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Iskreno pozdravljeni  
drage sestre in dragi bratje, 

brezpogojno ljubeče, 

svobodno, 

srečno in zadovoljno, 

v miru in v sožitju, 

v harmoniji in v radosti, 

solidarno in sodelujoče, 

z modrostjo in znanjem 

vam podarjam vedenje iz te BRALNE URICE 

po načelu ISTOvrednosti v popolnem obilju za vse. 
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BRALNA URICA 

UVOD V BRALNE URICE 

 
Dat-Um: 

osmega [8]  dne meseca svečna [2] dvajset-dvaindvajset [20-22] 

pripravil in izrekel: 

primož, sin ostoja in marjete iz maribora 

 

Uvodna misel 

Zavedati se je potrebno, da obstajajo kozmična pravila delovanja Božanskih matrik, ki so strnjena v 

osem [8] meni poznanih načel delovanja Božanskih matrik ali Naravnega Zakona. 

Ker so ta pravila absolutna, se je priporočljivo tudi zavedati, da jih človek ne more nadzirati ali 

prelisičiti, četudi se včasih zdi, da bi bilo to mogoče.   

Podobno nesmiselno bi bilo, če bi želel deskar na valovih spremenit le-te, namesto da bi drzno 

jadral po njih in ustvarjal lastno pustolovščino in zanimivo zgodbo. 

Da bi bila njegova jadralna pustolovščina drzna in vendar varna, mora deskar na valovih dobro 

poznati vremenoslovje, nevarnosti v morju, morske tokove …, predvsem pa mora biti mojster 

poznavanja valov in njihove dinamike in strasten ljubitelj njihovega popolnega plesa. 

Podobno bi lahko rekli, da je za prebujeno žensko in moškega nesmiselno, da ignorira/zanika, ne 

razume in/ali ne upošteva kozmičnih pravil delovanja Božanske matrike, namesto da bi  se oba 

obnašala, ravnala in delovala v skladu s to gostiteljsko dinamiko ter jadrala na frekvencah 

verodostojnosti – odgovornosti – častnosti, ki pustolovščino spremenijo v poduhovljenje, ki se 

izraža v udejanjanjem zlatega pravila - ki zato, ker je ZLATO pravilo - v življenje poduhovljene 

ženske ali moškega Božanskega zavedanja prinese popolno energijsko obilje. 

Valov pa tudi frekvenc je neskončno, zato nihče – pa naj bo deskar na valovih ali prebujeni 

pustolovec – ne bo prikrajšan za svojo.  

Morskim obalah pa se približuje nevihta in valovi so postali nevarni. Le najboljši še deskajo, saj so 

mojstri. Ker so mojstri namreč vedo, da se bo veter kmalu umiril in obrnil, zato ne bežijo panično 

tako kot množica večnih opazovalcev, ampak uživajo v izzivih, ki jim jih ponuja njihovo mojstrstvo.  

Tudi prebujene ženske i prebujeni moški smo se znašli sredi nevarne psihoze/blaznosti in celotna 

zemeljska igra je naenkrat – v manj kot dveh letih – postala super nevarna. Mnogi so že izgubili 

tuzemeljsko življenje – mnogi še bodo. Mnogi panično »bežijo« v svoja lastna duševna 

neravnovesja, saj v procesu poduhovljenja nemočno in neaktivno z grozo in strahom opazujejo 

svet okoli sebe. 
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Duhovno mojstrstvo torej ni neko stanje, kot si večina ljudi predstavlja, ampak je 

proces/dinamika/pustolovščina v stanje blaženosti ali bivanja v nebesih. 

Zakaj v nebesih? 

nebesa = ne-besa 

To je torej stanje ozdravljenega Božanskega Uma – to je stanje ZDRAVE PAMETI, ko žensko in 

moško načelo delovanja človekove psihe delujeta uravnoteženo. 

