
Postopek, kako ravnati v postopku, ko od nas zahtevajo PCT, 
Testiranje, Cepljenje, Razkuževanje rok ipd… 

1. Začni snemati postopek (Video) 

2. Jasno opozori, da se postopek snema (da je slišno na posnetku) 

3. Od varnostnika, inšpektorja ali druge uradne osebe zahtevaj podpis Pravne izjave. 

4. V kolikor ne želi podpisati, zahtevaj, da se jasno predstavi z imenom in priimkom ter za katero varnostno službo 
dela oziroma njegov/njen uradni položaj. 

5. V kolikor se ne želi predstaviti, ga opozori, da ga boš posnel v obraz, ter predal dokaze tožilstvu za ugotavljanje 
identitete, in ga posnemi v obraz. 

6. Pokliči policijo, naredi prijavo, da se po uradni dolžnosti krši: 

1. Zakon pred diskriminacijo 

2. Ustavo RS in  

3. Človekove pravice. 

7. V kolikor se policisti obrnejo proti tebi, popiši njihova imena in službene številke in povejte, da bodo ovadeni 
osebno za: 

1. Opustitev dolžnega ravnanja 

2. Nezakonito delo 

3. Nevestno delo 

Ohranite mirnost, ne motite javni red in mir! Zelo pomembno! 

V kolikor vam policist napiše kazen, jo ne podpišite, enostavno povejte, da ne želite podpisati ničesar. 

Niste dolžni ničesar pojasnjevati! 

Zakoni in ustava (samo členi): 

Ustava RS: 

5. člen (varovanje človekovih pravic) 
8. člen 
14. člen (enakost pred zakonom) 
15. člen (Uresničevanje in omejevanje pravic) 
16. člen (Začasna razveljavitev in omejitev pravic) 
18. člen (Prepoved mučenja) 
26. člen (Pravica do povračila škode) 
27. člen (domnevna nedolžnost) 
32. člen (Svoboda gibanja) 
35. člen (varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic) 
38. člen (Varstvo osebnih podatkov) 
51. člen (pravica do zdravstvenega varstva) 
54. člen (pravice in dolžnosti staršev) 

Zakon o pacientovih pravicah: 

Od vas zahtevajo PCT – nihče nima pravice do vpogleda v 
vaše zdravstveno stanje brez vaše osebne privolitve (ali 
privolitve zakonitega zastopnika): 
44. člen – Varstvo osebnih podatkov 

Zakon o varstvu pred diskriminacijo 

Ne želijo opraviti storitve ali vas spustiti v prodajalno: 
2. člen – Uporaba zakona 
4. člen - Diskriminacija 
45. člen - Globe 

Kazenski zakonik 

131. člen - Kršitev enakopravnosti 
132. člen - Prisiljenje 
135. člen - Ustrahovanje in vznemirjanje 
162.člen - Očitanje kaznivega dejanja z namenom 
zaničevanja 
257.člen - Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic 
258. člen - Nevestno delo v službi 
310. člen - Samovoljnost 
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Zakoni in členi: 

Ustava RS 

5. člen - Varovanje človekovih pravic na ozemlju RS 

Država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne svoboščine. Varuje in zagotavlja pravice avtohtone 

italijanske in madžarske narodne skupnosti. Skrbi za avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za 

slovenske izseljence in zdomce, ter pospešuje njihove stike z domovino. Skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in 

kulturne dediščine ter ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije. 

Slovenci brez slovenskega državljanstva lahko uživajo v Sloveniji posebne pravice in ugodnosti. Vrsto in obseg teh 

pravic in ugodnosti določa zakon. 

8. člen 

Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi 

pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo. Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno. 

14. člen - Enakost pred zakonom 

V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, 

spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali 

katerokoli drugo osebno okoliščino. 

Vsi so pred zakonom enaki. 

15. člen - Uresničevanje in omejevanje pravic 

Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi ustave. 

Z zakonom je mogoče predpisati način uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kadar tako določa 

ustava, ali če je to nujno zaradi same narave posamezne pravice ali svoboščine. 

Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ta ustava. 

Zagotovljeni sta sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravica do odprave posledic njihove 

kršitve. 

Nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene v pravnih aktih, ki veljajo v Sloveniji, ni dopustno 

omejevati z izgovorom, da je ta ustava ne priznava ali da jo priznava v manjši meri. 

