije in potrebe po dodatnih prostorih.  
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Usposabljanje zaposlenih v skladu s pravilnikom9: 

• 1998 – strokovno usposabljanje dveh arhivark iz centralnega arhiva, ki delata z 
dokumentarnim gradivom, v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, opravita preizkus 
strokovne usposobljenosti.  

• 2003 – strokovno usposabljanje ene strokovne delavke, ki dela z dokumentarnim 
gradivom, v Zgodovinskem arhivu Celje (ZAC), opravi preizkus strokovne 
usposobljenosti. 

• 2004 – strokovno usposabljanje 16 zaposlenih s področja zdravstvene 
administracije, ki delajo z dokumentarnim gradivom, v ZAC, opravijo preizkus 
strokovne usposobljenosti. 

• 2005 – strokovno usposabljanje 61 zaposlenih, s področja zdravstvene 
administracije in tajništev uprave, ki delajo z dokumentarnim gradivom, v ZAC, 
opravijo preizkus strokovne usposobljenosti. 

• 2010 – strokovno usposabljanje ene strokovne delavke, ki dela z dokumentarnim 
gradivom, v Zgodovinskem arhivu Celje (ZAC), opravi preizkus strokovne 
usposobljenosti. Arhivarke iz centralnega arhiva BC osvežijo znanje na 
usposabljanju za delo z dokumentarnim gradivom v ZAC. 

• 2011 – strokovno usposabljanje 9 zaposlenih s področja zdravstvene 
administracije in tajništev uprave, ki delajo z dokumentarnim gradivom, v ZAC, 
opravijo preizkus strokovne usposobljenosti. 

• 2013 – strokovno usposabljanje arhivarke iz centralnega arhiva BS, ki dela z 
dokumentarnim gradivom, opravi preizkus strokovne usposobljenosti in 
strokovno usposabljanje 8 zaposlenih, s področja zdravstvene administracije, ki 
delajo z dokumentarnim gradivom, v ZAC, opravijo preizkus strokovne 
usposobljenosti. 

Poleg teh usposabljanj so se arhivarke redno seznanjale z novostmi na področju 
arhiviranja na seminarjih, ki so bili organizirani zunaj regije. Izobraževanja so 
izvajali strokovnjaki s področja arhiviranja.  

 

Projektno iskanje rešitev: 

• 2005 – projektna skupina za zasnovo sistema centralnega organiziranja in 
vodenja zdravstvene dokumentacije v SBC natančno prouči razmere na 
področju upravljanja in arhiviranja zdravstvene dokumentacije. Poslovna 
dokumentacija – dokumentacija uprave bolnišnice ni bila predmet analize. 

• Rezultat dela projektne skupine: predlog dolgoročne rešitve – digitalizacija 
dokumentacije in elektronska hramba v digitalni obliki. Zakaj? Vedno večji 
obseg novo nastale dokumentacije, vedno več digitalnih oblik nastale 
dokumentacije, prenatrpani in neustrezni prostori za hrambo. 

                                                 
9  Pravilnik o strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter ponudnikov storitev in opreme, ki delajo 

z dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 132/2006) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
strokovni usposobljenosti uslužbencev javnopravnih oseb ter ponudnikov storitev in opreme, ki delajo z 
dokumentarnim gradivom (Ur. l. RS, št. 38/2008). 
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• 2009 – dr. Vladimir Žumer na osnovi 2. poročila o izvajanju projekta – Rezultati 
analize dejanskega stanja – v letu 2005 in ob sodelovanju s strokovnimi delavci 
z vseh področij bolnišnice pripravi predlog: Klasifikacijski načrt (KN) za 
razvrščanje dokumentacije po nalogah oziroma po vsebini z roki hranjenja. 

• Novembra 2009 predlog KN predan ZAC v potrditev. V pričakovanju obljube 
sistemske rešitve na ravni države potrditev KN odložena. 

