
Uradna izjava - koronavirus PCR TEST in/ali CEPLJENJE

Zdravnik, izpraševalec ali druga oseba, ki zastavlja vprašanje:
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Ime in priimek: _______________________________________________

Ulica, hišna številka _______________________________________________

[Poštna številka], kraj [_______] ____________________________________

Obravnava bolnika:

Ime in priimek bolnika: _______________________________________________

1 Sem štejemo tudi zdravstvene delavce ali drugo ustrezno osebje zdravstvenega ali drugega oddelka.

2 Podpis osebe mora bi� čitljiv in izpisan s polnim imenom in priimkom, kar je razvidno iz primera na hrbtni strani.

V primeru da zdravnik, izpraševalec ali druga oseba ne želi spreje� pravne odgovornos� iz te uradne izjave, ima  bolnik 
PRAVICO TEST ALI CEPLJENJE ZAVRNITI brez pravnih posledic, brez preganjanja ali drugih posledic zase. Zdravnik, izpraševalec 
ali druga odgovorna oseba mora na obrazcu ODKLON označi� s križcem , vpisa� kraj, datum in se čitljivo podpisa�:

______________________________
čitljiv lastnoročni podpis

Odklanjam sprejem polne pravne odgovornosti za bolnika iz te izjave:

kraj dne

____________________ ____________

Izpolni bolnik. Podatke zdravnika, izpraševalca ali druge osebe prepiše iz njegovega osebnega dokumenta!

Pravna odgovornost

Zdravnik, izpraševalec ali druga oseba je dolžna izjavo na zahtevo bolnika pred testom 
ustrezno izpolni� in potrdi� z lastnoročnim podpisom. 2

zahtevam test na koronavirus SARS-CoV-2                 zahtevam cepljenje

obstaja absolutna nevarnost SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen Covid-19

____________________ ____________ ____________________________
kraj dne čitljiv lastnoročni podpis

Podpisnik v celo� odgovarja za nastale telesne, duševne in/ali materialne posledice ter druge ugotovljene poškodbe in 
jih je dolžan v celo� povrni� v finančni obliki. (Skladno s 179. in 180. členom Obligacijskega zakonika (OZ-NPB3))  

Posledice telesnih poškodb vključujejo: poškodbe pri vstavljanju va�rane palčke oziroma drugih podobnih 
pripomočkov v telesne odpr�ne (kot so usta, grlo, nos itd.) ter kakršnokoli poškodbo pri prebadanju kože in pri 
injiciranju cepiva z injekcijsko brizgalko (Upoštevaje 12. in 13. člen Zakona MVDPB, Uradni list RS, številka 70/1998 z dne 16.10.1998).
(Oteženo dihanje, derma��s, alopecija, lumboishialgija, okorelost, faringi�s, kolaps, flatulenca, ur�karija, sinkopa, idr.)

Med posledice duševne in psihološke narave spadajo: depresija, psihosomatske motnje, genetsko povzročene motnje, 
motnje spanja, itd.

Finančna odškodnina bolniku/tes�rancu vključuje: vse obiske pri zdravniku, potek zdravljenja v celo�, vsa potrebna 
zdravila, vse potrebne terapije in pokritje rednih in izrednih osebnih prihodkov. (Točke od 1-4 pravne odgovornos� so vezane 

na 179. in 180. člen Obligacijskega zakonika (OZ-NPB3) v povezavi s 178. in 179. členom Kazenske zakonika (KZ-1-NPB4)).

Sprejmem in prevzamem polno pravno odgovornost:

Izpolni in podpiše zdravnik, izpraševalec ali druga oseba!