16. člen  -Začasna razveljavitev in omejitev pravic 

S to ustavo določene človekove pravice in temeljne svoboščine je izjemoma dopustno začasno razveljaviti ali omejiti 

v vojnem in izrednem stanju. Človekove pravice in temeljne svoboščine se smejo razveljaviti ali omejiti le za čas trajanja 

vojnega ali izrednega stanja, vendar v obsegu, ki ga tako stanje zahteva in tako, da sprejeti ukrepi ne povzročajo 

neenakopravnosti, ki bi temeljila le na rasi, narodni pripadnosti, spolu, jeziku, veri, političnem ali drugem prepričanju, 

gmotnem stanju, rojstvu, izobrazbi, družbenem položaju ali katerikoli drugi osebni okoliščini. 

Določba prejšnjega odstavka ne dopušča nobenega začasnega razveljavljanja ali omejevanja pravic, določenih v 17., 

18., 21., 27., 28., 29. in 41. členu. 

18. člen - Prepoved mučenja 

Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je 

prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve. 
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26. člen - Pravica do povračila škode 

Vsakdo ima pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega 

organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako 

službo ali dejavnost opravlja. 

Oškodovanec ima pravico, da v skladu z zakonom zahteva povračilo tudi neposredno od tistega, ki mu je škodo 

povzročil. 

27. člen - Domneva nedolžnosti 

Kdor je obdolžen kaznivega ravnanja, velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno 

sodbo. 

32. člen - Svoboda gibanja 

Vsakdo ima pravico, da se prosto giblje in si izbira prebivališče, da zapusti državo in se vanjo kadarkoli vrne. 

Ta pravica se sme omejiti z zakonom, vendar samo, če je to potrebno, da bi se zagotovil potek kazenskega postopka, 

da bi se preprečilo širjenje nalezljivih bolezni, se zavaroval javni red, ali če to zahtevajo interesi obrambe države. 

Tujcem se na podlagi zakona lahko omeji vstop v državo in čas bivanja v njej. 

35. člen - Varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic 

Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic. 

38. člen - Varstvo osebnih podatkov 

Zagotovljeno je varstvo osebnih podatkov. Prepovedana je uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom 

njihovega zbiranja. 

Zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor, in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa zakon. 

Vsakdo ima pravico seznaniti se z zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, in pravico do sodnega varstva ob 

njihovi zlorabi. 

51. člen - Pravica do zdravstvenega varstva 

Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa zakon. 

Zakon določa pravice do zdravstvenega varstva iz javnih sredstev. 

Nikogar ni mogoče prisiliti k zdravljenju, razen v primerih, ki jih določa zakon. 

54. člen - Pravice in dolžnosti staršev 

Starši imajo pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke. Ta pravica in dolžnost se staršem 

lahko odvzame ali omeji samo iz razlogov, ki jih zaradi varovanja otrokovih koristi določa zakon. 

Otroci, rojeni zunaj zakonske zveze, imajo enake pravice kakor otroci, rojeni v njej. 
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Zakon o pacientovih pravicah: 

44. člen - Varstvo osebnih podatkov 

(1) Pacient ima pravico do zaupnosti osebnih podatkov, vključno s podatki o obisku pri zdravniku in drugih 

podrobnostih o svojem zdravljenju. 

(2) S pacientovimi zdravstvenimi in drugimi osebnimi podatki morajo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci 

ravnati v skladu z načelom zaupnosti in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. 

(3) Uporaba in druga obdelava pacientovih zdravstvenih in drugih osebnih podatkov je za potrebe zdravljenja 

dopustna tudi na podlagi pacientove privolitve ali privolitve oseb, ki imajo pravico do privolitve v medicinski poseg ali 

zdravstveno obravnavo, če pacient ni sposoben odločanja o sebi. 

(4) Uporaba in druga obdelava pacientovih zdravstvenih in drugih osebnih podatkov izven postopkov zdravstvene 

obravnave je dovoljena le z njegovo privolitvijo ali privolitvijo oseb, ki imajo pravico do privolitve v medicinski poseg ali 

zdravstveno obravnavo, če pacient ni sposoben odločanja o sebi. Po pacientovi smrti lahko dajo privolitev njegovi ožji 

družinski člani, razen če je pacient to pisno prepovedal. 

(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko uporabo pacientovih zdravstvenih in drugih osebnih podatkov 

izven postopkov zdravstvene obravnave določa zakon. 

(6) Privolitev za uporabo in drugo obdelavo osebnih podatkov po tretjem in četrtem odstavku tega člena ni 

potrebna: 

 če za namene epidemioloških in drugih raziskav, izobraževanja, medicinskih objav ali druge namene pacientova 

istovetnost ni ugotovljiva, 

 če za namene spremljanja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave pacientova istovetnost ni ugotovljiva, 

 kadar prijavo zdravstvenega stanja zahteva zakon, 

 kadar se zaradi potreb zdravljenja podatki posredujejo drugemu izvajalcu zdravstvene dejavnosti, 

 kadar to določa drug zakon. 

