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PRVA/IZVORNA/TEMELJNA POBUDA 
 
Vložena: januar 2021 
 
 
ARGUMENTACIJA: 

 
 
Protiustavnost zakonodaje, ki jo je Ustavno sodišče RS ugotovilo z odločbo št. U-I-127/01, 
z dne 12. 2. 2004 (davnega leta 2004 !!), ni odpravljena z ZNB, ZNB-B in ZZdr-2. To očitno 
izhaja iz vsebine teh predpisov, če jih primerjamo z navedeno odločbo Ustavnega sodišča 
RS; država z zakonodajo ni zagotovila možnosti učinkovitega pravnega sredstva za 
odklonitev obveznega cepljenja, niti možnosti za učinkovito uveljavljanje odškodninske 
odgovornosti države in zdravstvenih ustanov za škodo, ki jo posameznik utrpi zaradi 
napačnega zdravljenja ali okvar zdravil. V to so - seveda z logično nujnostjo - vključena tudi 
cepiva. Namesto tega država še naprej vztraja pri ureditvi, po kateri pritožba nima 
suspenzivnega učinka, pacienti so napoteni k uporabi običajne pravne poti, določene s 
splošno civilno zakonodajo za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov (KAR JE V 
IZRECNEM IN NEPOSREDNEM NASPROTJU Z ODLOČBO US), ugovori zoper 
zdravljenje in cepljenje niso dopustni, če niso medicinsko utemeljeni (ugovori iz vesti, 
verskega prepričanja ali iz moralnih razlogov so izključeni), o medicinski utemeljitvi 
odločajo zdravniki, ki jih plačuje isti pravni subjekt, od katerega je mogoče terjati 
odškodnino, namesto sistemske ureditve tega vprašanja, kot to terja navedena odločba US je 
uzakonjena PREPOVED za vpis in obiskovanje vrtcev, šol, srednjih šol in fakultet, če 
posameznik ni bil cepljen, tudi opravljanje določenih poklicev (ZNB-B), hkrati pa je v 
javnosti že dlje časa znano dejstvo, da si zdravniška skupnost prizadeva za popolno 
imuniteto, oziroma zakonsko onemogočanje kakršnih koli odškodninskih zahtevkov iz 
naslova napačnega zdravljenja, škodljivih stranskih učinkov zdravil ali cepiv, ali storjene 
strokovne napake. Še več, ZNB celo izrecno onemogoča vlaganje tožb in naslova storjene 
strokovne napake ali uporabe zdravila z napako.1   
 
Pobudniki v dobri veri menimo, da nam na to temo (ki neposredno zadeva Zakon o zdravilih) 
ni treba podrobneje pojasnjevati razlogov o protiustavnosti veljavne zakonodaje – ker, tako 
upamo, zadošča primerjava navedene odločbe US iz leta 2004 z ZNB, ZNB-B in ZZdr-2. 
 
Če bi spoštovano Sodišče ocenilo, da je potrebno naše argumente dopolniti, bomo to z 
veseljem in v najboljši veri tudi storili. 
 
Septembra in oktobra 2020 je parlamentarna stranka SMC v zakonodajno proceduro vložila 
predlog sprememb Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB). Pobudnikom ni točno znano, kaj 
se je dogajalo s tem predlogom v Državnem zboru RS. Znano pa nam je, da je bil po našem 
prepričanju z medicinskega vidika predlog nesprejemljiv. O tem, da je bil nesprejemljiv tudi 
z ustavnopravnega vidika, je spisal in javno objavil USTAVNOPRAVNI MEMORANDUM 

                                                 
1 O tem podrobno v avtorskem delu dr. Andraža Terška, navedenem v opombi št. 7 – spodaj. 
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izr. prof. dr. Andraž Teršek.2 Zakonodajna procedura se je končala s sprejemom ZNB-B. 
Slednji je uvedel zapoved obveznega cepljenja, prepovedi ob odklonitvi obveznega cepljenja 
in uzakonil zgolj možnost odklonitve obveznega cepljenja iz »zdravstvenih razlogov.« 
Pobudniki kot protiustavno ocenjujemo tudi to zakonsko rešitev.3   
 
Vlada RS je 3. septembra 2020 »nalezljivo bolezen COVID-19«, sklicujoč se na ZNB in 
Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in 
obvladovanje (Uradni list RS, št. 16/99 in 58/17) uvrstila med najhujše bolezni, kot sta kuga 
in hemoraglična mrzlica po povzročiteljih iz prve (1.) skupine nalezljivih bolezni. To je 
vlada storila s SKLEPOM št. 00725-34/2020, EVA 2020-2711-0077 (v Uradnem listu 
označen s številko 2179.), pod katerega je podpisan Janez Janša kot predsednik Vlade RS – 
četudi je njegovo evidentirano ime Ivan Janez Janša (pod sklepom sicer ni osebnega 
lastnoročnega podpisa), a sklepamo, da gre za pravo osebo. Ne vemo pa, če je pravno 
dopustno, da se v pravnem prometu oseba ne legitimira in podpisuje s pravim in celotnim 
imenom, zato o veljavnosti takšnega podpisovanja ne moremo sklepati. 
 
Kot zdravniki in medicinski raziskovalci pobudniki poudarjamo, da Covid-19 nikakor ne 
izpolnjuje pogojev, da se to bolezen uvrsti v skupino najbolj nalezljivih in najnevarnejših 
infekcijskih bolezni, z visoko smrtnostjo. Doslej smo Covid-19, z dopolnitvami starega 
zakona, uvrščali med »nevarne bolezni,« kar daje možnost vladi, da z ukrepi in v popolni 
odsotnosti znanstvene utemeljitve krši temeljne človekove pravice in svoboščine, poglablja 
neenakost in nepravičnost do vseh državljanov in dela nepopravljivo škodo posameznim 
ranljivim skupinam državljanom, celotni javnosti in državi na splošno (socialno, 
zdravstveno, gospodarsko, vzgojno izobraževalno…).  
 
Pobudniki uvodoma menimo, da je primarno vlada s tem kršila ustavno načelo in pravno 
pravilo zakonitosti, oziroma, kot to razumemo sami, »načelo legalitete.« Vlada je namreč to 
rešitev uredila s podzakonskim predpisom in ne z zakonom. Prepričani smo, da gre pri 
klasifikaciji bolezni Covid-19 za tako pomembno vprašanje, da mora biti neposredno in 
izrecno urejeno v zakonu, ne v podzakonskih aktih, kot so odloki in /celo) sklepi vlade.  
 
Septembra in oktobra 2020 je parlamentarna stranka SMC v zakonodajno proceduro vložila 
predlog sprememb Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB). Pobudnikom ni točno znano, kaj 

                                                 
2 Andraž Teršek: Ustavnopravni memorandum o (jesenskem) predlogu sprememb Zakona o nalezljivih 
boleznih (ZNB) in o sprejetem ZNB-B. Dostopno v celoti na povezavi: https://andraz-tersek.si/ustavnopravni-
memorandum-o-jesenskem-predlogu-sprememb-zakona-o-nalezljivih-boleznih-znb-in-o-sprejetem-znb-b/  
(20.1.2021). Na ta predlog (ki je imel datum 15.8.2020) smo se nekateri zdravniki, v sodelovanju z zdravnico 
Biserko Ilin, odzvali s PISMOM, ki ga prilagamo v prilogi. 
3 Argumenti o protiustavnosti zakonskih rešitev v ZNB-B, tudi o neskladnosti teh rešitev z odločbo Ustavnega 
sodišča RS št. U-I-127/01, z dne 12. 2. 2004 (!!), ki jim pobudniki pritrjujemo, so podrobneje pojasnjeni v 
Memorandumu (op. 1), še dodatno pa v znanstvenem članku Andraž Teršek: Compulsory Vaccination and 
Fundamental Human Rights (Obvezno cepljenje in temeljne človekove pravice). V: KRESAL, Friderika (ur.), 
AMON, Mojca (ur.). Trajnost in fizioterapija: III. znanstveni simpozij 2020 = Sustainability and physiotherapy: 
III. scientific symposium 2020: [večavtorska monografija]. Ljubljana: Visokošolski zavod Fizioterapevtika, 
2020. Str. 105-122. ISBN 978-961-93982-4-1. Članek je prosto dostopen na povezavah: https://andraz-
tersek.si/compulsory-vaccination-and-fundamental-human-rights/ (20.1.2021) in https://andraz-tersek.si/wp-
content/uploads/2020/12/Compulsory-Vaccination-and-Fundamental-Human-Rights-objavljeni-
Ter%C5%A1ek-2020-1.pdf (20.1.2021) 
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se je dogajalo s tem predlogom v Državnem zboru RS. Znano pa nam je, da je bil po našem 
prepričanju z medicinskega vidika predlog nesprejemljiv. O tem, da je bil nesprejemljiv tudi 
z ustavnopravnega vidika, je spisal in javno objavil USTAVNOPRAVNI MEMORANDUM 
izr. prof. dr. Andraž Teršek.4 Zakonodajna procedura se je končala s sprejemom ZNB-B. 
Slednji je uvedel zapoved obveznega cepljenja, prepovedi ob odklonitvi obveznega cepljenja 
in uzakonil zgolj možnost odklonitve obveznega cepljenja iz »zdravstvenih razlogov.« 
Pobudniki kot protiustavno ocenjujemo tudi to zakonsko rešitev.5   
 
Vlada RS je 3. septembra 2020 »nalezljivo bolezen COVID-19«, sklicujoč se na ZNB in 
Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in 
obvladovanje (Uradni list RS, št. 16/99 in 58/17) uvrstila med najhujše bolezni, kot sta kuga 
in hemoraglična mrzlica po povzročiteljih iz prve (1.) skupine nalezljivih bolezni. To je 
vlada storila s SKLEPOM št. 00725-34/2020, EVA 2020-2711-0077 (v Uradnem listu 
označen s številko 2179.), pod katerega je podpisan Janez Janša kot predsednik Vlade RS – 
četudi je njegovo evidentirano ime Ivan Janez Janša (pod sklepom sicer ni osebnega 
lastnoročnega podpisa), a sklepamo, da gre za pravo osebo. Ne vemo pa, če je pravno 
dopustno, da se v pravnem prometu oseba ne legitimira in podpisuje s pravim in celotnim 
imenom, zato o veljavnosti takšnega podpisovanja ne moremo sklepati. 
 
Kot zdravniki in medicinski raziskovalci pobudniki poudarjamo, da Covid-19 nikakor ne 
izpolnjuje pogojev, da se to bolezen uvrsti v skupino najbolj nalezljivih in najnevarnejših 
infekcijskih bolezni, z visoko smrtnostjo. Doslej smo Covid-19, z dopolnitvami starega 
zakona, uvrščali med »nevarne bolezni,« kar daje možnost vladi, da z ukrepi in v popolni 
odsotnosti znanstvene utemeljitve krši temeljne človekove pravice in svoboščine, poglablja 
neenakost in nepravičnost do vseh državljanov in dela nepopravljivo škodo posameznim 
ranljivim skupinam državljanom, celotni javnosti in državi na splošno (socialno, 
zdravstveno, gospodarsko, vzgojno izobraževalno…).  
 