 

Obveščanje zaposlenih in strank: 

• 2005 – pripravljeno in na javnem mestu izpostavljeno Navodilo o poslovanju z 
zdravstveno dokumentacijo (z dne 12. 5. 2005).  

• 2009 – obvestilo in navodilo za zaposlene za iskanje zdravstvene 
dokumentacije, arhivirane v ZAC (po predhodnem naročilu – enkrat tedensko).  

• Januar 2012 – sestanek na Ministrstvu za zdravje (MZ) na temo Klasifikacijski 
načrt za področje zdravstva. Po sestanku ni niti zapisnika. 

• 2012 – november – na seminarju v Rakičanu seznanjeni s predlogom MZ o 
Enotnem klasifikacijskem načrtu za razvrščanje poslovne in zdravstvene 
dokumentacije z roki hranjenja za zavode s področja zdravstva. 

• 2012, 2013 – Obveščanje zaposlenih o aktivnostih arhiva v internem glasilu 
Monitor. 

• 2013 – januar – MZ objavi javno razpravo na predlog Enotni klasifikacijski načrt 
za razvrščanje poslovne in zdravstvene dokumentacije z roki hranjenja za 
zavode s področja zdravstva. 

• 2013 – na MZ posredujemo vprašanje o morebitni definiciji za odstotek 
odbiranja vzorca medicinske dokumentacije – odgovora še ni. 

• 2013 – junij – arhivsko gradivo Splošne bolnišnice Celje predano pristojnemu 
arhivu – Zgodovinskemu arhivu Celje; 

o september – sprejet pravilnik Arhiviranje dokumentacije,  

o september – na intranetu objavljeno obvestilo o oddaji arhivskega 
gradiva v ZAC s priloženim seznamom in navodili za iskalce gradiva. 

  

Prostorske zmogljivosti arhiva: 

• kletni prostor na Gregorčičevi 3 – najeti prostori za poslovno dokumentacijo, 
cca. 205 m2; 

• prostor pod bolnišnično kuhinjo – prostor za zdravstveno dokumentacijo, cca. 
91 m2; 

• prostor ob zaklonišču – prostor za zdravstveno dokumentacijo, cca. 388 m2; 

• kletni prostor – prostor za uničeno, a še veljavno zdravstveno dokumentacijo, 
cca. 6,5 m2; 

• 2008 – najem prostorskih zmogljivosti izven SBC z lastno opremo – regali z 
arhivskimi policami;  
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• 2011 – junij – najem dodatnega prostora izven SBC. 

 

Osebje: 

• 1 arhivarka z višjo izobrazbo upravne smeri, 

• 1 arhivarka s srednjo izobrazbo upravne smeri, 

• 1 dodatna zaposlitev za določen čas (od septembra 2008 do avgusta 2010) za 
izvedbo selitev v najete prostore izven SBC; 

• 1 dodatna zaposlitev za nedoločen čas, od konca oktobra 2011. 

 

Izločanje gradiva s pretečenimi roki hrambe 

V zadnjih letih so arhivarke z neutrudnim ozaveščanjem zaposlenih dosegle, da 
v primeru smrti v bolnišnici na oddelkih to na zdravstveni dokumentaciji označijo. 
Zdravstvena dokumentacija za posameznega pacienta je zelo razpršena – ločeni 
ambulantni kartoni po posameznih specialnostih in ločeni bolnišnični kartoni. Tudi ob 
oznaki datuma smrti arhivarke potrebujejo ogromno časa, da najprej preverijo, kje 
vse se je pacient zdravil, šele nato lahko dokumentacijo združijo in odložijo na 
čakanje. Pri zdravstveni dokumentaciji se ves čas opirajo na Zakon o zbirkah 
podatkov s področja zdravstvenega varstva, kjer so zapisani roki hrambe. Problem 
glede izločanja se takoj pojavi v primeru, ko pacient ne umre v bolnišnici. 
Pridobivanje podatkov iz Centralnega registra prebivalstva za ta namen je sicer 
možno, a tudi ob verodostojnosti podatkov za te paciente je treba po vseh 
razpoložljivih evidencah preveriti, kje vse se je pacient zdravil, in združiti 
dokumentacijo, preden je odložena na čakanje do preteka roka hrambe. 