Na podlagi Zakona o rati�kaciji konvencije o varstvu človekovih pravic (MVDPB, št. 001-22-90/98 z dne 2.10.1998, Oviedo, 4. V.1997 in z dodatnim protokolom v povezavi z uporabo pravic in 
dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine, Paris, 12.1.1998, št. 500-01/98-8/1 dne 24.9.1998, (Uradni list RS, številka 70/1998 z dne 16.10.1998), mora na 
zahtevo bolnika  na podlagi 5. člena MVDPB zdravnik zdravstveni poseg opraviti šele potem, ko je oseba vanj prostovoljno privolila. Privolitev ali zavrnitev medicinskega posega se 
dokumentira na zavrnitvenem ali privolitvenem obrazcu skladno s 27. členom Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP).

1)

2)

3)

4)



Pravna podlaga3

Primer čitljivega, zavestnega in pravno veljavnega podpisa:

Novak Marija: Novak Marija
Nečitljiv ali neberljiv podpis je paradigma in posledično neveljaven!

Obrazec po mednarodnem standardu in pravno veljavni licenci dovoljeno brezplačno distribuira� in kopira�!
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Kopiranje ali razmnoževanje v komercialne ali tržne namene ni dovoljeno – velja v mednaronem pravnem prometu.

3 Zakone najdete na spletnem naslovu:  www.uradni-list.si 
4 Več o URADNI licenci PRAVNEGA formularja: h�ps://crea�vecommons.org/licenses/?lang=de 

Opustitev zdravstvene pomoči  §  178. člen, Kazenski 
zakonik (KZ-1-NPB4)
(1) Zdravnik ali drug zdravstveni delavec, ki v nasprotju s svojo poklicno 
dolžnostjo ne pomaga bolniku ali komu drugemu, ki je v nevarnosti za življenje, 
se kaznuje z zaporom do enega leta.
(2) Dejanje iz prejšnjega odstavka ni protipravno, če zdravnik opusti 
določen način zdravljenja, poseg ali medicinski postopek na izrecno pisno 
zahtevo bolnika ali druge osebe, ki je sposobna odločati o sebi in pomoč 
zavrača tudi še potem, ko je poučena o nujnosti pomoči ter o mogočih posledicah 
zavrnitve in tudi potem, ko jo je zdravnik ponovno poskusil prepričati, naj 
spremeni svojo odločitev.

Malomarno zdravljenje in opravljanje zdravilske 
dejavnosti,  §  179. člen, Kazenski zakonik (KZ-1-NPB4)
(1)  Zdravnik, ki pri opravljanju zdravniške dejavnosti iz malomarnosti ravna v 
nasprotju s pravili zdravniške znanosti in stroke in tako povzroči, da se komu 
občutno poslabša zdravje, se kaznuje z zaporom do treh let.
(2) Enako se kaznuje
(a) zdravstveni delavec, ki pri svoji zdravstveni dejavnosti iz malomarnosti ravna v 
nasprotju s pravili stroke, pa pri tem povzroči, da se komu občutno poslabša zdravje 
ali
(b) zdravilec, ki pri opravljanju dovoljene zdravilske dejavnosti iz malomarnosti 
neustrezno izbere in uporabi zdravilski sistem ali zdravilsko metodo, pa pri tem 
povzroči, da se komu občutno poslabša zdravje.
(3) Če zaradi dejanja iz prvega ali drugega odstavka kdo umre, se storilec kaznuje z 
zaporom od enega do osmih let.

Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD)
Ta zakon ureja pravico do odškodnine žrtvam nasilnih naklepnih dejanj in 
njihovim svojcem, postopek za uveljavljanje teh pravic ter organe, ki odločajo in 
sodelujejo v postopku odločanja o teh pravicah.