Pobudniki uvodoma menimo, da je primarno vlada s tem kršila ustavno načelo in pravno 
pravilo zakonitosti, oziroma, kot to razumemo sami, »načelo legalitete.« Vlada je namreč to 
rešitev uredila s podzakonskim predpisom in ne z zakonom. Prepričani smo, da gre pri 
klasifikaciji bolezni Covid-19 za tako pomembno vprašanje, da mora biti neposredno in 
izrecno urejeno v zakonu, ne v podzakonskih aktih, kot so odloki in /celo) sklepi vlade.  

                                                 
4 Andraž Teršek: Ustavnopravni memorandum o (jesenskem) predlogu sprememb Zakona o nalezljivih 
boleznih (ZNB) in o sprejetem ZNB-B. Dostopno v celoti na povezavi: https://andraz-tersek.si/ustavnopravni-
memorandum-o-jesenskem-predlogu-sprememb-zakona-o-nalezljivih-boleznih-znb-in-o-sprejetem-znb-b/  
(20.1.2021). Na ta predlog (ki je imel datum 15.8.2020) smo se nekateri zdravniki, v sodelovanju z zdravnico 
Biserko Ilin, odzvali s PISMOM, ki ga prilagamo v prilogi. 
5 Argumenti o protiustavnosti zakonskih rešitev v ZNB-B, tudi o neskladnosti teh rešitev z odločbo Ustavnega 
sodišča RS št. U-I-127/01, z dne 12. 2. 2004 (!!), ki jim pobudniki pritrjujemo, so podrobneje pojasnjeni v 
Memorandumu (op. 1), še dodatno pa v znanstvenem članku Andraž Teršek: Compulsory Vaccination and 
Fundamental Human Rights (Obvezno cepljenje in temeljne človekove pravice). V: KRESAL, Friderika (ur.), 
AMON, Mojca (ur.). Trajnost in fizioterapija: III. znanstveni simpozij 2020 = Sustainability and physiotherapy: 
III. scientific symposium 2020: [večavtorska monografija]. Ljubljana: Visokošolski zavod Fizioterapevtika, 
2020. Str. 105-122. ISBN 978-961-93982-4-1. Članek je prosto dostopen na povezavah: https://andraz-
tersek.si/compulsory-vaccination-and-fundamental-human-rights/ (20.1.2021) in https://andraz-tersek.si/wp-
content/uploads/2020/12/Compulsory-Vaccination-and-Fundamental-Human-Rights-objavljeni-
Ter%C5%A1ek-2020-1.pdf (20.1.2021) 
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Neposredna posledica takšne klasifikacije Covid-19, storjene s podzakonskim pravnim 
aktom, je že od marca neposredna podlaga vseh ukrepov in vseh omejitev temeljnih 
človekovih in ustavnih pravic, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Zato smo pobudniki 
prepričani, da vsi ukrepi in vsi posegi v ustavne pravice in svoboščine pomenijo ne samo 
nezakonito, ampak predvsem protiustavno ravnanje Vlade RS, posledično pa kršitev vseh 
ustavnih pravic in svoboščin, v katere posegajo uveljavljeni ukrepi, ki jih vlada določa z 
odloki in sklepi – s podzakonskimi akti.  
 
Zato zatrjujemo kršitev 2. člena Ustave RS in načela »pravne države/vladavine prava«, 8. 
člena (kršitev mednarodnega prava, tako ESČP, kot Ženevskih konvencij, deklaracij in 
drugih mednarodnopravnih aktov; resno jemljemo zadnji odstavek Ženevske deklaracije, ki 
smo mu zaprisegli: “Tudi, če bom prisiljen v to, svojega medicinskega znanja ne bom 
uporabil za kršenje človekovih pravic in svoboščin!”), 15. člena (človekove pravice in 
svoboščine se lahko urejajo samo z zakonom), 16. člena (tako ostre, hude in obsežne posege 
v ustavne pravice in svoboščine, kot jih uvajajo ukrepi Vlade RS, je po Ustavi RS dopustno 
izvajati le ov razglasitvi »izrednega stanja«, ki pa ni bilo razglašeno – omejitve pa niso samo 
omejitve, ampak so dejansko PREPOVEDI, to pa je nekaj, kar bi sodilo v izredno stanje, če 
bi bilo to razglašeno – a poudarjamo, da je bilo prav, da ni bilo razglašeno, ker za to niso bili 
in niso izpolnjeni pogoji, zatorej niso izpolnjeni niti pogoji za tako hude posege v pravice in 
svoboščine, kot bi šlo za stvarno utemeljeno in ustavno dopustno razglasitev izrednega 
stanja), 17. člena (zaradi popolne osredotočenosti države, ustanov in institucij na Covid je v 
Sloveniji ves čas trajanja ukrepov neposredno ogroženo življenje vseh prebivalcev, in sicer 
najmanj iz treh razlogov: dostop prebivalcev do zdravstvene oskrbe je bistveno otežen, 
deloma celo onemogočen; država nima in ne vodi evidence smrti zaradi drugega razloga, 
smrti s prisotnostjo Covida in smrti zaradi Covida; zaradi bistveno oteženega in pretežno 
onemogočenega dostopa do zdravnika so v letu 2020 umrli mnogi ljudje, a ker država 
evidence ni vodila sistematično, natančno, v dobri veri in resnicoljubno, je skoraj nemogoče 
za nazaj ugotavljati, kdo je umrl zaradi gripe, kdo zaradi bronhitisa, kdo zaradi raka, kdo 
zaradi levkemije, kdo zaradi respiratornih kroničnih obolenj, koliko je bilo samomorov itd.)6, 
18. člen (toliko mesecev življenja v izrednih družbenih razmerah, s toliko in tako obsežnimi 
omejitvami človekovih pravic, s stalnim strašenjem ljudi, dopuščanjem in povzročanjem 
naraščanja osebnih stisk, tesnobe, depresivnih motenj in depresij, apatije… , že omenjenim 
znatnim oteževanjem ali celo onemogočanjem neposrednega in osebnega dostopa do 
zdravnika, lečečega, specialista ali psihiatra…, po našem prepričanju pomeni psihično in 
fizično trpinčenje, nečloveško/nečlovečno in ponižujoče ravnanje oblasti z ljudmi, v tem 
smislu pa dobesedno mučenje), 19. člena (človek, ki se mu prepove, da bi se usedel v avto 
in iz Maribora odpeljal vdihavati morski zrak in opazovati valove v Izoli, ali pa, da bi se 
odpeljal z avtom iz Ankarana v gozdove pod Kamniško-Savinjskimi Alpami ali v hribovje 
okrog smučišča Golte, ni svobode človek),  23. člena (delo sodišč je znatno oteženo in 
okrnjeno), seveda 32. člena (prepoved prehajanja mej občin; prepoved prehajanja mej 

                                                 
6 Problem je lepo pojasnjen v intervjuju, objavljenem v spletnem časniku Necenzurirano.si in v reviji Zarja 
Jana, pod naslovom »Nikoli ne bomo vedeli, koliko ljudi je bilo žrtvovanih zaradi osredotočenosti zgolj na 
covid, dostopnem na povezavi: https://necenzurirano.si/clanek/svet/nikoli-ne-bomo-vedeli-koliko-ljudi-je-
bilo-zrtvovanih-zaradi-osredotocenosti-zgolj-na-covid-
837084?fbclid=IwAR0N5eCbC8EWl4nBObvJgcxYZjl8ItK_MGUr-sSS9iHsDnawjSeNt-X5PrE (20.1.2021). 
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statističnih regij – NATANČNEGA ZEMLJEVIDA, KAKO POTEKAJO, NISMO USPELI 
NAJTI IN JAVNOSTI TA PODATEK NI ZNAN – in »policijska ura« sta očitno 
nesorazmerni in nepotrebni, zlasti pa ne nujni omejitvi te svobode; vlada/država do tega 
trenutka ni predstavila niti ene same strokovne/znanstvene analize, kaj je ta prepoved 
prispevala k soočanju z epidemijo, ali in kako koristna in učinkovita je…  
 
Teh informacij javnost nima na voljo, hkrati pa jih tudi ni mogoče najti niti na spletiščih 
vlade, ministrstev in NIJZ – vlada in dve osebi, ki javno nastopata v imenu »strokovne 
skupine«, javnosti niso posredovali niti ene same, metodološko pravilno in natančno 
izdelane analize/študije o tem vprašanju – zato že od začetka veljave ukrepov velja, da 
sklicevanje na »stroko« ne pomeni prav nič drugega kot ponavljanje osebnih mnenj 
posameznikov, ponavljanje istih stavkov tiskovnega predstavnika vlade in dveh zdravnikov 
– v tem oziru tudi ni izpolnjen pogoj iz odločb Ustavnega sodišča št. U-I-83/20 in U-I-
445/20-13, kjer je sodišče jasno in nedvoumno kot pogoj veljavnosti odlokov, sklepov in 
ukrepov poudarilo njihovo VSEBINSKO IN STVARNO UTEMELJITEV – tudi od te druge 
odločitve US dalje vlada pač samo objavlja odloke in sklepe v Uradnem listu), 34. člen 
(takšno ravnanje z ljudmi, ki je očitno, neizpodbitno brez zaveste skepse, vsekakor pomeni 
krnitev osebnega dostojanstva ljudi in njihove varnosti), 35. člena (z uzakonitvijo obveznega 
cepljenja, ki vključuje tudi in predvsem cepivo proti Covid-19, pomeni očiten in grob poseg 
v fizično in moralno integriteto posameznika, pri čemer Vlada RS ni predstavila nobenih 
zanesljivih in preverjenih znanstvenih študij o zanesljivosti cepiva, o njegovi neškodljivosti 
in o zanemarljivih stranskih učinkih. To samo »zatrjuje.« Na drugi strani pa obstaja veliko 
število strokovnih analiz in znanstvenih študij, ali znanstvenih člankov, ki dokazujejo prav 
nasprotno – a ker dokazno breme v tem primeru ni na pobudnikih, ampak na Vladi RS, nam 
obsežnega znanstvenega gradiva ni treba navajati. Bomo pa kljub temu v pobudi priložili 
tudi nekaj znanstvene literature na to temo), 39. člena (zelo očitno je in temu je mogoče 
nasprotovati le z zavestno in nedobroverno skepso, s sprenevedanjem, da je slovenska 
javnost ves čas trajanja ukrepov obveščana pristransko, neobjektivno in enostransko: v 
medijih, zlasti najvplivnejših, kot sto RTV Slovenija, POP TV in Kanal A se – z izjemo 
nekaterih prispevkov v drugih dveh, zasebnih medijih - , se ves čas pojavljajo samo 
informacije o tem, kaj počne in misli vlada, ne pa tudi informacij o tem, kaj počnejo, mislijo 
in prepričano vedo tisti, ki se z ukrepi in delovanjem vlade ne strinjajo: od 
znanstvenikov/raziskovalcev/učiteljev s področja epidemiologije, mikrobiologije, 
psihologije, psihoterapije in prava, do pristnih preiskovalnih novinarjev, intelektualcev in 
kritično misleče javnosti – javnih psov čuvajev. Tudi na družabnih omrežjih se objave, v 
katerih se bodisi izraža dvom v početje vlade in drugih vlad bodisi dvom v cepivo proti 
Covidu-19 bodisi dvom v učinkovitost testov – ki so znanstveno dokazano neučinkoviti – 
bodisi dvom v smiselnost lockdowna bodisi kritika na račun zaprtih vrtcev, šol, gimnazij in 
fakultet… , hitro odstranijo, odstrani pa jih strežnik, ki ga upravljajo skrbniki. Takšen način 
oblastnega komuniciranja z javnostjo in delovanja najvplivnejših medijev, pa tudi zunanji 
nadzor nad vsebino in vrsto informacij, ki se objavijo na družabnih omrežjih, pomeni kršitev 
pravice do svobode izražanja drugače mislečih – pobudniki smo med njimi -, kritikov, 
predvsem pa pravica javnosti do celovite in kakovostne obveščenosti: celotni kontekst, ne 
samo številke in statistika, natančno razlikovanje med umrlimi, umrlimi s prisotnostjo 
Covida in umrlimi zaradi Covida, splošno zdravstveno stanje populacije, stiska mladih, 
starejših, bolnih in obnemoglih oseb, znanstvena dognanja, ki trditev vlade ne podpirajo, 
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itd.)7, pa pravice iz členov 42., 44. (javnost, kritično misleča javnost, poučena javnost in 
dobroverna javnost je popolnoma izključena iz državne in medijske politike), pa iz členov 
49. in 50. (ljudje v večini ne smejo do delovnih mest, podjetja in podjetniki propadajo, 
samozaposleni v kulturi životarijo, izredni študentje in študentje, ki študirajo na tujih 
univerzah, ne morejo ne opravljati dela niti jim država ne prizna pravice do denarnega 
nadomestila – glej PKP5, 6 in 7 - , brezdomce policija globi, namesto, da bi jim država 
pomagala, otroci s posebnimi potrebami, njihovi starši in skrbniki, pa učitelji, do sklepa in 
delne odločbe US niso mogli uresničevati svojih ustavnih pravic glede oskrbe, vzgoje in 
učenja, turizem propada, tudi zimski… Itd., itd. Ob vsem tem pa vlada svoje napovedi in 
odločitve spreminja dobesedno na dnevni ravni… Več kot očitna pravno nesprejemljiva 
pravna in socialna politika), seveda prav posebej pravice do zdravja in iz zdravstvenega 
sistema, člen 51 (iz že omenjenih in očitnih razlogov), pa pravice invalidov, ki jim je ob 
lockdownu popolnoma onemogočena svoboda gibanja, celo oskrba na domu, ker za to veljajo 
zelo strogi pogoji, v praksi večinoma neizvedljivi), učinkovito uresničevanje pravic IN 
dolžnosti iz 53. in 54. člena je dejansko onemogočeno, staršem in otrokom, zlasti so kršene 
pravice mladoletnih otrok po 56. in 57. členu, tudi dijakov in študentov, ki so, poleg 
starostnikov in neozdravljivo bolnih, še najbolj na udaru, s tem pa pravice in dolžnosti 
staršev, ne samo, a zlasti glede šolanja, druženja, vzgoje, socialnih stikov…, pa varstvo dela 
po 66. členu (iz splošno znanih, očitnih in že omenjenih razlogov), pa pravice iz 70., 72. in 
73. člena, ki jih ob prepovedi prehajanja občinskih ali regijskih meja ni mogoče enakopravno 
uresničevati (14. člen URS), ali sploh uresničevati, seveda tudi 74. člen, saj podjetniki in 
podjetja iz dneva v dan propadajo, padajo pod bremenom stroškov in odsotnosti dohodkov 
kot domine. 
 