(7) Osebni podatki, ki se obdelujejo v skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom tega člena, morajo biti ustrezni in 

po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in nadalje obdelujejo. 

(8) Pacient ima pravico določiti osebe, ki se lahko seznanijo z njegovo zdravstveno dokumentacijo, in osebe, katerim 

seznanitev z njegovo zdravstveno dokumentacijo prepoveduje, če to ni v nasprotju z zakonom. Pravica iz tega odstavka se 

uresničuje na način in pod pogoji, ki jih določa 45. člen tega zakona. 
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Zakon o varstvu pred diskriminacijo 

2. člen - Uporaba zakona 

(1) Ta zakon zavezuje državne organe, lokalne skupnosti, nosilce javnih pooblastil ter pravne in fizične osebe, ki 

morajo na vseh področjih oblastnega odločanja, delovanja v pravnem prometu in pri drugem svojem delovanju oziroma 

ravnanju v razmerju do tretjih oseb zagotavljati varstvo pred diskriminacijo oziroma enako obravnavanje vseh oseb, zlasti v 

zvezi: 

 s pogoji za dostop do zaposlitve, samozaposlitve in poklica, vključno z izbirnimi merili in pogoji zaposlovanja, ne 

glede na vrsto dejavnosti in na vseh ravneh poklicne hierarhije, vključno z napredovanjem, 

 z dostopom do vseh oblik in do vseh ravni karierne orientacije in svetovanja, poklicnega in strokovnega 

izobraževanja in usposabljanja, nadaljnjega poklicnega usposabljanja in preusposabljanja, vključno z delovno 

prakso, 

 z zaposlitvenimi pogoji in pogoji dela, vključno s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi in plačami, 

 s članstvom in vključevanjem v organizacijo delavcev ali delodajalcev ali v vsako organizacijo, katere člani 

opravljajo določen poklic, vključno z ugodnostmi, ki jih zagotavljajo take organizacije, 

 s socialno zaščito, vključno s socialno varnostjo in zdravstvenim varstvom, 

 s socialnimi ugodnostmi, 

 z vzgojo in izobraževanjem, 

 z dostopom do dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti, vključno s stanovanji, in preskrbo z njimi. 

(2) Posebni zakoni lahko podrobneje določijo ravnanja, ki pomenijo diskriminacijo in določijo sankcije zanje na 
svojem področju veljavnosti. 

(3) Ne glede na določbe drugih zakonov se uporabljajo določbe tega zakona, če so za diskriminirano osebo 

ugodnejše. 

4. člen - Diskriminacija 

(1) Diskriminacija pomeni vsako neupravičeno dejansko ali pravno neenako obravnavanje, razlikovanje, 

izključevanje ali omejevanje ali opustitev ravnanja zaradi osebnih okoliščin, ki ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje 

ali izničevanje enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, drugih 

pravic, pravnih interesov in ugodnosti. 

(2) Diskriminacija zaradi katere koli osebne okoliščine je prepovedana. 

45. člen  Globe 

(1) Z globo od 3.000 eurov do 20.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma 

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če na področjih iz 2. člena tega zakona: 

 osebo izpostavlja diskriminaciji (6. člen), 

 osebo izpostavlja nadlegovanju ali spolnemu nadlegovanju (8. člen), 

 da navodila za diskriminacijo (9. člen), 

 viktimizira osebo, ki pomaga diskriminirani osebi (11. člen). 

(2) Z globo od 3.000 do 30.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik oziroma 

posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če na področjih iz 2. člena tega zakona viktimizira diskriminirano osebo (11. 

člen) ali če izpostavlja osebo ali več oseb hujšim oblikam diskriminacije (12. člen). 

(3) Posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z globo od 250 do 1.200 eurov. 

(4) Posameznik, ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena, se kaznuje z globo od 500 do 3.000 eurov. 

(5) Odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti, odgovorna oseba pravne osebe ali 

odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pri 

katerem je bil storjen prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z globo od 250 do 2.500 eurov. 

(6) Odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti, odgovorna oseba pravne osebe ali 

odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, pri 

katerem je bil storjen prekršek iz drugega odstavka tega člena, se kaznuje z globo od 500 do 5.000 eurov. 
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Kazenski zakonik 

KAZNIVA DEJANJA ZOPER ČLOVEKOVE  PRAVICE IN SVOBOŠČINE 

131. člen - Kršitev enakopravnosti 

(1) Kdor zaradi razlike v narodnosti, rasi, barvi, veroizpovedi, etnični pripadnosti, spolu, jeziku, političnem ali 

drugačnem prepričanju, spolni usmerjenosti, premoženjskem stanju, rojstvu, genetski dediščini, izobrazbi, družbenem 

položaju ali kakšni drugi okoliščini prikrajša koga za katero izmed človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, ki so priznane 

od mednarodne skupnosti ali določene z ustavo ali zakonom, ali mu takšno pravico ali svoboščino omeji ali kdor na podlagi 

takšnega razlikovanja komu da kakšno posebno pravico ali ugodnost, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega 

leta. 

