
 

 

Ljubljana, 20. avgust 2019 
 
mag. Dejan Židan 
Predsednik Državnega zbora RS 
 
 
ZADEVA: Pisna poslanska pobuda 
 
 
V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam 
posredujem pisno poslansko pobudo v zvezi z zdravjem populacije, ki jo 
naslavljam na ministra za zdravje Aleša Šabedra.  
 
 
 
S spoštovanjem! 
 
 
 
 
 

Zmago Jelinčič Plemeniti, 
vodja  

 
 
 

V prilogi: 
- Pisna poslanska pobuda 
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VSEBINA PISNE POSLANSKE POBUDE 
 

V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke podajamo 
poslansko pobudo na ministrstvo za zdravje, v zvezi z ureditvijo zdravja 
populacije, ki je nedvomno višje postavljena vrednota, kot je zdravje 
posameznika. 
 
Družba se spreminja, saj slednja ni statična kategorija. Prav tako bi moralo, 
zakonje ustrezno slediti spremenjenim družbenim razmeram. Na žalost pa 
temu ni tako, zato podajamo v nadaljevanju opisano pobudo. V kolikor smo 
pred leti poznali le določeno število spolno prenosljivih bolezni, je slednjih 
vedno več, saj znanost napreduje in tako omogoča nove diagnoze bolezni. 
 
Vedno več je diagnosticiranih različnih spolno prenosljivih bolezni, katere 
pa na dolgi rok ogrožajo zdravje populacije. Predvsem se krni nataliteta. 
Glede na to, da je razširjenost spolnih bolezni vedno več, je pri tem 
potrebno zavarovati družino kot primarno celico. Prav tako je prav, da so 
do varstva upravičeni tudi zunajzakonski partnerji kot tudi partnerja  
partnerske zveze. 
 
Trenutno je v Zakonu o varstvu osebnih podatkov, določen v 19. točki, 6 
člena termin občutljiv osebni podatek. Slednji zaobjema tudi zdravstveno 
stanje posameznika.  
 
Po našem mnenju je sicer prav, da je zdravstveno stanje posameznika 
občutljiv osebni podatek, vendar ne v razmerju do partnerja. Partner mora 
biti primerno informiran o zdravstvenem stanju svojega partnerja; slednje 
pa še posebej velja v primeru spolno prenosljivih bolezni. S tem se 
zagotavlja zdravje populacije, katero je nedvomno nad zdravjem 
posameznika. Takšni posamezniki so prenašalci bolezni, in jih je potrebno 
ustrezno etiketirat v družinskem okolju. 
 
Po podatkih, ki jih prejemamo na terenu, je v porastu število 
homoseksualcev in biseksualnih osebkov moškega spola, ki imajo družine 
in otroke, ter o svojem zdravstvenem stanju ne seznanijo partnerjev. Zato je 
nujno, da v takšnih primerih poseže v ureditev razmerij država, kot organ 
ki skrbi za javni interes. Država bi morala poskrbeti, da so partnerji 
ustrezno informirani, o spolno prenosljivi bolezni, katere prenašalec je 
njihov partner; saj bi se na tak način v velikem obsegu zagotovilo 
preprečevanje širjenje bolezni. 
 
Po našem mnenju se podatki o obolelih in okuženih namerno skrivajo, kar 
meji na namerno okuževanje slovenskega ljudstva, skladno z prodirajočo in 
od Vlade RS podpirano deviantno LGTB agendo. 
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Zato predlagamo, da naslovno ministrstvo ukrepa in sicer:  

 
˝Se v Zakonu o varstvu osebnih podatkov, določi izjema v 13. členu, na 
način, da se partnerju zagotovi ustrezna informiranost s strani države 
v zvezi z zdravstvenim stanjem (spolno prenosljivih bolezni) njegovega 

partnerja. ˝ 
 
 

Zmago Jelinčič Plemeniti, 
vodja  

 

 

 

 


