
PISNA IZJAVA  (Potrdilo za seznanitev z dejstvi  za pravno jamstvo.)

Republika Slovenija, Služba vlade Republike Slovenije za zakonodajo, 
Mestni trg 4, 1000 Ljubljana, v dokumentu referenčna številka 092-34/2021/2 z dne 
12. 03.2021 javnosti uradno odgovarja na vprašanje glede odlokov, ki jih izdaja 
Vlada Republike Slovenije na pravno naravo odloka kot pravnega akta vlade in 
podlage za ravnanje vlade v primeru naravne nesreče, kakršna je nalezljiva bolezen 
COVID-19 s tem, da v dokumentu uvodoma zapiše, da v Republiki Sloveniji ni 
razglašeno izredno stanje. Odlok je v sladu z Zakonom o Vladi Republike Slovenije 
tisti pravni akt, s katerim vlada ureja posamezna vprašanja ali sprejema posamezne 
ukrepe, ki imajo splošen pomen.  Odlok, na katerega se Vlada RS sklicuje, je 
podzakonski akt, ki mora biti usklajen z mednarodno rati�ciranimi pogodbami, 
katerih sopodpisnica je tudi Republika Slovenija, nadalje mora biti usklajen s 153. 
členom Ustave Republike Slovenije (URS) in z vsemi veljavnimi zakoni in drugimi 
veljavnimi podzakonskimi akti sprejetimi v Republiki Sloveniji.  Državni odloki, 
uredbe in sklepi Vlade imajo nalogo zgolj pojasniti, razširiti ali zapovedati 
posamezne zakonske člene, vendar le v okviru veljavne in že sprejete zakonodaje. 
Nikakor pa ne smejo uredbe ali odloki ali sklepi Vlade RS posegati v kršenje Ustave. 
V 16. členu URS piše, s to ustavo določene človekove pravice in temeljne svoboščine 
je izjemoma dopustno začasno razveljaviti ali omejiti v vojnem in izrednem stanju. 

Služba vlade RS, referenčna številka 092-34/2021/2 z dne 12. 03.2021 pisno potrdi, 
da izredno stanje v Republiki Sloveniji NI RAZGLAŠENO. V 16. členu URS je določeno, 
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 1. , 18. 2, 21.3, 274., 28.5, 29.6 in 
41.7 členu.  

Dejstvo, da izredno stanje v Republiki Sloveniji ni razglašeno in da 
nobena človekova pravica in nobena temeljna človekova svoboščina v Republiki 
Sloveniji ni razveljavljena niti omejena niti ne sme obstajati kakršno koli pogojevanje 
izvajanja ukrepov ali celo prisiljenje8 (132. člen Kazenskega zakonika KZ-1) izjavljam, 
da sem z zapisanim seznanjen in za opravljanje službe na delovnem mestu, za nakup 
živil ali stvari, za zdravstveni pregled, za potovanje, za prehod meje, za obisk vrtca, 
šole ali fakultete ali za opravljanje katere koli druge storitve: 

 

ZAHTEVAM IZVAJANJE UKREPA NA PODLAGI VLADNIH ODLOKOV  
(označi  ustrezne  rubrike)

IZPOLNI OSEBA, KI ZAHTEVA IZVAJANJE UKREPA:  

_________________________________________________________ 
Ime in priimek - TISKANE ČRKE: 
_________________________________________________________ 
Naslov prebivališča: 
_________________________________________________________ 
Poklic: 
_________________________________________________________ 
Čas in kraj za izvajanje zahtevanega ukrepa: 

_________________________________________________________ 
Datum rojstva: 
_________________________________________________________ 
EMŠO: 
_________________________________________________________ 
Delovno mesto: 
_________________________________________________________ 
Podpis osebe ki zahteva ukrep: 

PODATKI OSEBE - ZA KATERO SE IZVAJANJE UKREPA ZAHTEVA: 