(2) Enako se kaznuje, kdor preganja posameznika ali organizacijo zaradi zavzemanja za enakopravnost ljudi. 

(3) Če stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih 

pravic, se kaznuje z zaporom do treh let. 

132. člen - Prisiljenje 

(1) Kdor koga s silo ali resno grožnjo prisili, da kaj stori ali opusti ali da kaj trpi, se kaznuje z zaporom do enega leta. 

(2) Pregon se začne na predlog. 

135. člen - Ustrahovanje in vznemirjanje 

(1) Kdor komu, zato da bi ga ustrahoval ali vznemiril, resno zagrozi, da bo napadel njegovo življenje ali telo ali 

prostost ali uničil njegovo premoženje velike vrednosti, ali da bo ta dejanja storil zoper njegovo bližnjo osebo, se kaznuje z 

denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev. 

(2) Kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka proti dvema ali več osebam ali z grdim ravnanjem ali z orožjem, 

nevarnim orodjem, drugim sredstvom ali na tak način, da se lahko telo hudo poškoduje ali zdravje hudo okvari, se kaznuje 

z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. 

(3) Pregon za dejanje iz prvega in drugega odstavka tega člena  se začne na predlog. 

162.člen - Očitanje kaznivega dejanja z namenom zaničevanja 

(1) Kdor z namenom zaničevanja komu očita, da je storil kaznivo dejanje ali da je bil obsojen zaradi kaznivega 

dejanja ali to z istim namenom komu pove, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh mesecev. 

(2) Če je dejanje iz prejšnjega odstavka storjeno s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega 

obveščanja ali na spletnih straneh ali na javnem shodu, se storilec kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih 

mesecev. 

257.člen - Zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic 

(1) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki izrabi svoj položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi uradne 

dolžnosti in s tem sebi ali komu drugemu pridobi kakšno nepremoženjsko korist ali komu prizadene škodo, se kaznuje z 

zaporom do dveh let. 

(2) Če storilec z dejanjem iz prejšnjega odstavka povzroči večjo škodo ali huje prekrši pravice drugega, se kaznuje z 

zaporom do treh let. 

(3) Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki izrabi svoj uradni položaj ali prestopi meje uradnih pravic ali ne opravi 

uradne dolžnosti in s tem sebi ali komu drugemu pridobi protipravno premoženjsko korist, se kaznuje z zaporom od treh 

mesecev do petih let. 

(4) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje storilec iz prejšnjega odstavka, ki izkoristi svoj položaj ali vpliv za 

nezakonito povečanje lastnega premoženja v večji vrednosti. 

(5) Če je storilec z dejanjem iz tretjega in četrtega odstavka pridobil sebi ali komu drugemu veliko protipravno 

premoženjsko korist in je hotel pridobiti tako korist, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let. 



~ 6 ~ 
 

258. člen - Nevestno delo v službi 

Uradna oseba ali javni uslužbenec, ki zavestno krši zakone ali druge predpise, opušča svoje nadzorstvo ali kako 

drugače očitno nevestno ravna v službi, čeprav predvideva ali bi morala in mogla predvidevati, da lahko nastane zaradi 

tega hujša kršitev pravic drugega ali škoda na javni dobrini ali premoženjska škoda, in res nastane kršitev oziroma večja 

škoda, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do treh let. 

310. člen - Samovoljnost 

(1) Kdor si samovoljno vzame svojo pravico ali pravico, za katero misli, da mu pripada, se kaznuje z denarno kaznijo 

ali zaporom do šestih mesecev. 

(2) Kdor si samovoljno vzame svojo pravico ali pravico, za katero misli, da mu pripada, z uporabo sile ali resne 

grožnje z napadom na življenje ali telo, se kaznuje z zaporom do dveh let. 

(3) Enako kot v prejšnjem odstavku se kaznuje, kdor stori dejanje iz prejšnjega odstavka za drugega. 

(4) Kdor zase ali koga drugega z dejanjem iz drugega odstavka tega člena izterja dolg, se kaznuje z zaporom do treh 

let. 

(5) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne na zasebno tožbo, za dejanji iz drugega in tretjega 

odstavka pa na predlog. 