To po načelu ritma pomeni, da lahko verodostojen-odgovoren-časten človek zdrave pameti – ki 

mu z lahkoto rečemo poduhovljen človek – v zemeljski igri ustvari pogoje, ki jih najlažje in najkrajše 

opišemo kot rajski vrt popolnega obilja za vse ali NEBESA – torej bivanje na novi časovnici ali 

dimenziji, kjer ne bo besa, ampak bo trajen vsečloveški MIR. 

Prebujena ženska in prebujen moški bi se morala v svojo lastni dobrobit, dobrobit svojih najdražjih 

in nenazadnje vsega kozmosa na pustolovščini poduhovljenja zavedati, da nad njunim psihološkim 

in duševnim doživljanjem te zemeljske realnosti ter iz tega doživljanja izvirajočega obnašanja, 

ravnanja in delovanja vladajo absolutna pravila, ki jih je postavil Pra-Izvor ali Božanska Ženskost po 

načelu korespodence (»tako spodaj kot tudi zgoraj in tako zgoraj kot tudi spodaj«) po vseh 

dimezijah vseobsegajoče Božanske matrike.  

Prebujena ženska in prebujen moški bi se morala iz istih razlogov na pustolovščini poduhovljenja 

zavedati, da so ta absolutna pravila multi-dimenzionalnega delovanja Božanskih matrik sprevrženo 

prezrcaljena v komercialne matrike. 

Zato je potrebno spet po načelu korespodence ali vzajemnega delovanja potrebno poznati tudi 

načela/filozofijo delovanja komercialnih matrik, da bi lahko spoznali, da vsiljena podoba 

parazitskega sistema trgovske pravičnosti v sferičnem ogledalu nikakor ni realna slika podoba 

gostiteljskega sistema Božanske pravičnosti.  

Je le slaba in popačena kopija izvirnika. 

 

Uvod v branje, tolmačenje, analiziranje in izpisovanje orodij 

za opolnomočenje prebujene ženske in moškega 

Ubesedena zamisel BRALNE URICE je precej nenavadna zamisel. Nekdo bi se lahko celo upravičeno 

vprašal, če morda današnji bralec in tolmač podcenjuje poslušalce. 

Odločen NE je moj odgovor. Vem, da znate brati pa tudi ustvariti si svoje mnenje, vem pa tudi, da 

vam je uraden jezik nepoznan, zaradi česar večina poslušalcev – zdaj ali v bodoče - ne bo nikoli 

prijela in prebrala na primer: 
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Zakon o pacientovih pravicah, Kodeksu medicinske etike, Zakon o varstvu pred diskriminacijo, 

Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o javnih uslužnecih, Zakon o poštnih storitvah, Kodeks 

policijske etike itd. 

Torej brali bomo ta nemogoča besedila, kratko tolmačili to kar je za nas zanimivo in uporabno v 

tem trenutku ter si seveda izpisali ključne člene, ki nam lahko koristijo kot pravno orodje 

opolnomočenega človeka.  

Poslanstvo ubesedene zamisli BRALNE URICE je zato opismenjevanje in hkrati opolnomočanje.  

Ker je zamisel sveža in popolnoma izven okvirjev tradicionalnih metod učenja, bomo šele 

pridobivali izkušnjo o smotrnosti in uporabnosti take metode.  

Po svojih najboljših močeh se bom potrudil, da bi BRALNE URICE dosegle svoj učinek in izpolnile 

svoje poslanstvo. Zato bomo vsebino skrbno izbrali in vam pravočasno javili termin. Termin bo 

predvidoma v torek ali sredo ob 19. uri. Termina ne morem v naprej natančno določiti zaradi 

neštetih drugih obveznosti. Prosim vas za razumevanje. 

 

Jedro 

Sodni in izvendosni komercialni postopki 

 

Prepričan sem, da ni odveč ponoviti – kajti večina ljudi še zmeraj ne razume – da pri poslovnih ali 

komercialnih/trgovskih nesoglasjih med strankami obstajata dve usmeritvi k postopkovnem 

komercialnem »pravdanju/pogajanju«.  