Večje težave so pri izločanju poslovnega dokumentarnega gradiva, saj v 
preteklosti roki praviloma niso bili označeni. 

Pri vsem gradivu pa je treba posebej paziti na vsebine, saj se neredko dogaja, 
da je v registru, mapi, kartonu še dokumentacija, ki v označeno gradivo ne sodi (npr. 
nepazljivost pri priimkih, datumih rojstva, odloženo na neustrezno mesto ipd.). 

Naglica in pomoč neusposobljenega osebja (za določen čas najeti študentje, 
dijaki …) se včasih lahko izkažeta kot slabost, ne korist. Založeno gradivo je namreč 
med tisočimi metri izredno težko najti. 

Vsako leto arhivarkam uspe izločiti za kamion in več gradiva s pretečenimi roki 
hrambe za trajno uničenje, kljub vsem motnjam zaradi dela, ki praviloma ni delo 
arhivarjev, kot npr. nenehno preseljevanje gradiva zaradi prostorskih stisk ustanove, 
vsebinsko urejanje gradiva, iskanje in določanje rokov hrambe …  

 

Priprave na odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva 

Zapiski o sodelovanju s pristojnim arhivom, Zgodovinskim arhivom Celje (ZAC), 
in njihovimi strokovnimi delavci, so pri ustvarjalcu dostopni od leta 2003. Zanimivo 
je, da so bile pri obeh sodelujočih strankah opravljene kadrovske menjave, v ZAC 
svetovalnih delavcev, v SBC pa vodilnih delavcev, ki so usmerjali politiko dela v 
centralnem arhivu. 
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Iz dosjeja10 Splošne bolnišnice Celje je razvidno, da so bili stiki med 
ustvarjalcem in arhivom v letih 1964 do 1969, 1982 in po katastrofalni poplavi leta 
1990. Ponovno je bilo sodelovanje vzpostavljeno leta 2003. 

Iz razpoložljivih virov je tudi razvidno, da sta arhivarki do leta 2003 pretežno 
urejali v katastrofalni poplavi poškodovano gradivo iz leta 1990 ter urejali tekoče 
zadeve. Za leti 2003 in 2004 je iz zapisnikov razvidno, da so se že začele aktivnosti za 
urejanje poslovanja z dokumentarnim gradivom – dogovarjanje o sprejemu pravilnika 
o arhivski službi in pravilnika o pisarniškem poslovanju zaradi popolnega nereda v 
tekoči in stalni zbirki. V vseh letih so potekali prevzemi gradiva iz tekočih zbirk in 
reševanje poplavljene dokumentacije zaradi občasnega zamakanja v prostore hrambe 
gradiva. V letu 2004 sta začeli popis dokumentarnega gradiva za odbiranje arhivskega 
gradiva. V letu 2005 sta bili arhivarki aktivno vključeni v projekt »Zasnova sistema 
centralnega organiziranja in vodenja zdravstvene dokumentacije v SB Celje«, kjer je 
projektna skupina preverila pogoje nastajanja in hrambe dokumentarnega gradiva in 
tudi izmerila količine vsega gradiva v tekočih in stalnih zbirkah. Ob vsakoletnih 
prevzemih gradiv iz tekočih zbirk, vzdrževanju prostorov in aktivnosti pri higienizaciji 
po zamakanjih sta arhivarki nenehno iskali stike tudi z ustvarjalci gradiva. 
Povpraševali sta po dodatnih informacijah o hranjenem gradivu. Žal je bilo 
obrazložitev za pomoč pri popisovanju in urejanju malo – oz. sploh ni bilo odziva. 

Sledilo je obdobje priprav na izdajo monografije SBC ob njeni 120-letnici. V 
letu 2007 je bilo ZAC dano v izposojo pripravljeno gradivo za monografijo in iskanje 
gradiva za sodelujoče soavtorje posameznih oddelkov in služb. 

