
 
 

Pravice v primeru zasega  

(priloga policijskemu zapisniku prekršku/kaznivem dejanju) 

Spodaj podpisani:________________________(ime in priimek),  

rojen dne:_____________________ v kraju:___________________, 

 s stalnim prebivališčem na naslovu:____________________________________________________ 

in začasnim prebivališčem na naslovu:__________________________________________________ 

uveljavljam svoje pravice iz : 

8 čl. Ustave, ki pravi, da morajo biti zakoni in drugi predpisi v skladu s splošno veljavnimi načeli 
mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo; ratificirane in 
objavljene mednarodne pogodbe se uporabljajo neposredno; ter 15 čl. Ustave, ki pravi, da se 
človekove pravice in temeljne svoboščine 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 Slovenska Ustava ne 
priznava ali da jo priznava v manjši meri. 

Konopljo: ______________ ( vzgajam, prevažam, posedujem…)  z namenom moje lastne samooskrbe 

in cilji popolnega odmika od črnega trga, cenejšega in varnejšega produkta. Pravico, ki jo imam do 

samooskrbe razlagajo naslednji členi: 

1.) 34. člen Ustave, ki pravi, da vsakdo ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti.  

2.) 35. člen Ustave, ki pravi, da zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne 

celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.  

3.) 36. člen Ustave (nedotakljivost stanovanja) Stanovanje je nedotakljivo. Nihče ne sme brez 
odločbe sodišča proti volji stanovalca vstopiti v tuje stanovanje ali v druge tuje prostore, niti jih ne 
sme preiskovati. Pri preiskavi ima pravico biti navzoč tisti, čigar stanovanje ali prostori se preiskujejo, 
ali njegov zastopnik. Preiskava se sme opraviti samo v navzočnosti dveh prič. Pod pogoji, ki jih določa 
zakon, sme uradna oseba brez odločbe sodišča vstopiti v tuje stanovanje ali v tuje prostore in 
izjemoma brez navzočnosti prič opraviti preiskavo, če je to neogibno potrebno, da lahko neposredno 
prime storilca kaznivega dejanja ali da se zavarujejo ljudje in premoženje. Tako se vsak posameznik 
mora zavedati tega, da je stanovanje nedotakljivo in da vstop nima nihče, katerega ne povabite imate 
pravico do dveh prič po lastnem izboru. 

4.) 120. člen Ustave (organizacija in delo uprave) Organizacijo uprave, njene pristojnosti in način 
imenovanja njenih funkcionarjev ureja zakon. Upravni organi opravljajo svoje delo samostojno v 
okviru in na podlagi ustave in zakonov. Proti odločitvam in dejanjem upravnih organov in nosilcev 
javnih pooblastil je zagotovljeno sodno varstvo pravic in zakonitih interesov državljanov in organizacij. 
Posameznik ali organizacija ne more biti odgovorna zaradi neupoštevanja Enotne konvencije o 
mamilih iz leta 1961 2. odst. 28. čl.  

5.) 153. členom Ustave (usklajenost pravnih aktov) Zakoni, podzakonski predpisi in drugi splošni akti 



 
 
morajo biti v skladu z ustavo. Zakoni morajo biti v skladu s splošno veljavnimi načeli mednarodnega 
prava in z veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral državni zbor, podzakonski predpisi 
in drugi splošni akti pa tudi z drugimi ratificiranimi mednarodnimi pogodbami. Podzakonski predpisi in 
drugi splošni akti morajo biti v skladu z ustavo in z zakoni. Posamični akti in dejanja državnih organov, 
organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil morajo temeljiti na zakonu ali na zakonitem 
predpisu. Zakonodaja v zvezi z gojenjem Cannabis Sative L je predhodno že urejena v ZPPPD a država 
ne izvaja lastne zakonodaje, ni vzpostavila predpisanega sistema za holtikulturo rastline konoplje kot 
to zahtevajo podpisani dokumenti RS. 

6.) 12. člen Pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. V tej normi je namreč zapisano, da 

država mora poskrbeti, da bi se uresničila pravica vsakogar do najvišje stopnje telesnega in 

duševnega zdravja. Trenutno pa slovenske nevladne organizacije kljub znanju in interesu in zakonsko 

pravno legalno ne moremo opravljati svoje dejavnosti gojenja rastline Cannabis Sative L saj bi v 

primeru gojenja  rastline bili v prekršku in kazenskem pregonu zaradi neurejenosti področja. Država 

še vedno ni razpisala pogojev za pridobitev licence za gojenje Cannabis Sative L v skladu z zakonom in 

s tem državni organ onemogoča delovanje nevladnim organizacijam ter onemogoča opravljati 

osnovnega poslanstva registriranih društev, s čemer smo njihovi člani oškodovani in zahtevamo 

odškodninsko odgovornost države. Enotno konvencijo smo sprejeli že leta 1961 od takrat niso uredili 

področja gojenja, niso odobrili niti enega samega projekta nevladnim organizacijam ali 

posameznikom in zato smo tako osebno kot tudi poslovno oškodovani.  

7.) Pravico do  gojenja uveljavljam na podlagi 7. člena 2. odstavka ZPPPD!  RS je postala med 

drugimi podpisnica Konvencije o psihotropnih snoveh iz leta 1971, Konvencije zoper nezakonit 

promet mamil in psihotropnih snovi iz leta 1988, in Enotne konvencije o mamilih iz leta 1961 zato, da 

lahko državno in lokalno eksperimentiramo z alternativnimi politikami, ki lahko vključujejo korake k 

legalizaciji Cannabis Sative L. S tem bi omogočili mednarodni skupnosti, da pridobivamo koristne 

informacije za bolj pravično in učinkovito politiko do Cannabis Sative L. 

8.) 17. člen Ustave RS pravi, da je človekovo življenje nedotakljivo. Tako zaradi samooskrbe in 

prostosajenja ter holtikulture, znanstvenega raziskovanja in učenja o Cannabis sativi L ne morem in 

ne smem biti preganjan.  

9.) 18. člen Ustave RS pravi, da nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočem 

kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse 

brez njegove svobodne privolitve. Zato moramo imeti možnost samooskrbe in holtikulture Cannabis 

Sative L. Glede na ustavo vsakega posameznika, ki je preganjan zaradi gojenja Cannabis Sative L to je 

naravnost mučenje, nečloveško in ponižujoče ravnanje države do državljanov. 

10.) Vsi imamo enake pravice ne glede na raso, državljanstvo, barvo kože, spol, jezik, vero, 

politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali kakršnokoli 

drugo okoliščino. 