Prva in splošno poznana je usmeritev v »sodne« komercialno-pravne postopke, tista manj znana 

pa je usmeritev v izvensodne komercialne postopke.  

Izvensodne komercialne postopke postopoma spoznavamo – to so odškodninski postopki, katerih 

namen je v postopku pogojnega sprejetja komercialne ponudbe dokazati, da je nekdo, ki zaseda 

»javno« pisarno, storil drugemo materialno ali nematerialno škodo, mora jo znati »monetizirati« in 

uveljaviti tako opremljeno zastavno pravico v nek svetovno priznan poslovni register. 

In glej ga glej – UCC Register je ravno pravšnji za tak vpis. Vpis v take registre mora potekati 

brezhibno verodostojno-odgovorno-častno.  

Samo prišepnem vam, da pa obstajajo tudi druge – manj konvencionalne – metode za uveljavljanje 

monetizirane zastavne pravice. 

Ker imamo v našem arsenalu »mističnih« orodij ali pravno-komercialnih sredstev tudi Varovalen 

sporazum, pa v izvensodnih postopkih hkrati tudi uveljavljamo varovalen interes iz Varovalnega 
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sporazuma na položaj »pravičnega lastninskega upravičenja«, ki ima kapaicteto posestne titule 

(ang. Equitable Title). 

V jeziku ulične modrosti to pomeni, da »stisnemo plombo« na koriščenje kolateralnega 

premoženja, ki ga omogoča posestna titula. Seveda take »plombe« ni enostavno uveljaviti, saj 

uveljavljanje sestavljajo tri stopnje in znotraj le-teh veliko dodatnih korakov. 

Varovalen sporazum je zato temelj za uveljavljanje zastavne pravice na posestno titulo pravnih 

oseb/izraženi trusti (ang. Expressed Trust) – povej nekaj o prvih treh izraženih trustih v znani 

(seveda po mojem mnenju lažnivi) zgodovini človeštva – Romanus Pontifex, Eaterne Regis, 

Convocare. 

Značilnost izraženega trusta je, da se zaradi zahtevka okoli neke oblike lastnine v municiplani 

trgovsko-pomorski igri pravnih oseb, v kateri človeštvo izmenjava skoraj vse sadove svojega 

dela/ustvarjanja in se takih trustov ustvari kar nekaj tako imenovanih izraženih trustov – katerih 

značilnost je, da se lahko v trenutku pojavijo in tudi v trenutku izginejo.  

Kako je to mogoče? 

Saj to ves čas poudarjam – vse to je samo parazitska igra umetnega intelekta in v taki igri se lahko 

nekaj pojavi pa tudi izgine. 

 

Shematsko prikazana razlika med 

sodnimi in izvensodnimi komercialnimi postopki 

V soboto sem v opisu 12 predpostavk zakona in strategiji njihovega izpodbijanja želel pokazat, da 

je po načelih vladavine prava (Mirnes Ajanović je pokazal, da je vpeljevanje teh načel celo v sodne 

postopke zelo učinkovita in primerna pravna strategija. 

Vendar mi nismo vešči pravni strokovnjaki in nismo Mirnesi Ajanovići, zato je po logiki stvari 

smiselno, da uporabljamo tudi – včasih pa predvsem – izvensodna komercialna orodja in v le-ta 

vključimo in uveljavljamo  ista načela in elemente vladavine prava.   

Dejstva/evidence nasprotne strani lahko po načelih vladavine prava izpodbijamo le tako, da se ne 

naslanjamo na dejstva nasprotne strani, ampak verodostojno - odgovorno - častno gradimo svoje 

evidence – torej pravilno arhivirane dokaze – ki tvorijo lastna dejstva. 