Po slovesnosti ob 120-letnici bolnišnice je bil v decembru 2007 sprejet dogovor 
med SBC in ZAC, da bo gradivo popisano do leta 1975. Za zaključek popisa je bil 
postavljen rok 31. marec 2008. Spet ni bilo tako želenega sodelovanja med oddelki in 
arhivom, tako da do realizacije plana ni prišlo.  

Prišla pa je julija 2008 voda, in to iz odtočnih kanalov, ter zalila veliko 
dokumentarnega gradiva v arhivskem prostoru pod kuhinjo. Namočeno gradivo so 
arhivarke skrbno selile na izpraznjeni oddelek v pritličju in ga v celoti rešile. Pisanje 
novih ovitkov, razstavljanje listov in rentgenskih slik ter celo sušenje s fenom je 
vzelo veliko časa. Ker pa nesreča redko pride sama, so ostale tudi brez informacijske 
podpore. Ob menjavi Birpisa – bolnišničnega računalniškega informacijskega sistema - 
namreč niso razmišljali, da je treba podatke iskati tudi za nazaj.  

 Sledilo je leto 2008, ko tudi talne površine niso mogle več sprejemati gradiva. 
Vse je bilo natrpano s kartoni in mapami, tako da smo bili prisiljeni iskati lokacijo za 
arhiv izven bolnišnice.  

Po letu 2008 so arhivarke predvsem fizično premeščale ogromne količine 
dokumentarnega gradiva z ene lokacije na drugo, kar je dodatno otežilo delovanje 
arhivske službe in pripravo za odbiranje arhivskega gradiva zamikalo za nedoločen 
čas. 

Kljub nenehnim selitvam (lahko bi rekli izrednim razmeram) so arhivarke zelo 
uspešno obvladovale nastalo situacijo. Vsakodnevno so iskale v arhivu hranjeno 
tekočo dokumentacijo, hodile po potrebi iskat dokumentacijo v ZAC, izločale 
dokumentacijo s pretečenimi roki hrambe, reševale pritožbe razburjenih strank, ki 

                                                 
10  Dosje številka 93, Splošna bolnišnica Celje, 1964-2013, Zgodovinski arhiv Celje. 
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niso takoj dobile želenega gradiva, bodisi v dokumentacijskem centru ali v 
centralnem arhivu. Ob vsakem možnem trenutku so brskale po starih gradivih in 
odbirale registratorje – jih označevale, da bi kasneje preverile, če je v njih 
potencialno arhivsko gradivo. 

Nenehen zamik popisovanja gradiva zaradi urejanja tekočih zadev se je 
prestavljalo iz meseca v mesec in se nazadnje zavleklo v leta. Ob prestavljanju 
dokončne izvedbe so arhivarke kljub ogromnemu znanju o ravnanju z dokumentarnim 
gradivom in arhiviranju spremljale čisto konkretne težave in bojazni: 

• kako sploh v več kot sedem tisoč tekočih metrov dokumentarnega gradiva najti 
arhivsko gradivo; 

• iz zdravstvene dokumentacije odbirati police, kjer je hranjena poslovna 
dokumentacija oddelkov in služb medicinskega področja; 

• iz poslovne – upravno-tehnične dokumentacije napraviti seznam morebitnih 
registratorjev, kjer bi lahko bilo arhivsko gradivo;  

• odpiranje posameznih registratorjev, map, herbarijev in listanje po vsebini ter 
iskanje možnega arhivskega gradiva; 

• kupčkanje izbranega dokumentarnega gradiva po vnaprej pripravljenem 
klasifikacijskem načrtu po posameznih obdobjih; 

• iskanje manjkajočega dokumentarnega gradiva za posamezno obdobje – 
kontrola po arhivskih policah, osebni in telefonski stiki z oddelki, službami – 
ustvarjalci gradiva; 