Materialni pogoji  §  6. člen (ZOZKD)
1) Materialni pogoji za priznanje odškodnine po tem zakonu so:
- da obstaja utemeljen sum, da je bilo proti prosilcu storjeno nasilno naklepno 
dejanje (v nadaljnjem besedilu: dejanje),
- da je bilo dejanje storjeno na ozemlju Republike Slovenije, na slovenski ladji ali 
slovenskem zrakoplovu ne glede na to, kje se nahaja ob storitvi dejanja,
- da je bilo dejanje zaznano ali pristojnemu organu naznanjeno in obravnavano kot 
kaznivo dejanje,
- da na strani prosilca ne obstajajo okoliščine, zaradi katerih po Obligacijskem 
zakoniku (Uradni list RS, št. 83/01 in 32/04 – avtentična razlaga) ni mogoče 
zahtevati povrnitve škode,
- da je zaradi dejanja prosilec utrpel telesno poškodbo, okvaro zdravja ali duševne 
bolečine,
- da je bila prosilcu z dejanjem storjena škoda, priznana s tem zakonom,
- če je verjetno, da storilec dejanja ne bo mogel izplačati odškodnine za škodo iz 

prejšnje alineje.
2) Če je bila posledica dejanja iz prejšnjega odstavka smrt osebe, lahko pravice po 
tem zakonu uveljavljajo svojci, če zakon ne določa drugače.

Domneva neplačevitosti  §  7. člen (ZOZKD)
Domneva se, da storilec ne bo mogel izplačati odškodnine v naslednjih primerih:
- če storilec ostane neznan v treh mesecih od zaznave ali naznanitve dejanja in se ga 
do odločanja komisije ne odkrije ali če storilca ni mogoče preganjati;
- če je upravičenec otrok, invalid ali žrtev nasilja v družini;
- če gre za domač čezmejni primer.

Obveznost uveljavljanja premoženjskopravnega zahtevka  
§ 7.a člen (ZOZKD)
(1) Upravičenec je dolžan, razen v primerih iz prejšnjega člena, zoper storilca 
uveljavljati premoženjskopravni zahtevek v skladu z zakonom, ki ureja kazenski 
postopek, ali vložiti odškodninsko tožbo.
(2) Če oškodovanec ravna v skladu s prejšnjim odstavkom, je upravičen do 
odškodnine po tem zakonu, če v skladu s tem zakonom izkaže, da izvršba ni bila 
uspešna.

Vrste priznane škode  §  8. člen (ZOZKD)
Pod pogoji iz tega zakona se odškodnina prizna za:
- telesne bolečine ali okvaro zdravja,
- duševne bolečine,
- izgubljeno preživljanje,
- stroške v zvezi z zdravljenjem,
- pogrebne stroške,
- škodo za uničene medicinske pripomočke,
- stroške zaradi uveljavljanja odškodnine.

Listine, ki morajo biti priložene   §  30. člen (ZOZKD)
1) Zahtevi morajo biti priložene naslednje listine:
- dokazilo o državljanstvu,
- potrdilo policije o zaznavi ali naznanitvi ter obravnavi kaznivega dejanja,
- ustrezna zdravniška potrdila oziroma listine, ki izkazujejo, da je upravičenec utrpel 
telesno poškodbo, okvaro zdravja ali duševne bolečine,
- izjava upravičenca o uveljavljanju posameznih vrst škode, priznane s tem 
zakonom, iz drugih pravnih naslovov,
- druge listine, ki dokazujejo obstoj pogojev po tem zakonu in upravičenec z njimi 
razpolaga.
(2) K zahtevi, vloženi na podlagi drugega odstavka 7.a člena tega zakona, morajo 
biti poleg listin iz prve, četrte in pete alineje prejšnjega odstavka, priloženi tudi:
- izvod sodbe,
- izvod sklepa o izvršbi in dokazila, da izvršba ni bila uspešna, oziroma dokazila, da 
izvršba ni možna.
(3) Listine iz prejšnjega odstavka morajo biti v izvirniku ali overjenem prepisu.
(4) Listini, sestavljeni v tujem jeziku, mora biti priložen overjen prevod.

je vezana na 179. in 180. člen Obligacijskega zakonika (OZ-NPB3) v povezavi s 178. in 179. členom Kazenske zakonika (KZ-1-NPB4) ter 3 točke
30. člena Zakona o pacientovih pravicha (ZPacP).