V soboto bomo pogledali, kako že v zaključnem postopku delodajalca nasproti delojemalcu, ko 

ima možnost ustnega in pisnega zagovora pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih 

razlogov, uveljavljamo ta načela in svojo zgodbo. 
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Poleg tega obstaja v sodnih komercialnih postopkih uveljavljanja škodnih ali kazenskih zahtevkov 

še eno veliko tveganje, ki ga bom poskusil v skladu s povedanim v soboto tudi shematsko 

prikazati. 
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Zaradi opisanega je torej priporočljivo, da se prebujena ženska in prebujen moški ne samo 

opolnosrčita,ampak tudi opolnomočita. In tudi opolnomočenje mora biti čimbolj uravnoteženo – 

tako s sodnim reševanjem komercialnih nesoglasij kot tudi izvensodnim reševanjem komercialnih 

nesoglasij.  

V bralnih uricah bomo pozornost osredotočili na strategije sodnega reševanja komercialnih sporov 

tako, kot sem opisal v uvodnih besedah. 

V sobotnih informativni-izobraževalnih delavnicah pa bomo seveda spoznavali izvensodno 

reševanje komercialnih nesoglasij. 

Vedno pa bo seveda ostal še prostor za občasna multidimenzionalna potovanja.  

Današnja uvodna bralna urica je zaradi »zagrevanja« lahkotne vsebine. Vendar pa je njen namen 

poleg poljudnosti in razumljivosti tudi, da vam pokažem, da lahko ob minimalnem naporu tudi 

sami dosti prispevate k lastnemu opolnomočenju tako, da se naučite spretno uporabljati spletna 

orodja in v iskalnike vnašati dobre ključne besede. 
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Moja zdravstvena dokumentacija: kdo jo lahko vidi in kako do nje 
https://www.cakalnedobe.si/nasvet/zdravstvena-dokumentacija/?fbclid=IwAR3nKVVz-

gi7VbeP_RZVQRIu4djoeuix3tQJr6mgDFfTRmF6MXiputkk67o 

 

Piše: Eva Konič • Objavljeno: 28. junija 2019  

 

Zdravstvo  

 

Do svoje zdravstvene dokumentacije lahko vedno dostopamo, vendar imajo lahko do nje dostop tudi 

drugi. Kdo vse še lahko pride do naših osebnih zdravstvenih podatkov in kako z njimi ravnamo?  

 

Kaj je zdravstvena dokumentacija?  

 

Zdravstvena dokumentacija je zbirka podatkov in informacij o vašem dosedanjem zdravljenju in 

zdravstvenem stanju. V njej zbiramo informacije o analizah, preiskavah, pregledih, diagnozah, 

izdanih receptih in napotnicah ter še marsikatero informacijo o vašem zdravju.  

Zdravstveno dokumentacijo hranimo v obliki zdravstvene kartoteke oz. zdravstvenega kartona pri 

svojem osebnem zdravniku. Prav tako je večina naše zdravstvene dokumentacije varno hranjena v 

oblaku, kjer do nje dostopamo preko sistema zdravstvene kartice.  

 

Kdo ima dostop in možnost vpogleda v zdravstveno kartoteko?  

 

Na prvem mestu ima seveda vsak pacient pravico do vpogleda v lastno zdravstveno 

dokumentacijo.  

 

Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) v 41. členu navaja:  

 

Pacient ima ob prisotnosti zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca oziroma zdravstvenega 

sodelavca pravico do neoviranega vpogleda in prepisa zdravstvene dokumentacije, ki se nanaša nanj. 

Fotokopiranje ali drugo reprodukcijo zdravstvene dokumentacije mora zagotoviti izvajalec 

zdravstvenih storitev. Verodostojno reprodukcijo slikovne dokumentacije, ki se ne hrani v elektronski 

obliki, je izvajalec zdravstvenih storitev dolžan zagotoviti, če razpolaga s tehničnimi sredstvi, ki to 

omogočajo.  

 

To pomeni, da lahko:  

 

 pacient vedno zaprosi za preverbo svoje zdravstvene dokumentacije vpričo zdravnika ali 

zdravstvenega delavca,  

 pacient zaprosi za fotokopije svoje zdravstvene dokumentacije, s tem da sam poravna stroške 

fotokopiranja,  

 pacient zaprosi za kopijo zdravstvene dokumentacije v elektronski obliki, če je ta na razpolago.  