• beleženje ugotovljenih razlogov, zakaj za določeno obdobje dokumentarno 
gradivo manjka;  

• ob daljših časovnih premorih iskanje oz. osveževanje spomina od začetka – saj 
za arhivirana dokumentarna gradiva ni računalniških evidenc, kjer bi lahko 
označili sledenje (npr., da smo bili z določenim gradivom pred kratkim že v 
stiku);  

• ob končnem naboru izbranega gradiva z določenega področja sledi kronološko in 
vsebinsko urejanje, pri katerem zopet naletimo na različne ovire – dva ali celo 
več enakih dokumentov, manjkajo originali, vložene so kopije, dokumenti brez 
podpisov, brez žigov, pomožni obrazci, opomniki, gradiva zlepljena ali speta s 
kovinskimi sponkami, slaba kakovost ohranjenega gradiva zaradi neustreznega 
materialnega varstva: zaradi poplav oz. izlivov vode, zlepljena gradiva, 
strgana, popisana z nepredmetnimi opombami, manjkajoče platnice na 
matičnih knjigah. 

  

Aktivnosti pri pripravi predloga seznama in pripravi dokumentarnega gradiva za 
odbiranje arhivskega gradiva 

Dogovor iz decembra 2007, da SBC začne pripravo popisa dokumentarnega 
gradiva za pripravo navodila za odbiranje arhivskega gradiva, je ves čas spremljal 
arhivarki kot meč nad glavo, pa tudi strokovna svetovalka ZAC ni mirovala. Osebno je 
obiskovala arhivarki, ju povpraševala o zatečenem stanju in načrtovanih aktivnostih 
po telefonu, jima oz. nam pošiljala elektronsko pošto. Kljub obilici dela je bila 
vseskozi očitna izredna želja, pripraviti arhivsko gradivo za oddajo v ZAC. 
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Aprila 2010 nam je ZAC poslal v izpolnitev vprašalnik o ustvarjalcih arhivskega 
gradiva. Izpolnjenega, s pripadajočimi kopijami o Splošni bolnišnici Celje, smo vrnili. 
Ob vračanju vprašalnika smo se trdno odločili, da decembra 2007 določeno obdobje – 
za popis dokumentarnega gradiva za pripravo navodila za odbiranje arhivskega 
gradiva od prvih začetkov do leta 1975 – zamaknemo še za pet let in namero 
dokončamo. 

Strokovni nasveti arhivske svetovalke so nam bili v veliko vzpodbudo. Kot dobra 
poznavalka strokovnega področja arhiviranja in posebnosti na zdravstvenem področju 
nas je usmerjala in se z nami tudi učila. 

Ob dveh predlogih klasifikacijskih načrtov smo pri pripravi popisa imeli orodje 
za razvrščanje dokumentarnega gradiva v glavne skupine, žal pa to ni nikjer 
označeno na hranjenih gradivih.  

Sledilo je ločeno popisovanje in zbiranje arhivskega gradiva iz zdravstvene 
dokumentacije ter ločeno iz poslovne dokumentacije. Izbor je bil narejen na podlagi 
lokacij hrambe posameznih zvrsti dokumentarnega gradiva.  

Ko so se malo umirili obiski arhivark zaradi urejanja gradiva v najetih prostorih, 
smo se v decembru 2010 na sestanku v ZAC sestale arhivska svetovalka ZAC, arhivarki 
in vodja splošne službe SBC. Obrazložili smo težave s popisovanjem dokumentarnega 
gradiva po dogovorjeni dinamiki in sprejeli sklepe: 

• z določitvijo arhivskega gradiva v klasifikacijskem načrtu, ki ga je SBC poslala 
ZAC v pregled, počakamo, ker Ministrstvo za zdravje pripravlja enotni 
klasifikacijski načrt za zdravstvo;  

• o seminarju za predstojnike oddelkov in služb, kjer bi jim posredovali izčrpne 
informacije o pomenu ravnanja z dokumentarnim oz. arhivskim gradivom; 