 
 
NAJ SPREGOVORI MEDICINSKA ZNANOST: 

 
Ponovimo poudarek: vse to dogajanje in stanje, vse to početje oblasti in ukrepi, ki jih uvaja, 
temeljijo na protiustavni, nezakoniti in znanstveno-medicinsko povsem neutemeljeni, 
dejansko škandalozni uvrstitvi bolezni Covid-19 med najhujše in najbolj nevarne bolezni, 
kot je opisano zgoraj in bo dopolnjeno v nadaljevanju. Trdimo, da je ugotovitev tega 
preverljivega in dokazljivega dejstva dovolj, da spodnese pravno podlago za obstoječe 
družbeno stanje, dogajanje in prakso javne oblasti. 
 
Pobudniki tudi zatrjujemo, da 39. člen ZNB ni sprejemljiv z vidika Ustave RS, saj daje vladi 
povsem neomejena pooblastil/možnost, da ravna po svoji volji, zato tudi samovoljno in 
arbitrarno, ker ne ta člen ne katerikoli drugi člen v ZNB v ničemer ne omejuje vlade v tem 
kontekstu. Da gre za t.im. »podnormirano« določbo 39. člena ZNB in s tem samega ZNB.8 
 

                                                 
7 Samo trije primeri za ponazoritev, za kaj zares gre: prvi, dostopen na povezavi: https://andraz-tersek.si/samo-
sprasujem-samo-razumel-bi-rad/ (20.1.2021); drugi, dostopen na povezavi: https://bittube.tv/post/99ecf575-
3f2a-466c-9149-55dc60abd6c5 (20.1.2021); tretji, dostopen na povezavi: https://www.rt.com/news/512844-
eu-approval-pressure-pfizer-covid-vaccine/ (20.2.2021). 
8 O čemer so pisali že ustavna sodnika in sodnici dr. Rok Čeferin, dr. Matej Accetto, dr. Špelca Mežnar in dr. 
Katja Šugman Stubbs v zelo kritičnih odklonilnih ločenih mnenjih k odločbi št. U-I-83/20. 



 

1

0 

Prepričano trdimo, da je to dodatni razlog, ki pravno nemudoma spodnese ustavno 
sprejemljivost obstoječih in veljavnih ukrepov in politike javne oblasti: vse, kar počne vlada, 
to pa počne s podzakonskimi akti (prepoveduje, dovoljuje izjeme, globi…itd.), počne na 
temelju ene same, kratke, suhoparne določbe enega samega člena v enem zakonu, ki pa je 
napisana tako, da vlada lahko neomejeno počne, karkoli želi. To mora zagotoviti biti zadeva 
očitne protiustavnosti. 
 
Izmed znanstveno dokazljivih in preverljivih razlogov, ki so del splošnega nauka v medicini, 
pa poudarjamo zlasti naslednje: 
 
Smrtnost zaradi bolezni Covid-19 je po najnovejših podatkih skupni IFR manj kot 0,2% 
(opomba 1). 
 
