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NEKATERE POMEMBNE PRAVNE PODLAGE, NA KATERE SE LAHKO 
SKLICUJETE. 
 
 

USTAVA RS 
 
5. člen: Država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne svoboščine. 
 
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. 
 
17. člen (nedotakljivost človekovega življenja) 

Človekovo življenje je nedotakljivo. V Sloveniji ni smrtne kazni. 

18. člen (prepoved mučenja) 
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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. 
 
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. 
 
34. člen (pravica do osebnega dostojanstva in varnosti) 

Vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti. 

35. člen (varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic) 

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

37. člen  (varstvo tajnosti pisem in drugih občil) 

Zagotovljena je tajnost pisem in drugih občil. 

Samo zakon lahko predpiše, da se na podlagi odločbe sodišča za določen čas ne upošteva varstvo tajnosti 
pisem in drugih občil in nedotakljivost človekove zasebnosti, če je to nujno za uvedbo ali potek 
kazenskega postopka ali za varnost države. 
 
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. 

39. člen (svoboda izražanja) 

Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega 
obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja. 

Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, 
razen v primerih, ki jih določa zakon. 
 
41. člen (svoboda vesti) 
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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. 

42. člen (pravica do zbiranja in združevanja) 

Zagotovljena je pravica do mirnega zbiranja in do javnih zborovanj. 

Vsakdo ima pravico, da se svobodno združuje z drugimi. 

Zakonske omejitve teh pravic so dopustne, če to zahteva varnost države ali javna varnost ter varstvo pred 
širjenjem nalezljivih bolezni. 

Poklicni pripadniki obrambnih sil in policije ne morejo biti člani političnih strank. 
 
44. člen (sodelovanje pri upravljanju javnih zadev) 

Vsak državljan ima pravico, da v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih sodeluje 
pri upravljanju javnih zadev. 
 
45. člen (pravica do peticije) 

Vsak državljan ima pravico do vlaganja peticij in do drugih pobud splošnega pomena. 

46.člen (pravica do ugovora vesti) 

Ugovor vesti je dopusten v primerih, ki jih določi zakon, če se s tem ne omejujejo pravice in svoboščine 
drugih oseb. 
 
49. člen (svoboda dela) 

Zagotovljena je svoboda dela. 

Vsakdo prosto izbira zaposlitev. 

Vsakomur je pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto. 

Prisilno delo je prepovedano. 
 
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) 
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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. 

56. člen (pravice otrok) 

Otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Človekove pravice in temeljne svoboščine uživajo otroci v skladu 
s svojo starostjo in zrelostjo. 

Otrokom se zagotavlja posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim ali drugim 
izkoriščanjem in zlorabljanjem. Takšno varstvo ureja zakon. 

Otroci in mladoletniki, za katere starši ne skrbijo, ki nimajo staršev ali so brez ustrezne družinske oskrbe, 
uživajo posebno varstvo države. Njihov položaj ureja zakon. 

63. člen (prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti ter prepoved spodbujanja k nasilju in 
vojni) 

Protiustavno je vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje 
narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. 

Protiustavno je vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni. 

72. člen (zdravo življenjsko okolje) 

Vsakdo ima v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja. 

Država skrbi za zdravo življenjsko okolje. V ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje 
gospodarskih in drugih dejavnosti. 

Zakon določa, ob katerih pogojih in v kakšnem obsegu je povzročitelj škode v življenjskem okolju dolžan 
poravnati škodo. Varstvo živali pred mučenjem ureja zakon. 

 
 

ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (ZVOP-1) 
 
1. člen 
S tem zakonom se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, 
nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice (v 
nadaljnjem besedilu: posameznik) pri obdelav osebnih podatkov. 
 
4. člen 
Varstvo osebnih podatkov  Je zagotovljeno vsakemu posamezniku ne glede na narodnost, raso, barvo, 
veroizpoved, etnični pripadnost, spol, jezik, politično ali drugo prepričanje, spolno usmerjenost, 
premoženjsko stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, državljanstvo, kraj oziroma vrsto prebivališča 
ali katerokoli drugo osebno okoliščino. 
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6. člen   
Osebni podatek – je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je 
izražen. 
 
Občutljivi osebni podatki – so podatki o rasnem, narodnem ali narodnostnem poreklu, političnem, 
verskem ali filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem življenju, vpisu 
ali izbrisu v ali iz kazenske evidence ali evidenc, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja prekrške (v 
nadaljnjem besedilu: prekrškovne evidence); občutljivi osebni podatki so tudi biometrične značilnosti, 
če je z njihovo uporabo mogoče določiti posameznika v zvezi s kakšno od prej navedenih okoliščin. 
 