• o usposabljanju za ravnanje z dokumentarnim gradivom za operativne izvajalce 
ter vodjo splošne službe in pomočnico direktorja;  

• SBC bo v letu 2011 pripravila popis gradiva, na osnovi katerega bosta SBC in ZAC 
pripravila navodilo za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva; 

Po občasnem preverjanju napredka smo se ponovno sestali v SBC julija 2012, 
brez prisotnosti vodje arhiva, a s pomočnikom direktorja, vodjo sektorja za splošne 
in kadrovsko pravne zadeve. Sprejete so bile naslednje odločitve: 

• enotni klasifikacijski načrt še ni sprejet, zato v septembru na podlagi 9. in 40. 
člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ZAC imenuje 
komisijo za sprejem pisnega strokovnega navodila za odbiranje arhivskega 
gradiva iz dokumentarnega gradiva;  

• seminar za predstojnike oddelkov in služb se prestavi v obdobje po sprejetju 
enotnega klasifikacijskega načrta za zdravstvo;  

• ustvarjalec postopoma pripravlja popis in ga bo dokončal do jeseni 2012; do 
konca leta bo arhivsko gradivo izročeno ZAC; 

• dogovorjeno usposabljanje je bilo v letu 2011 izvedeno v ZAC, a brez 
pomočnice direktorja, ki je bila zadolžena za področje organizacije, 
informatike, kakovosti in zdravstvene administracije; planiranega 
obnovitvenega seminarja za operativne izvajalce v SBC še ni bilo.  
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Naslednji sestanek je bil v SBC 4. decembra 2012, kjer smo arhivarke, arhivska 
svetovalka in vodja splošne službe ugotovile, da zaradi nenehnih težav popis še ni 
pripravljen. Vodja splošne službe je po sestanku pripravila obrazložitev vzrokov in 
prosila za zamik izdelave popisa do 20. decembra. Sprejele smo dogovor, da bo 
skupina ponovno preverila stanje 28. decembra. Do 20. januarja 2013 v ZAC 
pripravijo navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva. 

Zadeva je postajala kljub zimi vedno bolj vroča. Leto se je iztekalo, z oddelkov 
so že prihajali pozivi po želenih predajah gradiva iz tekočih zbirk. Popis je bil skoraj 
gotov, označeno gradivo za odbiranje pa na vseh možnih mestih v arhivskih prostorih. 
Zaposlene v bolnišnici smo sprejele odločitev, da aktivnosti predaje gradiva v ZAC 
pridemo do konca, tudi ob morebitnih zamerah zaradi planiranih zamikov prevzemov 
gradiva z oddelkov, ki so se hitro bližali. 

Predvideni rok srečanja konec decembra se je zaradi ponovnih motenj prestavil 
v januar 2013. Arhivarke so pridno nadaljevale iskanje in popisovanje 
dokumentarnega gradiva, ki bi lahko bilo arhivsko. 

V začetku januarja 2013 je bil popis končan in 11. januarja poslan arhivski 
svetovalki v ZAC. Sledilo je šest izrednih delovnih srečanj celotne ekipe v arhivskih 
prostorih SBC – po tri v januarju in februarju. Pregledale smo celoten popis gradiva, 
preverjale pripravljeno gradivo in določile kategorijo arhivsko gradivo. Oblikovale 
smo predlog za navodilo, ki ga je komisija, imenovana s strani direktorja ZAC, 28. 
marca 2013 pregledala in potrdila. Komisijo so sestavljali trije arhivski svetovalci ZAC 
ter vodji arhiva in splošne službe SBC. Pred sprejetjem navodil, med 11. januarjem in 
7. marcem, smo v SBC in ZAC aktivno pregledovali predlog. Ob obojestranskem 
prizadevanju je bil 7. marca v ZAC poslan čistopis seznama gradiva za pripravo 
navodil.  

Pri sprejemanju je komisija navodila potrdila s pripombo, da se kategorije, 
napisane splošno, popišejo specificirano. 