Splošni lockdown, ali zapoved “ostani doma”, zapiranje šol in zapiranje nekaterih 
gospodarskih dejavnosti nima prav nikakršne koristi pri zajezitvi epidemije. Študij, ki to 
dokazujejo, je več. Študij, ki bi dokazovale nasprotno, ni. Vlada jih ni predstavila in jih nima! 
Če pa bi jih imela, a jih nima, študije same po sebi, s politično konotacijo in smotrom, ne 
morejo v popolnosti izključiti možnosti minimalne dobrobiti teh in tako restriktivnih 
ukrepov. Tudi, če bi obstajale, ne morejo odtehtati enormne škode, ki so jo po drugi strani 
povzročili agresivni ukrepi (op. 2). 
V Sloveniji izvajamo testiranje za covidno bolezen s PCR testom na način, ki pravilno potrdi 
le 3% okuženih! 97 ljudi od 100-ih je lažno pozitivnih, zdravih, napačno diagnosticiranih. 
Vse ukrepe vlada sprejema na osnovi zgrešenih testiranj, ne na osnovi klinično bolnih ljudi. 
Mi nimamo bolnih ljudi, ampak bolne rezultate laboratorija (to pomeni, da jih je od sto ljudi, 
ki imajo pozitiven test PCR, le 3 res okuženih z virusom SARS Cov 2 (3). 
To potrjujejo tako znanstvene študije in analize, kot ugotovitve in sporočila za javnost WHO 
(SZO). Preverljivo na spletišču te nadnacionalne organizacije. 
Priporočila o čimprejšnjem mehanskem predihavanju so se izkazala za škodljiva iz dveh 
vidikov. Prvi je ta, da je smrtnost bolnikov, starih nad 65 let, ki so jih prezgodaj priključili 
na ventilator, 97,2% (4) Drugi vidik priporočil o zgodnji potrebi po ventilatorjih je upravičil 
najbolj restriktivne ukrepe, ki so bili sprejeti. Od števila ventilatorjev je bilo odvisno, koliko 
ljudem bomo v prihajajoči epidemiji lahko pomagali (mi, zdravniki). Terapija se je izkazala 
za napačno, prav tako zdravljenje z Remdesivirjem kot neučinkovito (5).  
Zdravi ljudje, ki kot “superprenašalci” sejejo virus v svojo okolico, bi bil povsem nova in 
edinstvena  lastnost SARS Cov2 virusa, neznačilna za katerikoli drug doslej znan virus, ki 
je bila prvič objavljena v kitajskih študijah (6). Mnoge podobne študije iz drugih držav sveta 
niso uspele potrditi takega prenosa (7,8). Kljub objavi, ki je upoštevala minimalno možnost 
prenosa zdravih (t.im. asimptomatskih prenašalcev) na populacijo (9), so najnovejše 
raziskave na doslej največjem vzorcu tak prenos zanikale (10). Zdravi ljudje niso nevarni za 
okolico v smislu širjenja epidemije (11).  
Zaprle so se šole - na očitno in povsem napačni predpostavki “superprenašalcev,” v imenu 
varnosti. Otrokom smo kot družba, nacija, država... naredili največjo škodo. Otroci so v času 
restrikcij intelektualno, zdravstveno in socialno nazadovali. Študije so to že dokazale. Po 
priporočilih ECDC ima ukrep zapiranja šol in izolacije otrok tako uničujoč vpliv na njihovo 
učenje, mentalno in fizično zdravje, da bi moral biti povsem zadnji ukrep pri zajezitvi okužb 
(12). Zadnja objavljena raziskava, ki je zbrala podatke iz 191 držav v času trajanja epidemije, 
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opisuje, da ni nikakršne povezave med zapiranjem šol in širjenjem epidemije, zato UNICEF 
poziva vlade, da je odpiranje šol prioriteta, za omejevanje škode, ki je ŽE, morda celo 
nepovratno, narejena otrokom (13,14). 
Splošni lockdown (zdravih) ni bil uporabljen še nikoli v zgodovini, niti v času epidemije 
Španske gripe. (15,16). Priporočila, da so bolni ostali doma v času epidemije Španske gripe, 
se zelo razlikuje od trenutnih priporočil. Ker je način karantene zdravih uporabljen prvič v 
zgodovini infektivnih bolezni, bi bilo nujno sprotno preverjanje vplivov ukrepov in njihovo 
prilagajanje, kar pa se ne zgodi. Oziroma, se ni zgodilo – niti enkrat samkrat. Ponovimo: 
ukrepi in omejitve temeljijo na »izjava« vlade, ministrov in nekaj posameznikov. Temeljijo 
na njihovih »izjavah« in »osebnih mnenjih.« To pa ni zadeva znanstvene analize, študije, 
percepcije in refleksije! 
V času, ko so razglasili pandemijo neslutenih razsežnosti, 21.1.2020, je bilo v svetu izven 
Kitajske registriranih samo 6 smrtnih žrtev (17,18). Od razglasitve epidemije in pandemije 
je minilo eno leto. Razen ukrepov se zdaj ponuja možnost cepiva, ki je na dan vloge že v 
množični uporabi (20.12.2021) po večini Evropskih držav. Od razglasitve prvih 6 smrtnih 
primerov izven Kitajske, so domnevno razvili cepivo, kar pa je nemogoče, saj klinična 
testiranja dolgoročnih posledic cepljenja ne morejo dati rezultatov v “kratkem roku.” Izjave 
predstavnikov zdravniške stroke in politike, da je cepivo preverjeno, v skladu z znanstvenimi 
zahtevami, da je bilo testirano »na največ osebah do sedaj«, a samo v »kratkem času« (izjavo 
je bilo mogoče slišati v posebni oddaji Covid na RTV Slovenija, v torek, 19.1.2021), je 
osupljiv primer zavajanja javnosti in poneumljanja zdravniške stroke. V tej isti oddaji je bila 
prikazana tudi izjava prof. dr. Alojza Ihana: »Ukrepi nimajo nobene zveze z epidemiologijo.« 
Cepivo v svoji definiciji zagotavlja, da se imunizira zdravega posameznika z namenom, da 
zaščiti celotno populacijo pred nalezljivo boleznijo. Pogoj cepiva je torej, da cepljen 
posameznik ne zboli, ko se sreča s boleznijo, za katero je cepljen in da bolezni cepljen 
posameznik ne more prenesti na ostale ljudi v populaciji. Cepivo vsebuje viruse ali 
oslabljene viruse, ki sprožijo obrambne reakcije v organizmu z namenom, da človek ne zboli, 
ko se sreča z naravnim virusom v prihodnosti (ne zboli) in virusa ne prenese naprej (zaščiti 
tudi necepljeno populacijo). Trenutno “cepivo” ne ugotavlja, še manj pa zagotavlja obeh 
postulatov definicije delovanja (19). Cepivo, kot edino zagotovilo zaustavitve virusnega 
obolenja po ukinitvi ukrepov niti nima zagotovila, da bo uspešno, niti ne poznamo 
dolgoročnih vplivov na zdravje posameznika. Celo kratkoročne stranske učinke “cepljenja” 
z mRNA cepivom šele beležimo in proučujemo. 
Ob tem nikakor ne smemo zanemariti dejstva, da virus kot tak ni bil nikoli izoliran in 
ukvarjanje z njim ni izpolnilo znanstvene zahteve, ki so temeljni nauk in zlato pravilo 
medicine. Ali drugače, Posebej moteče z medicinsko-znanstvenega vidika je, da za Covid-
19 vse do danes niso bili izpolnjeni vsi štirje Kochovi postulati, ki so že skoraj 150 let temelj 
medicinske mikrobiologije: 1. Patogeni mikroorganizem mora biti prisoten v vseh primerih 
tipičnih patoloških znakov diagnosticirane bolezni; 2. Patogeni mikroorganizem se lahko 
izolira iz okuženega gostitelja in se vzgoji v čisti kulturi; 3. Patogeni mikroorganizem 
vzgojen v čisti kulturi mora ponovno izzvati bolezen, ko je inokuliran v zdrav občutljiv 
laboratorijski organizem. 4. Patogeni mikroorganizem, ki je ponovno izoliran iz drugega 
organizma gostitelja mora pokazati vse lastnosti inokuliranega pategena. 
Vsak posameznik, ki je tretiran z novim MRNA genskim zdravilom, bi moral biti obveščen 
o vseh podrobnostih zdravila, ki mu je aplicirano, podpisati bi moral informiran pristanek, a 
po tem, ko bi imel na voljo vse podrobnosti-informacije (te so po slovenski zakonodaji še 
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vedno poslovna skrivnost – o tem je ob koncu leta 2020 izdala mnenje Informacijska 
pooblaščenka, ki je označila takšno zakonsko ureditev za pravno povsem nesprejemljivo, po 
Ustavi, mednarodnem pravu in pravnem redu EU-9, zato ta pravica pacientov ni zaščitena, 
je sploh ni mogoče uresničevati, s tem ni mogoče izpolniti pojasnilne dolžnosti zdravnika 
(Zakon o pacientovih pravicah in medicinska etika in deontologija), učinkov in morebitnih 
stranskih učinkov na zdravje. Le redki “cepljeni” so podpisali posebej oblikovan obrazec 
(formalno privolitev v cepljenje), pa še ta uradni dokument je bil ponekod splošen, veljaven 
za cepiva v splošnem. Ker gre za novo obliko mRNA cepiva, v katerem je delček genetskega 
zapisa za S protein delčka virusa in ne virus, kot v običajnih cepivih, ne more veljati enak 
protokol razlage, kot za ostala, preverjena cepiva. Informiran pristanek vsebuje kratko 
vrstico, v kateri je zapisano, da pacienti razlago o cepivu lahko najdejo na straneh NIJZ. Na 
straneh NIJZ najdemo zapis, dne 12.1.2021, ko je bilo cepljenje že v polnem teku: 
»Cepiva vsebujejo delček genskega zapisa virusa SARS-CoV-2, ki vsebuje zapis za specifičen 
antigen (npr. beljakovina S, ki jo virus uporablja za vezavo in vstop v človeške celice). 
Telesne celice nato s pomočjo tega genskega zapisa proizvedejo antigen, ki v telesu izzove 
imunski odziv. Prednost tega pristopa je relativna enostavnost obsežne proizvodnje cepiva. 
Številna cepiva te vrste so v pripravi, trenutno pa še nobeno ni v splošni uporabi. 
Tudi raziskovalci slovenskega Kemijskega inštituta so z inovativno metodo razvili svoje 
cepivo, ki je pripravljeno za klinično preizkušanje. Cepivo vsebuje del genetskega zapisa, ki 
se v človeških celicah prevede v virusne beljakovine, te pa sprožijo protitelesno in celično 
imunost. Novost slovenskega pristopa temelji na modifikaciji virusnih beljakovin v 
nanodelce, ki spominjajo na viruse, s čimer so izboljšali odziv imunskega sistema.  
Vektorska cepiva: Cepivo vsebuje za človeka nenevaren virus (vektor, npr. adenovirus), ki 
ne more povzročiti bolezni. vanj vnesejo genski zapis za antigen SARS Cov2 (npr. za 
beljakovino S). Posledično vektor proizvede antigen, ga izrazi na svoji površini in na ta način 
pri osebi sproži imunski odziv. 
Prednost takšnih cepiv je dobra stimulacija imunskega sistema, kar omogoča močnejšo in 
dolgotrajnejšo zaščito.« 
 
Kljub temu, da je cepivo, s katerim nas nameravajo cepiti, dejansko mRNA cepivo, se na 
NIJZ niso niti toliko potrudili, da bi posodobili objavo, ki bi bila bolj verodostojna. Gre za 
resno proceduralno nepravilnost, ki se v pravni državi niti v času izrednih razmer ne sme 
zgoditi.10 
 
Cepiva iz koščka v laboratoriju ustvarjenega tujega genetskega materiala ne potrebujemo. 
Otroci, pri katerih je smrtnost zaradi okužbe s SARS Cov2 nič, ne potrebujejo cepiva. Kdor 
je uspešno prebolel Covid-19 ne potrebuje cepiva, njihov imunski sistem je že dokazal, da 
virus zna premagati.   
 
Celotna ideja zapiranja države, odvzema temeljnih pravic in svoboščin, ogrožanje zdravja 
otrok in izničenje civilizacijskih norm demokracije temelji na ignoriranju znanstvenih 
dejstev.  

                                                 
9 Mnenje Informacijske pooblaščenke št. 007-48/2020/2, z dne 23. 10. 2020. 
10 Najvplivnejši mediji slovenski javnosti ne sporočijo informacij, ki izražajo zakulisna dogajanja in resen 
dvom v postopke pridobivanja cepiva za Covid in v samo cepivo, kot so te iz članka, dostopnega na povezavi: 
https://www.rt.com/news/512844-eu-approval-pressure-pfizer-covid-vaccine/ (20.2.2021). 
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Prosimo vas, če na osnovi dokazov preprečite nadaljevanje z obstoječo pravno politiko in 
prakso javne oblasti. Okužbo SARS Cov2 in z njo povezano bolezen Covid-19 je država 
uvrstila na seznam najnevarnejših infekcijskih bolezni, kar je medicinsko nezaslišano. 
Prosimo vas, da z upoštevanjem znanstvenih dognanj, preverljivih in dokazanih dejstev, 
preprečite nadaljevanje ukrepov, ki pomenijo uzakonitev neprimernih ukrepov, kot smo jim 
priča v zadnjem letu. 
 
Ob tem še poudarjamo, da bi bil med učinkovitimi ukrepi najverjetneje ukrep, o katerem g. 
Mitja Vilar in dr. Andraž Teršek že od meseca aprila tedensko, tudi dnevno, pošiljata pisma 
in apele na vlado, ministrstva, vodstva bolnic, DSO-jev, medijem itd., že dlje časa pa tudi 
dr. Dušan Keber: namestitev sistemov za odvajanje toplega, izdihanega in okuženega ali 
potencialno okuženega zraka iz zaprtih prostorov. Za zrak je lahko neposredni razlog okužb 
in njihovega širjenja. In če so najbolj ogrožena in najbolj okužena mesta in populacija 
bolnice in Domovi za starejše osebe, potem je več kot očitno, da posameznikovo bivanje 
doma, njegova hoja, tek ali kolesarjenje po javnem prostoru, zlasti v naravi, vožnja z 
avtomobilom, prehajanje občinskih in statističnih mej itd…, niso v nikakršni povezavi z 
mesti in osebami, ki so najbolj ogroženi in okuženi. Vsi njuni naslovniki do današnjega dne 
dejansko ignorirajo njuna prizadevanja. Zato sklenemo, da v tem oziru država očitno in 
grobo krši svoje pozitivne pravne obveznosti za zaščito ustavnih pravic do življenja, zdravja 
in zdravega življenjskega okolja vseh prebivalcev RS.  
 
Omeniti gre še tri dejstva, nedvomno so pravno relevantna. Prvič, Jelko Kacin je že meseca 
maja 2020 ustvaril skrivnost glede ukrepov in odločevalcev o ukrepih.11 Nesprejemljivo. 
Drugič, dr. Beovićeva je sama, osebno izjavila decembra 2020, da se vlada ne posvetuje niti 
s strokovno skupino.12 Pravno nesprejemljivo in v nasprotju z zahtevami Ustavnega sodišča 
RS. Tretjič, minister za notranje zadeve g. Hojs (ki je kategorično odstopil s položaja in še 
vedno deluje in nastopa kot minister, čeprav je Ustava RS nedvoumno in kristalno jasna in 
razumljiva, da ministru funkcija preneha tudi z odstopom), je 10 decembra v oddaji Tarča 
javno izjavil: »Vsakemu, ki danes umre, ali 95 odstotkom tistih, ki danes umrejo, ne glede 
na to, da umrejo tudi morda za posledico raka, pa so imeli zraven covid, se pripiše, da so 
umrli zaradi covida.«13  
 
A zgodi se nič. Predvsem se ne zgodi takojšnja interna, inšpekcijska in kriminalistična 
preiskava. 
 