 

Zdravstvena dokumentacija: Kdo ima do nje dostop?  
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Zdravniki in specialisti  

 

Našo zdravstveno dokumentacijo lahko vidijo in pregledujejo zgolj zdravniki in zdravstveno 

osebje, ki so neposredno vpleteni v naše zdravljenje .  

 

Ko smo na primer hospitalizirani v bolnišnici, imajo v naše podatke lahko vpogled samo vpleteni 

zdravniki in zdravstveno osebje, ne pa tudi zdravniki in zdravstveno osebje, ki delajo npr. na drugem 

oddelku ali ki niso povezani z našim zdravljenjem. Prav tako ne smejo imeti vpogleda v zdravstveno 

dokumentacijo tretje osebe, npr. drugi pacienti, nepooblaščene osebe in neznanci.  

 

Skrbniki, svojci in pooblaščene osebe  

 

V zdravstveno dokumentacijo imajo poleg nas lahko vpogled tudi naši svojci in skrbniki, ki so za 

vpogled pooblaščeni. Pooblastila so lahko zabeležena pisno v zdravstveni dokumentaciji, po želji 

jih lahko tudi spreminjamo. Prav tako se lahko poleg pooblastil zabeležijo tudi prepovedi 

vpogleda v zdravstveno dokumentacijo.  

 

Seznanitev se omogoči pod pogojem, da je zagotovljena njihova identifikacija in izkazana pravna 

podlaga. Informacijski pooblaščenec je za paciente pripravil tudi priročne obrazce, ki jih lahko 

pridobimo tudi pri zdravstvenih izvajalcih.  

 

 
 

 

Pregled nad dostopom do zdravstvene dokumentacije  

 

Dostop do zdravstvene dokumentacije lahko do določene mere tudi monitoriramo.  

 

Zdravniki in zdravstveno osebje lahko pregledujejo zdravstveno dokumentacijo tudi elektronsko s 

pomočjo naše osebne zdravstvene kartice in svojega dostopa v sistem. To pomeni, da lahko 

pristojni organi preverijo, kdo in kdaj je preverjal katere informacije v naši zdravstveni 

dokumentaciji.  
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Žal to ne velja za fizične kartoteke, saj jih lahko ob neprimernem shranjevanju in varovanju kdor 

koli odpira in pregleduje. Število takšnih primerov ni malo, zato Informacijski pooblaščenec RS 

opozarja zdravstvene delavce, naj osebne podatke in zdravstveno dokumentacijo pacientov 

primerno in varno hranijo.  

 

Zdravstvena dokumentacija: Ali lahko vsak zdravnik pogleda naš zdravstveni karton?  

 

Kako ravnati v primeru kršitve pacientovih pravic ali varstva osebnih podatkov  

 

Ustanova  

 

Zdravstvena dokumentacija mora biti vedno posredovana varno in brez nepotrebnega 

razkrivanja podatkov tretjim osebam. Za posredovanje in hranjenje zdravstvene dokumentacije 

je odgovorna vsaka zdravstvena ustanova.  

 

V primeru kršitev se lahko obrnemo neposredno na pristojne oddelka za varstvo in upravljanje 

osebnih podatkov dotičnega zdravstvenega izvajalca. Kontakti le-teh so na voljo na spletnih mestih 

izvajalca ali v samih ambulantah.  

 

Informacijski pooblaščenec  

 

Pisarna Informacijskega pooblaščenca RS je prav tako na razpolago v primeru zapletov ali 

nejasnosti glede varstva osebnih podatkov v zdravstvu in varstva podatkov znotraj zdravstvene 

dokumentacije.  

 

Pisarna nam lahko pomaga pri tolmačenju zakonodaje, vezane na varstvo osebnih podatkov, ter 

nastopi kot pritožbeni, inšpekcijski in prekrškovni organ .  