Po dogovoru, da se arhivsko gradivo pripravi za predajo ZAC do junija, je 
sledila še obojestranska uskladitev navodil.  

V maju 2013 se je delovna skupina še enkrat sestala, pregledala gradivo pod 
naslovom Investicije, vzdrževanje in upravljanje s premoženjem ter ta del analitično 
popisala.  

V SBC se je po sprejetju navodil začel "veseli del" priprave na predajo. 
Arhivarke so začele pripravljati in polniti arhivske škatle – tehnične enote in vanje 
vlagati ovoje s spisi – popisnimi enotami. 

Za primer navajamo, da je v arhivski škatli št. 1 v prvem ovoju shranjen Načrt 
in fotografije dokumentacije Špitala iz leta 1860, v ovoju št. 2 in 3 so vloženi Vpisi v 
sodni register od leta 1974 do 1978, v nadaljevanju so ovoji Združitve, povezovanja, 
razdružitve, druge statusne spremembe (ovoji št. 4–št. 10), do št. 23 jim sledijo ovoji 
s statuti Splošne bolnišnice Celje. Ovoj št. 24 je že v 2. arhivski škatli. 

Predano je bilo tudi arhivsko gradivo, ki je bilo vidno poškodovano in je 
potrebno restavriranja. Oznake poškodb so vpisane v prilogi seznama izročenega 
gradiva. V prilogi so opisane tudi vse ugotovitve pri odbiranju arhivskega gradiva iz 
dokumentarnega – manjkajoči letniki letnih poročil (ker niso bila napisana), 
manjkajoče gradivo v obdobjih katastrofalnih poplav itd.  
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 Do 13. junija 2013 je bilo popisano in pripravljeno arhivsko gradivo v tehničnih 
enotah – arhivskih škatlah in pripravljeno za izročitev v ZAC. Sledila je samo še 
izdelava CD-ja ter po en pisni izvod za ZAC in SBC. Zgodovinskemu arhivu Celje je 
bilo, po večletnih naporih, 17. junija 2013 predanih 112 arhivskih škatel gradiva s 789 
popisnimi enotami.  

 
Slika 4: Zlatka, Andreja, Bojana, Alenka in Mateja pri pripravi arhivskega gradiva11  

(Foto: M. Zelič) 

 

Zaključek  

»Konec dober, vse dobro«, pravi slovenski rek. Ob tokratnem dobrem zaključku 
želimo sedanjim ustvarjalcem dokumentarnega gradiva dati nekaj napotkov za lepšo 
prihodnost zaposlenih, ki delajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom. Zakaj? Da 
bi se izognili težavam pri naslednjih pripravah gradiva za odbiranje arhivskega iz 
dokumentarnega. Da bo delo za naše naslednike čez leta lažje in lepše. Zakaj šele 
čez leta? Ker sedaj arhivirano gradivo v večini nima oznak rokov hrambe. 

Zaključki oz. sklepi:  

• Urejanje dokumentarnega gradiva zahteva znanje in čas na vseh ravneh, ne le v 
arhivu. 

• Vsi ustvarjalci arhivskega gradiva po oddelkih naj si prizadevajo urediti 
dokumentarno gradivo v skladu s predpisi in internimi pravilniki.  

• Ustrezni arhivski prostori in oprema v njih so nujen pogoj za uspešno delo 
arhivske službe centralnega arhiva SBC. 

• Pomembno je nenehno pridobivanje znanja in medgeneracijsko sodelovanje 
med sodelujočimi v vseh fazah urejanja dokumentarnega in arhivskega gradiva 
(v vseh oblikah njegovega nastanka).  

• Arhivsko gradivo naj najde svoje ločeno mesto že ob samem nastanku oziroma 
najkasneje pet let po nastanku. 

                                                 
11  Zlatka Lesjak, Andreja Zelič (obe SBC), Bojana Aristovnik (ZAC), Alenka Arhar, Mateja Zelič (obe SBC). 
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• Pristojna ministrstva naj končno sprejmejo klasifikacijske načrte, roke hrambe 
in navodila za odbiranje arhivskega gradiva medicinske dokumentacije po 
vzorčnih kriterijih.  