                                                 
11 Dostopno na: https://www.metropolitan.si/aktualno/nekoc-vam-bom-povedal-kdo-je-bil-tisti-ki-se-je-
odlocil-za-maske-pri-nas/ (20.2.2021) 
12 Dostopno na: https://www.delo.si/novice/slovenija/koga-zdaj-poslusa-vlada/ (20.2.2021) 
13 O tem, da omenjeni minister posega tudi po lažeh, se je v medijih (a ne na RTV Slovenija, morda včasih na 
POPTV in Kanalu A) veliko pisalo – in dokazovalo. Zlagati se pri verjetno najpomembnejši temi, ki zadeva 
razloge smrtnih primerov, primerjalne analize in primerjanje ključnih podatkov, je zavržno početje. A na 
takšnem početju temeljijo obstoječim ukrepi. Glej npr. objavo: http://www.times.si/slovenija/direktor-nijz-
postavil-hojsa-na-laz-o-smrtih-med-epidemijo--99ebbb76a48849d9d64cdacf21f33d6154d65008.html 
(20.2.2021). 
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V znanstvenem članku z naslovom “The FDA-approved drug ivermectin inhibits the 
replication of SARS-CoV-2 in vitro” avtorji pojasnjuje zdravilne učinke zdravila 
IVERMECTIN. Slovenska javnost zanj verjetno še ni slišala (20). 
 
Izpostaviti, da je to očitno kršene pravice javnosti do obveščenosti, se zdi skoraj banalno. 
 
Četudi, po drugi strani, ni tako zelo banalno. Namreč, s pomočjo poizvedovanj in 
naslavljanja točno določenih vprašanj javni oblasti, NIJZ in Medicinski fakulteti se je samo 
po sebi ustvarilo (če bi šlo za filmsko industrijo, bi bilo to samo) zanimivo, a hkrati (ker za 
vprašanje življenja in smrti, svobode in suženjstva, zdravja in bolezni, normalizacije in 
katastrofizacije javnega življenja, itd. …) šokantno, osupljivo, neverjetno presečišče: med 
pravico javnosti do obveščenosti, vsebinsko (stvarne, materialne) utemeljenostjo ukrepov in 
pravico posameznika v vlogi državljana in pacienta, v sozvočju z dolžnostjo zdravnika kot 
zdravnika in državljana. To presečišče pa določa osupljiva, neverjetna, šokantna, alarmantna 
ugotovitev, da ključni akterji, to pa so Vlada RS, DZ RS, NIJZ in zdravniška skupnost OD 
ZAČETKA »EPIDEMIJE« PA VSE DO DANAŠNJEGA DNE SPLOH NE 
RAZPOLAGAJO S 
KLJUČNIMI/BISTVENIMI/NAJPOMEMBNEJŠIMI/ODLOČILNIMI 
INFORMACIJAMI glede ukrepov!! Zato kot prilogo, na katero se prav posebej in s 
kazanjem s prstom sklicujemo, dodajamo URADNE ODGOVORE osrednjih akterjev pri 
določanju in izvajanju ukrepov, ki nam, javnosti in Vam, spoštovane sodnice in sodniki 
spoštovanega in cenjenega Ustavnega sodišča RS, sporočajo: NE, Z NOBENO OD TEH 
INFORMACIJ NE RAZPOLAGAMO, ZATO JE NI MOGOČE DOBITI (!!) (vljudno 
prosimo spoštovano in cenjeno Sodišče, naj bo zelo pozorno na priloge). 
 
Med drugim je bil že v letu 2020 zahtevan dostop do naslednjih (a ne le teh) informacij: 
 

1. Zahtevam znanstvene raziskave dokaze da je Covid-19 nedvomno nalezljiv. Prosim za 
znanstvene dokaze študije, da sploh lahko pride do prenosa virusa okužbe po zraku. 
2 Zahtevam dokaze znanstvene raziskave, da so (medicinske) maske koristna zaščita pred Sars-
Cov-2. 
3. Zahtevam znanstvene dokaze o izolaciji virusa Sars-Cov-2 v skladu s Kochovimi postulati in 
študije, ki bi dokazala vzročno zvezo med Sars-Cov-2 in domnevno nalezljivo boleznijo Covid-
19. 
4. Zahtevam certifikate o ustreznosti PCR testa za odkrivanje okužbe s Sars-Cov-2. 
5. Zahtevam podatek o številu amplifikacijskih ciklov, ki se jih uporablja v Sloveniji od začetka 
testiranja do danes po mesecih: število amplifikacijskih ciklov za marec 2020, april 2020, ... 
november 2020. 
6. Zahtevam podatke o tem, koliko odstotkov od števila pozitivnih na testiranju na Sars-Cov-2 je: 
a) asimptomatskih 
b) ima blage simptome kot pri prehladu 
c) ima hude, življenjsko ogrožajoče simptome 
d) jih umre zaradi pridruženih bolezni 
e) jih umre ZARADI Covid-19 (prosim za prilogo izvedenskega mnenja o spremembi tkiv zaradi 
Covid-19 in o odsotnosti vseh drugih pridruženih bolezni) 
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7) Zahtevam znanstvene dokaze, da je medicinska maska primerna, potrebna in neškodljiva 
zaščita za nošenje 8 ur med opravljanjem službe, glede na to, da recimo prodajalci NE delajo v 
sterilnem okolju in z odprtimi ranami, kot je izvorni namen medicinske maske pri delu kirurgov. 
8) Zahtevam dokaze, da so medicinske maske, ki so v prodaji pri nas neoporečne, da ne 
vsebujejo zdravju škodljivih snovi in sterilne. Prosim za deklaracijo o sestavi mask (material, s 
kakšnimi snovmi so obdelane). Zahtevam podatek, kdo pri nas preverja neoporečnost mask, ki so 
v prodaji in uporabi pri nas, v Sloveniji, če se jih že zahteva od nas. 
9) Zahtevam podatke o pojavnosti gripe v grafični obliki tudi za Slovenijo. 

 
Odgovor je bil vselej enak, tako z NIJZ, Ministrstva za zdravstvo, UKC Ljubljana, Medicinske 
fakultete v Ljubljani in Urada vlade za komuniciranje. 
 

Prepričani smo, da je tudi to dejstvo, če bi ga osamili, samo po sebi dovolj za razveljavitev 
obstoječih ukrepov in za krepko zaušnico javni oblasti – Vladi RS. V kombinaciji z drugimi 
preverljivimi in dokazanimi dejstvi pa po našem prepričanju TO DEJSTVO tvori celoto, ki 
je ne le ustavnopravno pomembna, ampak po principu prisiljujoče nujnosti vodi k takojšnji 
in kategorični razveljavitvi ukrepov in omejitev pravic in svoboščin. Posledično in v 
prihodnje pa k množičnemu, masovnemu vlaganju kazenskih ovadb in odškodninskih tožb.  
 
Reference (po številkah v oklepajih zgoraj): 
 
Povezava: https://www.who.int/bulletin/volumes/99/1/20-265892/en/ 
Povezava: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/eci.13484 
Pieter Borger et al., External peer review of RTPCR test to detect SARS CoV2 reveals 10 
major flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive 
results, Nov.27,2020. 
Safiya Richardson, MD, MPH et al., Presenting Characteristic, Comorbidities, and 
Outcomes Among 5700 Patients Hospitalised With COVID 19 in the New York City Area, 
JAMA 2020 323(20), Apr. 22,2020 
 
Viri in povezave: 

 
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj8i
Pmr0KjuAhXp_CoKHS6HCwQQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.
nlm.nih.gov%2F32428865%2F&usg=AOvVaw2ke6LlAtimPDJyRDjF8-lo 
Pien Huang, What We Know About The Silent Spreaders Of Covid 19, NPR, Apr.13,2020 
Hao-Yuan Cheng, MD, Msc et al., Contact Tracing Assessment of Covid 19 Transmission 
Dynamics in Taiwan and Risk at Different Exposure Periods Before and After Symptom 
Onset, JAMA Intern Med Vol. 180(9), May 1,2020 
Mercedes Yanes-Lane et al., Proportion of Asymptomatic infection among COVID 19 
positive person and their transmission potential: A systemic review and meta-analysis. PLOS 
One, Nov.3,2020. 
Povezava: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7739853/ 
Povezava: https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-
w?fbclid=IwAR1V8oJyll8g0tFjNb6fvvrIzgVtH_D6Y7_CJ3OZf-lbwzcbmNmY93E3QXc 
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Povezava: https://ambasador21.wordpress.com/2020/12/29/kaj-nova-studija-10-milijonov-
kitajcev-ugotovila-da-asimptomaticni-covid-prenasalci-niso-nikoli-
obstajali/?fbclid=IwAR2mxK06TSsrIBXXt5-
94vpFBXiJDJP7eJl07MMfQz_2bF8aamenkfLdiVo  
Povezava: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/children-and-school-settings-
covid-19-transmission 
Povezava: https://www.unicef.org/press-releases/covid-19-unicef-warns-continued-
damage-learning-and-well-being-number-children 
Povezava: https://news.un.org/en/story/2020/12/1079462 
Howard Markel et all., Nonpharmaceutical Interventions Implemented by US Cityes During 
the 1918-1919 Influenza Pandemic, 298 JAMA 644,647 (2007) 
Noreen Quails et all., Community Mitigation Guidelines to Prevent Pandemic Influenza, 
United States, 2017   
 Citting New China virus: Warning against cover-up as number of cases jumps, BBC, 
Jan.21,2020 
 CittingGoogle Analytics- Covid 19-deaths worldwide 
Povezava: https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037 
Leon Caly, Julian D. Druce, Mike G. Catton, David A. Jans, Kylie M. Wagstaff: The FDA-
approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro. Antiviral 
Research 178 (2020) 10478 7. ELSEVIER. 
 
Dodajamo še nekaj znanstvenih dognanj: 

 
Pozitivni vidiki virusov so v trenutni situaciji težko vidni, ampak kljub temu obstajajo 
(Roossinck, 2011). 
 
Virus: 

Cirkulacija virusa v Italiji septembra 2019 (Apolone et al., 2020) 
Imunost na SARS-CoV2 na podlagi reaktivnosti T-celic na sorodne koronaviruse (Grifoni 
et al., 2020; Le Bert et al., 2020) 
Smrtonst v primerjavi z gripo (Petersen et al., 2020) 
Uradna stopnja smrtnosti 0.27% (Ioannidis, 2020) 
Virus za otroke in njihove starše ni nevaren (Cai et al., 2020; Tosif et al., 2020) 
 
qPCR testi: 

V Sloveniji se vsak qPCR test za SARS-CoV2 ob Ct (pražni cikel) vrednosti 37 ali manj 
smatra kot pozitiven test (Poljak et al., 2020) 
qPCR test za detekcijo SARS-CoV-2 je katastrofalne kvalitete (več na to temo v članku, ki 
ga žal še pišemo), znanstvena publikacija (Corman et al., 2020) kjer je bil qPCR test 
objavljen, pa bo verjetno umaknjena (Pillonel et al., 2020) 
Pri brisu, ki je bil pozitiven na qPCR testu ob Ct vrednosti 35, lahko manj kot 3 % tovrstnih 
brisov dejansko inficira celično kulturo. (Jaafar et al., 2020; La Scola et al., 2020) 
mRNA Cepiva za SARS-CoV2   
Pri miših je bil S-protein (ali spike protein) virusa najden v možganih in tam povzroča 
inflamacijo (Rhea et al., 2020) 
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V mRNA cepivu se nahaja mRNA zapis, ki kodira za S-protein in lahko prečka krvno 
možgansko bariero v miših, ali se to zgodi tudi pri človeku ni preiskano (No Ref.) 
iz predkliničnega poskusa z mRNA cepivi (Moderna) je razvidno, da ima okoli 20 % ljudi 
stranske učinke po cepljenju (Jackson et al., 2020) 
CDC uradno prizna večje stranske učinke (kot je npr. “anaphylaxis”) zaradi cepljenja pri 3 
% cepljenih in je zato potrebna hospitalizacija (Clark, 2019) 
Iz vseh, v tej pobudi navedenih razlogov, je v nasprotju z Ustavo RS, mednarodnim pravom 
in priporočili Svetovne zdravstvene organizacije tudi UREDBA z dne 31.12.2020 (zgoraj).14 
 
SKLEP: 

 
Ob upoštevanju vseh navedb v tej pobudi, sklicujoč se na znanstvene vire, vljudno in v 
najboljši veri predlagamo Ustavnemu sodišču RS in ga prijazno prosimo, da ugotovi 
protiustavnost v tej pobudi izpodbijanih predpisov in jih razveljavi.  
 
