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VLOGA ZA ODOBRITEV IZJEMNEGA DOSTOPA DO ARHIVSKEGA GRADIVA, KI
VSEBUJE OSEBNE PODATKE IZ DRUGEGA ODSTAVKA 65. ČLENA ZVDAGA
(Uradni list RS, št. 30/06, 24/14 - Odl. US in 51/14)
POSTOPEK ODLOČANJA O IZJEMNEM DOSTOPU DO GRADIVA Z ZAKONSKO VAROVANIMI OSEBNIMI PODATKI
JE DOLOČEN Z DRUGIM ODSTAVKOM 66. ČLENA ZVDAGA
Vloga se vloži pri Arhivu Republike Slovenije, Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana, fizično ali po pošti (mora biti podpisana),
elektronska vloga (ars@gov.si) mora imeti elektronski podpis s kvalificiranim potrdilom (63. člen Zakona o splošnem
upravnem postopku, Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).
Skladno z 62. členom Zakona o splošnem upravnem postopku mora biti napisana v slovenskem jeziku.
V postopku je potrebno v skladu z določili Zakona o upravnih taksah (ZUT) (Ur. l. RS, št. 106/2010 - UPB, 14/2015 ZUUJFO, 84/2015 - ZZelP-J in 32/2016) za vlogo in odločbo v navedeni upravni zadevi plačati upravno takso v skupni
višini 22,60 evra: za vlogo (po tarifni številki 1) 4,50 evra in za odločbo 18,10 evra (po tarifni številki 3). Taksa se plača na
račun 01100-1000315637, model 11, sklic 33413-7111002. Vložniki naj ob tem upoštevajo tudi taksne oprostitve iz 23. in
24. člena ZUT (takse med drugim ne plačajo študentje – za dokumente in dejanja v zvezi s šolanjem; v tem primeru je
potrebno priložiti potrdilo o šolanju oz. izjavo mentorja).
IZPOLNITI Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI!

Naslov raziskave:

Podatki o nosilcu raziskave:
fizična oseba (raziskovalec, novinar) ali
pravna oseba (znanstveno-raziskovalna organizacija,
časopisno-založniško podjetje)

Naslov za vročanje

Podatki o neposrednem izvajalcu
raziskave:

Osebno ime, naziv, prebivališče, razmerje do
nosilca raziskave (zlasti v primeru, ko podaja
vlogo pravna oseba), morebitni mentor

Raziskovalno področje:
* opisno

Gradivo z zakonsko varovanimi
osebnimi podatki, za katero želi
vložnik doseči izjemni dostop
* vloga naj se nanaša le na gradivo, ki vsebuje osebne
podatke iz drugega odstavka 65. člena ZVDAGA. Podatke o
tem, ali gradivo takšne podatke vsebuje, vložnik pridobi pri
pristojnem arhivu
* podatki o fondih in zbirkah, na katere se nanaša vloga, naj
obsegajo točno navedbo signature in naslova posameznih
fondov oziroma zbirk (podatki so dostopni v podatkovnih
zbirkah slovenskih javnih arhivov
(http://www.siranet.si/suchinfo.aspx,
http://arsq.gov.si/Query/suchinfo.aspx),
objavljenih vodnikih po arhivskem gradivu posameznih
javnih arhivov in samih arhivih

Namen oziroma cilj raziskave;
kako bodo izsledki dostopni javnosti:

Strokovna utemeljitev:
* navedite utemeljitev skladno z določili drugega odstavka
66. člena ZVDAGA

OBRNITE 

Z vlogo ne želim doseči odobritve izjemnega dostopa do arhivskega gradiva v javnih arhivih, ki
je nastalo pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti in vsebuje osebne podatke o zdravljenju
pacientov.
(Za odobritev izjemnega dostopa do tovrstnega gradiva v znanstvenoraziskovalni namen je
potrebno pripraviti posebno vlogo v skladu z določili četrtega odstavka 6. člena Zakona o
arhivskem gradivu, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta, Ur. l. RS, št. 85/16).

V ____________________ , dne_____________

Podpis:

OBRNITE 