_________________________________________________________ 
Ime in priimek - TISKANE ČRKE: 
_________________________________________________________ 
Naslov prebivališča: 
_________________________________________________________ 
Poklic: 
_________________________________________________________ 
Čas in kraj za izvajanje zahtevanega ukrepa: 

_________________________________________________________ 
Datum rojstva: 
_________________________________________________________ 
EMŠO: 
_________________________________________________________ 
Delovno mesto: 
_________________________________________________________ 
Podpis osebe za katero se izvajanje ukrepa zahteva 

Pravni pouk:  Podpisana izjava, s katero se zahteva izvajanje ukrepov, velja za prijavo Policijski postaji, velja za prijavo pristojnemu Okrajnemu sodišču ter šteje 
kot naklepno storjeno kaznivo dejanje z ustreznimi zakonitimi sankcijami in obligacijskimi obveznostmi za povrnitev materialne in nematerialne škode, za 
katero podpisana oseba polnopravno odgovarja neposredno po 26. členu URS po katerem ima oškodovanec pravico, da v skladu z zakonom zahteva povračilo 
neposredno od tistega, ki mu je škodo povzročil. Izjava je skladna z Ženevsko konvencijo ter s členi 7.3.1 in 7.3.2 Resolucije  števika 2361 (2021) Sveta Evrope.  

                                                           

1 URS: 17. člen (nedotakljivost človekovega življenja): Človekovo življenje je nedotakljivo. V Sloveniji ni
smrtne kazni.
2 URS: 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
3 URS: 21. člen (varstvo človekove osebnosti in dostojanstva): Zagotovljeno je spoštovanje človekove
osebnosti in njegovega dostojanstva v kazenskem in v vseh drugih pravdnih postopkih, in prav tako med 
odvzemom prostosti in izvrševanjem kazni. Prepovedano je vsakršno nasilje nad osebami, ki jim je prostost 
kakorkoli omejena, ter vsakršno izsiljevanje priznanj in izjav.
4 URS: 27. člen (domneva nedolžnosti): Kdor je obdolžen kaznivega ravnanja, velja za nedolžnega, dokler
njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo.
5 URS: 28. člen (načelo zakonitosti v kazenskem pravu): Nihče ne sme biti kaznovan za dejanje, za katero ni
zakon določil, da je kaznivo, in ni zanj predpisal kazni, še preden je bilo dejanje storjeno. Dejanja, ki so 

kazniva, se ugotavljajo in kazni zanje izrekajo po zakonu, ki je veljal ob storitvi dejanja, razen če je novi zakon 
za storilca milejši.
6 URS: 29. člen (pravna jamstva v kazenskem postopku): Vsakomur, ki je obdolžen kaznivega dejanja,
morajo biti ob popolni enakopravnosti zagotovljene tudi naslednje pravice: - da ima primeren čas in 
možnosti za pripravo svoje obrambe; - da se mu sodi v njegovi navzočnosti in da se brani sam ali z 
zagovornikom; - da mu je zagotovljeno izvajanje dokazov v njegovo korist; - da ni dolžan izpovedati zoper 
sebe ali svoje bližnje, ali priznati krivdo.  
7 URS: 41. člen (svoboda vesti) Izpovedovanje vere in drugih opredelitev v zasebnem in javnem življenju je
svobodno. Nihče se ni dolžan opredeliti glede svojega verskega ali drugega prepričanja. Starši imajo pravico, 
da v skladu s svojim prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno vzgojo.  Usmerjanje otrok 
glede verske in moralne vzgoje mora biti v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo ter z njegovo svobodo vesti, 
verske in druge opredelitve ali prepričanja. 
8 Kazenski zakonik (KZ-1) Prisiljenje: 132. člen  Kdor koga s silo ali resno grožnjo prisili, da kaj stori ali 
opusti ali da kaj trpi, se kaznuje z zaporom do enega leta. Pregon se začne na predlog. 

 

kemično razkuževanje rok    nošenje obrazne maske test na bolezen SARS-CoV2    cepljenje proti bolezni SARS-CoV2     
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 merjenje temperature    karantena ali samoizolacija
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