S tem naj omogoči naciji/državi/slovenski družbi, da se postavi v izhodišče in se dogovori o 
ukrepih, ki bodo dejansko učinkoviti, ki ne bodo pomenili nesorazmerno, nenujno in stvarno 
neutemeljeno kršitev temeljnih pravic in svoboščin in ki bodo slovenski naciji omogočili 
hiter, uspešen in zdrav izhod iz predolgo trajajočih kriznih časov, poslnih stisk, tegob, 
trpljenja, krivic, obupanja, propada, nezadovoljstva, nezaupanja in splošne stagnacije 
razvoja in napredka nacije.  
 
Zato spoštovanemu Sodišču tudi vljudno predlagam absolutno prednostno obravnavo.  
V primeru, da bi se spoštovano Sodišče odločilo za to možnost, smo pobudniki pripravljeni 
tudi na osebni in neposredni nagovor Sodišča na javni glavni obravnavi. 
 
Op.: vlogi je bilo priloženo več elementov dokaznega gradiva.  
Med drugim tudi dokaz o tem, da država/vlada, medicinske institucije in zdravstvene 
ustanove ne razpolago z nobeno bistveno medicinsko infiormacijo – država, strokovna 
posvetovalna skupina, NIJZ, UKC LJ, Vlada RS, Ministrstvo za zdravje in Medicinska 
fakulteta so bile zaprošene za posredovanje devetih bistvenih informacij glede bolezni, 
virusa, analiz, širjenja okužb in učinkovitosti ukrepov; vselej je bil odgovor “informacij vam 
ne moremo posredovati, ker jih nimamo.” 
 
 
 

Prva dopolnitev pobude za presojo ustavnosti pravnih predpisov v zadevi 

opr. št. U-I-17/21 
 

                                                 
14 Priporočila WHO glede uporabe TESTOV so dostopna na povezavi: https://www.who.int/news/item/14-12-
2020-who-information-notice-for-ivd-users (21.1.2021). Znanstvena študija, ena od številnih, o učinkovitosti 
testov je dostopna na povezavi: https://ebm.bmj.com/content/ebmed/early/2020/09/30/bmjebm-2020-
111511.full.pdf (21.1.2021) 
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1. 
Spoštovano in cenjeno Ustavno sodišče Republike Slovenije, kot pooblaščenec pobudnikov 
v predmetni zadevi spodaj podpisani izr. prof. dr. Andraž Teršek na Sodišče vljudno 
naslavljam predlog za ZAČASNO ZADRŽANJE IZVAJANJA Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B) (Uradni list RS, št. 142/20).  
 
Prepričani smo, da bi izvajanje tega zakona, ki izrecno in neposredno ureja OBVEZNOST 
CEPLJENJA in določa PREPOVEDI za pravne subjekte, navedene v tem zakonu, v primeru, 
da cepljenje zavrnejo, pomenilo in povzročilo nepopravljivo škodo. Po našem prepričanju bi 
bila ta škoda znatno večja od škode, ki bi nastala ob neizvajanju predmetnega zakona. 
Oziroma, prepričani smo, da bi izvajanje predmetnega zakona povzročilo ne samo znatno in 
nepopravljivo škodo subjektom, ki jih zakon neposredno naslavlja. Uresničevanje/izvajanje 
tega zakona bi po našem prepričanju pomenilo očitno in grobo kršitev temeljnih človekovih 
in ustavnih pravic in svoboščin, izrecno in poudarjeno izpostavljenih v naši pobudi za 
presojo ustavnosti tam navedenih pravnih predpisov. Edini način, da do nastanke te in takšne 
škode ne pride je ZADRŽANJE IZVAJANJA/URESNIČEVANJA predmetnega zakona do 
končne odločitve Ustavnega sodišča v tej zadevi. 
 
V prid našemu predlogu in v funkciji argumentacije o utemeljenosti našega predloga se 
poudarjeno sklicujemo na Resolucijo Sveta Evrope št. 2361 (2021), katere besedilo 
navajamo v nadaljevanju. 
 
2. 
Uvodno: citat tiskovnega sporočila za javnost: 
 
“Excellent news from the Council of Europe (CoE), the world’s leading human rights 
organisation. It is the governing body of the European Court of Human Rights. As you’re 
probably aware the CoE is distinct and separate from the EU. Britain and Ireland are 
contracting parties to the CoE and the ECHR. This is excellent news for people concerned 
about mandatory vaccination or discrimination on vaccination status. Today a Council of 
Europe resolution has been voted that prohibits states from making vaccination against the 
covid mandatory or that it can be used to discriminate against workers or anyone who  
does not get vaccinated. Here is the text extracted at specific points and the full resolution 
in original and original link.  
7.3 regarding ensuring high vaccine acceptance:  
7.3.1 ensuring that citizens are informed that vaccination is NOT mandatory and that no one 
is pressured politically, socially or otherwise to get vaccinated if they do not wish to do it 
yourself;  
7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not being vaccinated, due to possible 
health risks or because they do not want to be vaccinated;  
7.3 regarding the guarantee of high acceptance of the vaccine:  
7.3.1 guarantee that citizens are informed that vaccination is NOT mandatory and that no 
one is pressured politically, socially or in any other way to be vaccinated, if you don't want 
it;  
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7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to 
possible health risks or for not wanting to be vaccinated.” 
 
 
Konec besedila. 
 
3. 
Polno besedilo Resolucije: 
 
Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations 
 
Resolution 2361 (2021) | Provisional version 

 
Author(s):  
Parliamentary Assembly 
 
Origin 
 
Assembly debate on 27 January 2021 (5th Sitting) (see Doc. 15212, report of the Committee 
on Social Affairs, Health and Sustainable Development, rapporteur: Ms Jennifer De 
Temmerman). Text adopted by the Assembly on 27 January 2021 (5th Sitting).  
… 
 
Dokument je dostopen na povezavi: 
 
https://pace.coe.int/en/files/29004 
 
 
 
 
 
Dodatna argumentacija 

 
4. 
S pobudniki hkrati razširjamo izvorno pobudo na Odredbo o izvajanju posebnega 
presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki 
opravljajo dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 11, z dne 22. 1. 2021, ISSN 
1318-0576). In sicer iz razlogov, z argumenti in s sklicevanjem na strokovne in znanstvene 
vire, navedene v izvorni pobudi. 
 
5. 
S pobudniki hkrati razširjamo pobudo za presojo ustavnosti na 31. člen Zakona o nalezljivih 
boleznih (ZNB) (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo). In sicer iz razlogov 
in z argumenti, s katerimi zatrjujemo protiustavnost 39. člena ZNB. V 31. členu ZNB je 
določeno: 
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31. člen 
Zdravstveno higienski pregledi s svetovanjem zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni 
obsegajo usmerjene preglede objektov in prostorov, predmetov in oseb, svetovanje, vključno 
z odvzemom materiala za usmerjeno laboratorijsko preiskavo. 
Pregledi iz prejšnjega odstavka so obvezni za: 
osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno, vzgojno-varstveno in zdravstveno dejavnost, ter 
za objekte in prostore, kjer se ta dejavnost opravlja; 
osebe, ki opravljajo dejavnost higienske nege in rekreacije prebivalstva, ter za objekte in 
prostore, kjer se ta dejavnost opravlja; 
osebe, ki pridejo v stik z živili, pitno vodo ali zdravili pri izdelavi in prometu živil in zdravil, 
pri oskrbi prebivalstva s pitno vodo, ter za objekte in prostore, kjer se te dejavnosti 
opravljajo. 
Delodajalci morajo omogočiti preglede iz prejšnjega odstavka v delovnih prostorih in v 
času, ko poteka delovni proces, razen predhodnih zdravstvenih pregledov oseb, ki se 
opravijo pred sklenitvijo delovnega razmerja in v sodelovanju z medicino dela. 
 
Zatrjujemo, da gre pri tem členu, enako kot pri 39. členu ZNB, za ustavnopravni problem 
»podnormiranosti«, vsebinske in pojmovne nejasnosti, s tem pa pravne predvidljivost 
dopustnih ravnanja javne oblasti, s katerimi ta posega v temeljne človekove in ustavne 
pravice in svoboščine, zagotovljene z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in Ustavo 
RS. Navedeni člen, iz tega razloga pa Zakon kot tak, vsebine uporabljenih besed in pojmov 
ne določa dovolj natančno in konkretno. S tem omogoča javni oblasti (v tem primeru Vladi 
RS), da uporabi katerikoli ukrep, ne glede na znanstveno utemeljitev nujnosti ukrepa in ne 
glede na obstoj znanstvenih raziskav, študij in analiz o smiselnosti, koristnosti in 
učinkovitosti ukrepa/(ali bolje) ravnanja, (ali še bolje) posega v telo posameznika. Mislimo 
predvsem na ukrep jemanja BRISOV, uporabe PCR testov in t.im. »hitrih testov,« 
posledično pa na škodljive posledice (domnevnih) rezultatov teh posegov za posameznika, 
njegove najbližje, otroke, ljudi v ožjem socialnem okolju in hkrati za celotno prebivalstvo 
Republike Slovenije.  
 
Vlada RS nikoli in z ničemer ni znanstveno in strokovno utemeljila nujnosti, učinkovitosti 
in NATANČNOSTI rezultatov te vrste posega v posameznikovo fizično in moralno 
integriteto. Velja prav nasprotno: v izvorni pobudi navajamo znanstvene in strokovne vire, 
ki utemeljujejo in dokazujejo nezanesljivost in nenatančnost v prejšnjem odstavku 
navedenih ravnanj. 
 
Vlada RS ukrepe in posege v fizično in moralno, posledično pa tudi socialno integriteto in 
identiteto posameznika utemeljuje izključno z osebnimi mnenji članov t.im. strokovne 
skupine Vlade RS, ki jo vodi dr. Bojana Beović.  
 
S pobudniki ne dvomimo v dobronamernost delovanja in svetovanja te skupine. Poudarjamo 
zgolj dejstvo, da ukrepi in posegi v pravice in svoboščine posameznikov in celotne javnosti 
(poudarjeno izpostavljene v izvorni pobudi) nimajo stvarne, vsebinske podlage, ki bi jo 
predstavljala znanstvena dognanja, študije, analize, raziskave in primerjave. Že zgolj iz tega 
razloga Vlada RS ne izpolnjuje svoje pozitivne pravne obveznosti, ki ji jo je naložilo 
Ustavno sodišče že v odločbi št. U-I-83/20. 
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Za razliko od Vlade RS pa s pobudniki svoje trditve in predloge utemeljujemo z 
znanstvenimi in strokovnimi viri. Del teh virov navajamo v izvorni pobudi. Drugi del teh 
virov prilagamo k tej vlogi. In ker se z obravnavano tematiko ukvarjamo dnevno, s tem da 
iščemo, beremo, analiziramo in primerjamo dostopne znanstvene vire, gre pričakovati, da 
bomo v prihodnje zelo verjetno izvorno pobudo dopolnili še z dodatnimi znanstvenimi in 
strokovnimi viri.  
 