• Sprejet klasifikacijski načrt bo omogočil izvedbo 58. člena uredbe, da se 
arhivsko gradivo odbira na petletno obdobje. 

• Obdobje e-arhiviranja in e-hrambe naj bo urejeno za področje zdravstvenih 
zavodov enotno in naj ne bo prepuščeno posameznim zavodom. 

• Vsaka napotnica in z njo povezane storitve morajo imeti svoje mesto v 
klasifikacijskem načrtu, kot ima vsak pacient svoje mesto v zdravstvenem 
sistemu.  

• Zdravstveni sistem je vse bolj pretočen, življenjska doba prebivalcev se 
podaljšuje, znanost prinaša nove storitve – gradiva za hrambo bo vedno več, ne 
vedno manj. 

• Tudi za obvladovanje dokumentarnega gradiva s področja zdravstva - 
zdravstvene dokumentacije, ki je specifična, je treba najti skupen cilj, ki bo za 
vse uporabnike razumljiv in dosegljiv.  

• Urejeno dokumentarno gradivo ima pomemben del v sistemu kakovosti, zato 
moramo k njeni izboljšavi prispevati vsi.  

In tako smo na koncu in hkrati spet na začetku. Izročitev in prevzem arhivskega 
gradiva je bila, kljub vsem v članku opisanim težavam, uspešno izvedena. V bodoče 
bosta izročitev in prevzem arhivskega gradiva uspešna in kakovostna le toliko, kolikor 
bo urejen sistem upravljanja z dokumentarnim gradivom, tega pa se ustvarjalec 
Splošna bolnišnica Celje vedno bolj zaveda. 

S sodelovanjem si postavljamo temelje za delo, ki smo ga po zakonu12 in 
uredbi13 dolžni opravljati tako ustvarjalci kot arhivi, rezultat našega dela pa je 
ohranjeno arhivsko gradivo, ki ga zakon opredeljuje kot kulturni spomenik, ki je za 
naše zanamce hranjen v pristojnih arhivih.   
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SUMMARY 

Andreja ZELIČ∗, Zlatka LESJAK∗∗, Bojana ARISTOVNIK∗∗∗ 

RECORDS MANAGEMENT AT THE GENERAL HOSPITAL CELJE (SPLOŠNA BOLNIŠNICA 
CELJE) – EXPERIENCES WITH RECORDS PREPARATION, SELECTION AND TRANSFER 

OF ARCHIVES TO THE HISTORICAL ARCHIVES CELJE 

The article presents records management in the institution General Hospital 
Celje from its creation until the transfer of archives to the competent archives 
Historical Archives Celje, the activity of the General Hospital Celje and maintaining 
records management practices. It presents the education of employees, activities in 
the field of records management, the transfer of records from the current to the 
permanent collection, efforts to raise awareness of employees and clients and 
permanent cooperation with the competent archival institution. Emphasis is put on 
the description of cooperation between the creators of records, employees working 
with collection of records in the institution and employees in the archives. Problems 
regarding records management are present from the creation of a document until the 
transfer of archives. There is a lack of storage facilities and their inappropriate 
locations, inappropriate preservation of documentation (it is exposed to leakage and 
floods), low skilled employees engaged in records management, lack of time and 
employees overburdened with an ever-growing amount of records. Article presents 
SBC's activities to maintain control over problems mentioned above: description of 
activities from the creation of records, processes of its transfer from creators to 
those who keep it and transfer of archives to the Historical Archives Celje. It 
underlines the significance of a good interdisciplinary cooperation within the 
institution and between institutions and suggests to competent ministries to 
permanently ensure conditions for records management in health care according to 
legislation. A huge amount of various records is being created in the field of health 
care which is a subject to constant changes as well. It must be followed by 
knowledge, informational support, legislative and internet regulations and storage 
facilities. 
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