 

Informacijski pooblaščenec deluje kot pritožbeni, inšpekcijski in prekrškovni organ tudi v skladu z 

Zakonom o pacientovih pravicah (ZPacP). Kot pritožbeni organ nastopa, kakor to določa 10. odst. 41. 

čl., 5. odst. 42. čl. in 7. odst. 45. čl. ZPacP, kadar izvajalec zdravstvenih storitev:  

 

 krši pravico pacienta do seznanitve z zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša nanj (41. čl. ZPacP),  

 upravičenim osebam zavrne seznanitev z zdravstveno dokumentacijo umrlega pacienta (42. čl. 

ZPacP),  

 upravičenim osebam zavrne seznanitev z informacijami o zdravstvenem stanju pacienta, če te 

informacije izhajajo iz zdravstvene dokumentacije (45. čl. ZPacP).  

 

Informacijski pooblaščenec skladno s 4. odst. 85. čl. ZPacP izvaja inšpekcijski nadzor in skladno s 7. 

odst. 85. čl. ZPacP vodi prekrškovne postopke v primeru kršitev:  

 

 pravice pacienta do zaupnosti osebnih podatkov (44. čl. ZPacP),  

 dolžnosti varovanja poklicne skrivnosti oz. informacij o zdravstvenem stanju pacienta (45. čl. 

ZPacP),  
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 dolžnosti izvedbe preiskave zaznane nedovoljene obdelave osebnih podatkov o pacientu in 

obveščanja Informacijskega pooblaščenca o tem (46. čl. ZPacP),  

 določb glede načina in roka hrambe dokumentacije, nastale v postopku z zahtevo za obravnavo 

kršitve pacientovih pravic (2. odst. 63. čl. ZPacP),  

 določb glede dostopa Komisije RS za varstvo pacientovih pravic do zdravstvene dokumentacije 

pacienta (68. čl. ZPacP).  

 

Kot pacienti lahko do Informacijskega pooblaščenca pristopimo, ko se na zdravstveni ustanovi ne 

odzivajo na naše prošnje po razkritju zdravstvene dokumentacije ali ko pride do kršitve Zakona o 

pacientovih pravicah na področju varstva osebnih podatkov in se ustanova nepravilno odziva na 

naše prošnje in pritožbe.  

 

Zdravstvena dokumentacija: Za zdravstveno dokumentacijo skrbijo predvsem zdravstvene ustanove.  

 

Viri  

 Zakon o pacientovih pravicah: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2008-01-

0455/#41.%C2%A0člen  

 Pravice pacientov: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/pravice-posameznika/pravice-pacientov/  

 Pogoste kršitve, vezane na zdravstvene podatke: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-

podatkov/inspekcijski-nadzor/najbolj-pogoste-krsitve/zdravstveni-podatki/  

 Evropske smernice za zdravstvene delavce, ki jih je izdala pisarna IP RS: https://www.ip-

rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/Evropske_smernice_za_zdravstvene.pdf  

 

 

Zapis na FACEBOOKU 

Prebujanje policistov in možnosti za sodelovanje 

 

 Od enega policijskega prijatelja:  

 

»Nič s tem. Nezakonito v celoti in zelo enostavno rešljivo. Nihče vas ne bi smel spraševati o 

zdravstvenih podatkih.  

 

Ne gostinec, ne komunalni miličniki, ne sanitarni inšpektor, niti redna policija. Nikomur niste dolžni 

pokazati potrdil. Lahko jim pokažete svojo osebno izkaznico (komunalni in redni redarstveniki), 

tako da, če imajo pooblastilo za dostop do baze, kjer so vaši osebni zdravstveni podatki, naj se 

sami prepričajo, kaj jih zanima, preko ID številke.  