Osebna privolitev posameznika – je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni 
podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih mora zagotoviti 
upravljavec po tem zakonu; osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna 
privolitev posameznika. 
 
Pisna privolitev posameznika – je podpisana privolitev posameznika, ki ima obliko listine, določila v 
pogodbi, določila v naročilu, priloge k vlogi ali drugo obliko v skladu z zakonom; podpis je tudi na 
podlagi zakona s podpisom izenačena oblika, podana s telekomunikacijskim sredstvom, ter na 
podlagi zakona s podpisom izenačena oblika, ki jo poda posameznik, ki ne zna ali ne more pisati. 
 
Ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika – je ustno ali s telekomunikacijskim ali drugim ustreznim 
sredstvom ali na drug ustrezen način dana privolitev, iz katere je mogoče nedvomno sklepati na 
posameznikovo privolitev 
 
8. člen 
 
Namen obdelave osebnih podatkov mora biti določen v zakonu, v primeru obdelave na podlagi osebne 
privolitve posameznika pa mora biti posameznik predhodno pisno ali na drug ustrezen način seznanjen 
z namenom obdelave osebnih podatkov. 
 
13. člen 
 
Obdelava občutljivih osebnih podatkov Občutljivi osebni podatki se lahko obdelujejo le v naslednjih 
primerih:  
1. če je posameznik za to podal izrecno osebno privolitev, ki je praviloma pisna, v javnem sektorju pa tudi 
določena z zakonom;  
2. če je obdelava potrebna zaradi izpolnjevanja obveznosti in posebnih pravic upravljavca osebnih 
podatkov na področju zaposlovanja v skladu z zakonom, ki določa tudi ustrezna jamstva pravic 
posameznika;  
3. če je obdelava nujno potrebna za varovanje življenja ali telesa posameznika, na katerega se osebni 
podatki nanašajo, ali druge osebe, kadar posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, fizično ali 
poslovno ni sposoben dati svoje privolitve iz 1. točke tega člena;  
4. če jih za namene zakonitih dejavnosti obdelujejo ustanove, združenja, društva, verske skupnosti, 
sindikati ali druge nepridobitne organizacije s političnim, filozofskim, verskim ali sindikalnim ciljem, 
vendar le, če se obdelava nanaša na njihove člane ali na posameznike, ki so v zvezi s temi cilji z njimi v 
rednem stiku, ter če se ti podatki ne posredujejo drugim posameznikom ali osebam javnega ali 
zasebnega sektorja brez pisne privolitve posameznika, na katerega se nanašajo;  
5. če je posameznik, na katerega se nanašajo občutljivi osebni podatki, te javno objavil brez očitnega ali 
izrecnega namena, da omeji namen njihove uporabe;  
6. če jih za namene zdravstvenega varstva prebivalstva in posameznikov ter vodenja ali opravljanja 
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zdravstvenih služb obdelujejo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci v skladu z zakonom;  
7. če je to potrebno zaradi uveljavljanja ali nasprotovanja pravnemu zahtevku;  
8. če tako določa drug zakon zaradi izvrševanja javnega interesa. 
 
 

ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU (ZVZD) 
 
14. člen (finančne obveznosti delodajalca) 
Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti finančnih obveznosti, prav 
tako pa zdravstvene posledice opravljanja dela ne smejo prizadeti delavčeve plače ter posegati 
v njegov z delom pridobljeni materialni in socialni položaj. 

19. člen (obveznosti delodajalca) 

Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje pri delu v skladu z izjavo o varnosti z oceno 
tveganja zlasti tako, da: 
-        poveri opravljanje nalog varnosti pri delu strokovnemu delavcu, izvajanje zdravstvenih 
ukrepov pa izvajalcu medicine dela; 
-        obvešča delavce o uvajanju novih tehnologij in sredstev za delo ter o nevarnostih za 
nezgode, poklicne bolezni in bolezni, povezane z delom, ter izdaja navodila za varno delo; 
-        usposablja delavce za varno in zdravo delo; 
-        zagotavlja delavcem osebno varovalno opremo in njeno uporabo, če sredstva za delo in 
delovno okolje kljub varnostnim ukrepom ne zagotavljajo varnosti in zdravja pri delu; 
-        z obdobnimi preiskavami škodljivosti delovnega okolja preverja ustrezne delovne razmere; 
-        z obdobnimi pregledi in preizkusi delovne opreme preverja njihovo skladnost s predpisi o 
varnosti in zdravju pri delu; 
-        zagotavlja varno delovno okolje in uporabo varne delovne opreme. 