Ob tem pa želimo spoštovanemu in cenjenemu Sodišču pojasniti tudi dokaj neprijetno 
okoliščino, da določene znanstvene študije in analize še (vedno) niso javno dostopne, ker 
»čakajo« na objavo v znanstvenih publikacijah.15 
 
Posebej poudarjamo in izpostavljamo tudi nadvse pomembno ustavnopravno dejstvo, ki je 
bilo v tem tednu predstavljeno slovenski javnosti: da Vlada RS pri sprejemu odločitve glede 
odpiranja in zapiranja vrtcev in šol ni sledila mnenju in priporočilom svoje lastne strokovne 
skupine in NIJZ.16  
 
Ker so pobudniki zdravniki, ki so pri svojem delu zavezani (kot poudarjamo v izvorni 
pobudi) mednarodnemu pravu ter medicinski etiki in deontologiji, takšnemu ravnanju javne 
oblasti odločno nasprotujemo in smo do njega zelo kritični. In ponovimo: takšno ravnanje je 
v neposrednem in izrecnem nasprotju z navodili in usmeritvami tega visokega Sodišča iz 
odločbe št. U-I-83/20. Prepričani smo, da je takšno oblastno ravnanje že samo po sebi 
protiustavno, pa naj bo zapisano in objavljeno v obliki pravnega predpisa, ali ne.17  
 
6. 
S pobudniki zato vljudno predlagamo Sodišču, da ZADRŽI tudi IZVAJANJE Uredbe o 
izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-Cov-2 
(Uradni list RS, št. 204/20), Sklepa o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih 
boleznih, pri epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 23/20 in 79/20), Odredbe iz zgornjega 
odstavka, 31. člena ZNB in 68. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19), 
do končne odločitve Sodišča v tej zadevi. 
 
Pri tem želimo izpostaviti predvsem dve dejstvi. 
 
Prvič, kot je že bilo omenjeno zgoraj, ni znanstveno dokazano, da so testi za odkrivanje 
okužbe s COVID-om zanesljivi, JE pa znanstveno dokazano, da NISO zanesljivi. 
 
Drugič, z uporabo takšnega pristopa se posameznikom in celotni javnosti povzroča 
nepopravljiva škoda. Ta je dvosmerna. Znanstveno je dokazano, da hitri ali PCR test lahko 
pri okuženem posamezniku pokaže negativen rezultat, ki je napačen-zmoten. Hkrati pa lahko 
                                                 
15 Na to dejstvo je pred dnevi javno opozoril tudi nekdanji minister za zdravstvo, prof. dr. Dušan Keber, v 
članku, ki ga prilagamo tej vlogi.  
16 Navajamo eno od časopisnih objav na to temo, se je pa o tem poročalo tudi v informativnih oddajah RTV 
Slovenija in POP TV. Dostopno na: https://www.vecer.com/slovenija/jansa-epidemiologi-nijz-in-svetovalna-
skupina-se-vedno-podpirajo-odprtje-1-triade-osnovne-sole-in-polno-delovanje-vrtcev-10233514  
17 Ob tem želimo opozoriti, da je spletišče Vlade RS dokaj nepregledno, zato se posameznik težko orientira, 
ko išče potrebne informacije: kaj je golo mnenje vlade, kaj je uradni in v Uradnem listu objavljeni sklep, itd.   
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pri neokuženem posamezniku pokaže pozitiven rezultat, ki je tudi napačen-zmoten. Da se je 
to pripetilo v več primerih testiranja ljudi, zaposlenih v šolah, so v tem tednu poročali mediji 
in strokovna skupina vlade je temu pritrdila.  
 
S tem se povzroča nepopravljiva škoda posameznikom, njihovim družinam, otrokom in 
celotnemu prebivalstvu. Prvič, ker okuženi posameznik z negativnim testom lahko okuži 
druge ljudi, Drugič, ker napačen pozitiven rezultat testa pri neokuženem posamezniku zanj 
in njegove bližnje, zaradi psihološkega učinka pa pri ljudeh v njegovem ožjem in širšem 
socialnem okolju, pomeni nepopravljivo škodo, saj takšno ravnanje ne le lahko, ampak 
običajno in praviloma vodi k stigmatizaciji in socialni izolaciji posameznika – ki se ga drugi 
ljudje zato izogibajo in dobesedno bojijo. O škodljivih, potencialno katastrofalnih socialnih 
posledicah v takih primerih so že zdavnaj javno spregovorili psihologi, psihiatri in 
psihoterapevti. To dejstvo je mogoče zanikati samo (če uporabimo sintagmo sodnika 
Ustavnega sodišča, akad. prof. dr. Marijana Pavčnika, uporabljeno v več njegovih delih, 
prisotno pa tudi v temeljnem delu Gustava Radbrucha Filozofija prava in v spremni besedi 
k tej monografiji) s t.im. »zavestno skepso.«  
 
Za dokazovanje nove EPIDEMIJE STRAHU med ljudmi, strahu pred drugimi ljudmi, niti 
ni potrebno navajati strokovnih in znanstvenih študij: zadošča daljši sprehod po ulici 
kateregakoli slovenskega kraja ali mesta. 
 
Te vrste stigmatizacijo, socialno izolacijo in posledično DISKRIMINACIJO, ki so po našem 
prepričanju za posameznika, otroke in družine, v širši perspektivi pa za celotno javnost, kar 
je svojevrstna socialna katastrofa, je mogoče preprečiti le s takojšno prekinitvijo izvajanja te 
vrste ukrepov/posegov/testiranj.  
 
Seveda pa je že sam ukrep KARANTENE zelo močan poseg v pravice in svoboščine 
posameznika. Po našem prepričanju bi moral biti prepovedan, če je utemeljen zgolj s testi, 
katerih nezanesljivost je znanstveno dokazana. 
 
7. 
S pobudniki vljudno prosimo visoko Sodišče, da naše opozorilo, ki je hkrati trditev, o kršitvi 
pozitivnih obveznosti države iz naslova pravice do življenja, zdravja in zdravega 
življenjskega okolja vzame skrajno resno. Enako kot v izvorni pobudi tudi na tem mestu 
poudarjamo (enako kot dr. Keber, v omenjenem in priloženem članku), da se Vlada RS vse 
od marca 2020 ne zmeni (ignorira, odriva) za predloge in apele, ki jih na vlado, zdravstvene 
ustanove, javne funkcionarje in vodstva DSO-jev naslavljata, hkrati pa javno objavljata zlasti 
g. Mitja Vilar in dr. Andraž Teršek, v novejšem obdobju pa javno tudi zdravnica Biserka Ilin 
in dr. Dušan Keber: KER SO ZDRAVSTVENE USTANOVE, BOLNICE, KLINIČNI 
CENTRI IN DSO-ji lokacije, kjer je največ okužb, JE PO ZDRAVI PAMETI, PA TUDI PO 
STROKOVNI PRESOJI EDINI RES UČINKOVITI UKREP NAMESTITEV SISTEMOV 
ZA ODVAJANJE IZDIHANEGA ZRAKA VEN IN ZAPRTIH PROSTOROV. Ne 
odpiranje in zapiranje oken, niti ventilatorji, niti klimatske naprave. Podrobno, pikolovsko 
in v celoti razumljivo razlago tega ukrepa že od marca 2020 ponuja g. Mitja Vilar. Pred dnevi 
je sindikalist, g. Branimir Štrukelj, v izjavi za posebno oddajo o Covidu na RTV Slovenija 
dejal: »Z namestitvijo sistemov za odvajanje zraka bi bili vrtci in šole lahko ves čas odprti 
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in dejavni.« Enako velja za vse zaprte prostore, od trgovskih in poslovnih, do drugih. Zlasti 
pa to velja za najbolj ogrožene ustanove in ljudi v teh ustanovah: bolnišnice in Domovi za 
starejše osebe. 
 
Prepoved prehajanj občinskih, ali pa regijskih mej, že po zdravem razumu in brez 
znanstvenih analiz nima prav nikakršne neposredne ali posredne povezave s širjenjem 
nalezljive bolezni. Ustavno sodišče je sicer res že odločilo o tem vprašanju v odločbi št. U-
I-83/20, vendar pa je to Sodišče tam tudi zapisalo jasno sugestijo, da je bilo pripravljeno 
Vladi RS malo pogledati skozi prste, ker jo je epidemija presenetila in ker je bilo treba 
pridobiti izkušnje. Prav nobene analize ali študije ni, ki bi dokazovala, da ima ta prepoved 
karkoli opraviti s širjenjem nalezljive bolezni. Prav nobene! Nasprotno, v tujini so bile 
izdelane znanstvene študije, da takšna prepoved nima ničesar opraviti s tem problemom. 
Enako velja za t.im. policijsko uro. Zato Sodišču vljudno predlagamo, da o tem vprašanju 
ponovno razmisli. 
 
8. 
Hkrati spoštovanemu in cenjenemu sodišču vljudno predlagamo, da pri presoji upošteva tudi 
odločitve sodišč drugih držav. Zlasti Avstrije (tudi avstrijskega ustavnega sodišča), Nemčije, 
zlasti v deželi Weimar, pa tudi nemškega zveznega ustavnega sodišča, Ustavnega sodišča 
Republike Češke, Ustavnega sodišča Kosova, Ustavnega sodišča Bosne in Hercegovine, 
portugalskih in španskih sodišč, Ustavnega sodišča Ekvadorja, seveda tudi zveznih vrhovnih 
sodišč v ZDA. Nekatera od teh sodišč (npr. na Portugalskem) so že pred tedni in meseci 
odločila, da je odrejanje karantene na temelju PCR in hitrih testov NEDOPUSTNO. 
 
9.  
S pobudniki sklenemo to prvo dopolnitev vloge s ponovljenim poudarkom, da kot zdravniki 
nikakor ne moremo pristati na opravljanje svojega dela in dela zdravniških kolegov na tako 
majavih temeljih in ob odsotnosti kakršnekoli strokovne in znanstvene, zatorej oprijemljive 
stvarne podlage. 
 
Posebej poudarjamo tudi dejstvo, da Vlada RS določa in odreja ukrepi izključno s 
sklicevanjem na gole statistične podatke, številke. Pri tem pa prihaja do osupljivih 
nesmislov. Navajamo en primer, vzorčen: zaradi povečanega razširjenja okužb v DSO-jih b 
Obalno-Kraški regiji, NE PA PRI PREBIVALSTVU, Vlada RS to regijo, enako pa velja za 
vse ostale regije, prikazuje v barvah in niha med črno in rdečo obarvanostjo. Ta gola 
statistika, gole številke, nima širšega konteksta in nima dejanske stvarne podlage med 
prebivalstvom: PRAV NIČESAR NE POVE O ZDRAVJU IN OKUŽENOSTI ALI 
NEOKUŽENOSTI LJUDI, KI NE PREBIVAJO V DSO-jih! 
 