 

In ker niso pooblaščeni, bodo videli "STOP", ker svojemu zdravniku niste dali posebnega pisnega 

soglasja, da vaše podatke da na voljo tretjim osebam. Če so vaši zdravstveni podatki nekje 

neupravičeno odkriti in imajo do njih dostop tretje osebe, vložite tožbo pri izbranem zdravniku in 

Zdravstvenem domu, kjer imate izkaznico.  

 

Tisti, ki te nadleguje zaradi nekih potrdil, stori kaznivo dejanje preganjanja. V tem primeru se 

pokliče redna policija, ki je dolžna oškodovancu vzeti izjavo in komunalno in sanitarno osebje 

pregnati iz prostorov ter jima napisati prijave.  
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Če kdo cilja na državljane glede vpogleda v zaupne zdravstvene podatke, jih je potrebno tožiti v 

sistemu 1:1.  

 

Gostinec ni dolžan preverjati zdravstvenega stanja in osebnih podatkov kateregakoli svojih gostov, 

kaznivo dejanje pa je tudi navajanje le-tega k kaznivemu dejanju, tem primeru sledi pregon. V tem 

primeru gostince poučujejo reševalci, komunalna in redna policija.  

 

Gostinec z lahkoto vloži tožbo proti komurkoli kot so komunalna in sanitarna ter redna policija. 

Plačila na licu mesta odpade, ker ni zakonito in se na sodišču oprosti (ni zakonskih osnov).  

Opomba za pripadnike Ministrstva za notranje zadeve:  

 

Še posebej pazite, da se vi iz redne policije ne zapletate, ker ne boste povrnili stroškov tožb, ki jih 

bodo občani in gostinci vložili proti vam, ker nikomur ni potrebno tožiti ministrstvo za notranje 

zadeve, ampak osebo ki deluje nezakonito.  

 

Če vam starešina naroči, da ravnate na način, opisan v členu kaznivega dejanja preganjanja, je vaša 

zakonska dolžnost zavrniti. Poleg tega kaznivega dejanja gre za kršitev Zakona o prepovedi 

diskriminacije, Zakona o zaščiti pacientov, Konvencije o biomedicini in etiki, Ustave RS in Resolucije 

Sveta Evrope z dne 27. januarja 2021 in več drugih predpisov, ki so na ravni zakonov in 

mednarodnih konvencij.  

 

Odlok, odredba (navodilo), zaključek, sklep, rešitev, posebna kolektivna pogodba, vse to so 

podzakonski akti, ki so nični, če so v nasprotju s pravnimi akti nad njimi. Z ravnanjem po 

protipravnih dejanjih so storjena tudi kazniva dejanja in kršitve višjih predpisov. Ne igrajte se, ni 

malo denarja za te tožbe.  

 

Posebej bi dodal, da je to čisto kaznivo dejanje kršitve enakosti po Kazenskem Zakonu RS.  

Mislim, da tega bolj preprosto ne bi mogel razložiti. Upam, da vam je v pomoč.  

 

Lep pozdrav od zaposlenega v MNZ, ki še delamo krivulje, kako dolgo še, ne vem ... 

 

 Zaključna misel 

Drugi zapis prebujenega policista jasno kaže, da opolnomočenje prebujenih ljudi v vseh družbenih 

strukturah raste po eksponentni funkciji in da je najpomembnejši izziv povezati te razdrobljene 

prebujene posameznike in skupine iz različnih okolij, da si izmenjamo izkušnje, znanja, informacije, 

podporo in zagradimo mogočen obrambni zid sestrstva in bratstva vseh za vsakega – po dinamiki 

obdarovanja. 
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Potrudili se bomo, da se bodo BRALNE URICE dobro prijele, zato bom poleg sistematične analize 

pisanj Ljudske Pisarne in sistematičnega in postopnega razkrivanja strategij za uporabo primernih 

komercialno-pravnih orodij v različnih komercialnih igrah in položajih v njih, vnašal tudi sveže 

mistične multidimenzionalne vsebine, ki ne bodo več mistične, če jih kar danes razkrijemo.   

 

Hvala za pozornost! 