 
Z vljudnim in odličnim spoštovanjem, 
 
pooblaščenec pobudnikov: 
 
Izr. prof. dr. Andraž Teršek, l.r. 
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Druga dopolnitev pobude za presojo ustavnosti pravnih predpisov v zadevi 

opr. št. U-I-17/21-5 
 

 
Spoštovano in cenjeno Ustavno sodišče Republike Slovenije, 
 
Na Vas vljudno naslavljam DRUGO dopolnitev izvorne POBUDE v predmetni zadevi. 
 
Spodaj navajam besedilo, ki so ga spisali dve zdravnici in zdravnik – pobudniki, ki jih pred 
tem Visokim Sodiščem zastopam kot pooblaščenec. 
 
 
Argumentacija zdravnikov-pobudnikov: 

 
Z dokazi podprta medicina ocenjuje, da ukrepi za zajezitev širjenja okužbe, kot smo jim 
priča v Slovenji že več kot 100 dni, niso rešitev. Trdimo, da celo pripomorejo k težavi, 
epidemiji, bolezni v splošnem. 
 
Prvič v zgodovini smo za zajezitev epidemije uporabili princip ukrepov, ki osamijo zdrave; 
in ne, kot je bilo do sedaj običajno, »karanteno bolnih«. Glede na to, da je nov pristop 
karantene splošne populacije, torej zdravih posameznikov, novost, je ne samo zaželeno, 
temveč tudi nujno sprotno preverjanje in ocenjevanje posledic ukrepov s strokovnimi 
argumenti, torej TUDI, a ne samo, z dokazi podprto medicino. Nikakor pa ne »politično.« 
 
V evalvacijski postopek bi morali biti vključeni strokovnjaki več strok, ne samo medicinske, 
sicer je ocena ukrepov parcialna in zato tudi nujno površna, z veliko mero gotovosti celo 
škodljiva za družbo kot celoto. 
 
Nimamo dokazov, ki bi z gotovostjo trdili, da smo z ukrepi karantene otrok in zdrave delovne 
populacije vplivali na zajezitev virusa. Vemo pa, da so ukrepi doslej povzročili veliko 
ekonomsko, socialno in zdravstveno škodo za ljudi. 
 
Virusne bolezni poznamo, odkar obstaja medicinska stroka. Na razvoj bolezni ne vpliva le 
virulenca virusa (sposobnost virusa, da povzroči bolezen), temveč je v veliki meri odvisna 
od obrambe organizma. Z drugimi besedami, noben organizem se ne preda brez boja. 
 
Specifičnega zdravila za določeno virusno bolezen, ki bi bilo stoodstotno učinkovito, ne 
poznamo. Res pa je, da imamo učinkovite preventivne metode. Ena od njih je cepljenje, ni 
pa edina. Preventivni ukrepi higiene in izogibanja nezdravemu okolju (navade, razvade in 
strupi iz okolja) ter fizična aktivnost so del ukrepov, ki zdravemu človeku pomagajo pri 
obrambi pred patogenim virusom. V zadnjem času so na voljo tudi mnoge raziskave, ki 
dokazujejo dobrobit alternativnih metod zdravljenja. Eno od zdravil se je izkazalo za zelo 
uspešno, zdravljenje s Klorokinom/Hidroksiklorokinom, v kombinaciji s cinkom in/ali z 
Azitromicinom (1). 
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Leta 20017 je bil v strokovni reviji Neuropsyhopharmacology objavljen odličen članek o 
vplivu koregulacije vnetnega procesa (imunosti) na socialno vedenje in korelacija vpliva 
socialnega okolja na imunski sistem. Članek predstavlja dokaz na molekularnem nivoju, da 
socialno vedenje in lastnosti socialnega vedenja direktno vplivajo na vnetne procese. Osebe, 
ki v času bolezni ob sebi nimajo bližnjih, ljubih oseb, imajo dokazano višje koncentracije 
mediatorjev vnetnega procesa, citokinov (IL 6, IL 1, IL 1 beta, TNF alfa, IL-1 Ra1, IL-Ra2 
in drugih), kar pomeni, da so osebe, ki so iztrgane iz kontaktov s svojimi 
najbljižjimi/najdražjimi/ljubimi, ob stresu v večji nevarnosti za bolezen, kot tisti, ki bolezen 
prebolevajo v varni bližini svojcev. Socialno izolirane osebe se težje ubranijo vnetju, ki sledi 
okužbi.  
 
V istem članku je na kemičnem nivoju dokazano tudi, da socialno izolirane osebe 50% 
večkrat zbolevajo za depresijo. Depresija pa ima dodatno negativen vpliv na imunski sistem 
(2). Osamljene in izolirane osebe imajo veliko več, in ne manj, možnosti, da se ubranijo 
bolezni Covid-19, povzročene z vdorom virusa SARS-Cov 2. Ukrepi v DSO-jih so dokazano 
večji del problema in ne rešitve. Telesno oslabljeni starostniki so namreč povsem izolirani 
od bližine svojcev, torej oseb, ki bi pripomogle k njihovi naravni obrambi pred vnetjem. 
 
Najhujši zaplet okužbe s SARS-Cov2 in posledično bolezni Covid-19 je »citokinska 
nevihta«, ki privede do ARDS (acute respiratory distress syndrom), multiorganske odpovedi 
in v najhujšem primeru do smrti okužene, bolne osebe.  
 
V nedavno objavljeni raziskavi, meta-analizi (objavljeni oktobra 2020), v strokovni reviji 
Wiley, ugotavljajo, da je vzrok za najtežje oblike bolezni Covid-19 povečan vnetni odziv 
imunskega sistema s zvišanimi količinami pro-vnetnih mediatorjev v plazmi (citokinov) in 
zmanjšanim številom T limfocitov. Citokini, ki igrajo bistveno vlogo pri odzivu s 
»citokinsko nevihto«, so prav IL 6, TNF alfa, IL 8, IL 10 (3).  
 
V medicini velja, da se škodljivi faktorji, ki privedejo do hujše oblike bolezni, seštevajo. 
Dokazujemo, da pri ranljivi populaciji starostnikov v DSO-jih dolgotrajna izolacija od ljubih 
svojcev pospeši nastanek nevarnega odziva na virusno bolezen Covid-19. Tako pri izolaciji, 
kot pri pretiranem imunskem odzivu na okužbo, pride do nevarno zvišanega nivoja istih pre-
inflamatornih mediatorjev (citokinov), kar zvečuje verjetnost za težji potek bolezni, ali celo 
smrt. 
 
Poudarili bi še en medicinski pogled na zdravljenje bolezni Covid-19, ki ni bil dovolj 
poudarjen, temveč celo zamolčan v trenutni situaciji boja proti bolezni Covid-19. Cepivo bi 
bilo edino sredstvo pri preprečevanju in zdravljenju bolezni Covid-19, če ne bi bilo na voljo 
nobenega drugega zdravljenja.  
 
Meta-analiza (analiza 23 primerljivih študij), objavljena 4.6.2020, je povzela učinkovitost 
zdravljenja s Klorokinom/Hidroksiklorokinom pri bolezni Covid-19. Tri raziskave so 
izključili zaradi uporabe prevelikih ali premajhnih odmerkov zdravila. Ostalih 20 raziskav 
vključuje podatke za večje število preiskovancev,  105.040 oseb, iz devetih držav, 
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zdravljenih s Klorokinom/Hidroksiklorokinom. Natančna analiza vseh objav dokazuje 
dobrobit zdravljenja s terapijo K/H, v kombinaciji z Azitromicinom in cinkom (4).  
 
Celoten povzetek zdravljenja s Klorokinom in Hidroksiklorokinom je zajet v Beli 
publikaciji, avtorice Dr. Simone Gold, dr. med. (1).  
 
V tej publikaciji so navedene vse študije in analize, ki z dokazi podprto medicino razložijo 
učinkovitost zdravljenja, kot tudi postopke, ki so bili uvedeni v posameznih ameriških 
zveznih državah z namenom prepovedi uporabe teh istih zdravil za zdravljenje Covid-19 
?!(1) Upravičeno sumimo, da je tudi v Sloveniji interes, da so podatki o alternativnem uspehu 
zdravljenja Covid-19 manj poudarjeni, kot bi bilo to nujno za obveščenost širše populacije 
državljanov. Nasprotno, cepivo osebni zdravnik lahko predpiše svojemu pacientu, terapijo S 
K/H pa v Sloveniji lahko predpisuje le zdravnik, ki ima specializacijo iz revmatologije.  
 
Zdravilo, ki je v široki uporabi že 30 let in je bilo na voljo brez recepta v mnogih državah 
sveta, je postalo ob vzniku bolezni Covid-19 bolj nevarno zdravilo, kot cepivo, za katerega 
zaenkrat nimamo podatkov o učinkovitosti, kratkotrajnih stranskih učinkih, kaj šele o 
dolgotrajnih vplivih na zdravje.  
 
Uporaba zdravila Klorokin in Hidroksiklorokin je bila z Odlokom o omejitvi predpisovanja 
in izdaje zdravil prvič omejena 3.4.2020 (Uradni list RS, št.33/06). Odlok je bil sprejet na 
predlog vlade, z obrazložitvijo, da bi v primeru večje porabe zdravila pri kovidnih bolnikih 
lahko prišlo do pomanjkanja zdravil za paciente z revmatoidnim artritisom in eritematoznim 
lupusom (obrazložitev v prilogi). V času, ko je bil uveden splošni lockdown v Sloveniji 
zaradi bolezni, ki bi po takratni oceni zahtevala največ življenj v najkrajšem času, so zdravilo 
za Covid prepovedali za uporabo (?!?!) (5). Revmatoidni artritis in eritematozni lupus sta 
kronični obolenji, pacienti se dolga leta zdravijo s Klorokinom.  
 
Omejitev uporabe zdravila Klorokin in Hidroksiklorokina se je zgodila z novim Odlokom, z 
dne 26.6.202 (Uradni list RS, št.91/20 z dne 26.6.2020), kasneje pa je bila omejitev 
odpravljena (Uradni list RS, št. 103/20 z dne 24.7.2020). Omejitev uporabe zdravila je bila 
uvedena po objavljenih rezultatih v strokovni literaturi o dobrobiti zdravljenja s Klorokinom 
in Hidroksiklorokinom. 
 
Res je, da zdravilo K/H ni registrirano za zdravljenje bolezni Covid-19, a njegova uporaba 
za zdravljenje Covid-19 ne bi bil osamljen primer, ko je zdravilo registrirano za eno 
indikacijo, uporablja pa se tudi za druge indikacije.  
 
V porodništvu imamo najmanj en primer take uporabe. Tametil je zdravilo, ki preprečuje 
slabost in bruhanje, v porodništvu pa ga uporabljamo po porodu za pospeševanje laktacije, 
dasiravno je v navodilih izrecna kontraindikacija nosečnost in dojenje. Aspirin je protivnetno 
zdravilo, antipiretik, ki prvenstveno ni indiciran za preventivo pred nastankom krvnih 
strdkov, pa je kljub temu v največ primerih predpisan ravno za to indikacijo. K/H je zdravilo, 
ki se desetletja uporablja za preventivo malarije, se je izkazalo za učinkovito za zdravljenje 
Covid-19, zato bi bilo le eno v vrsti uporabljenih zdravil za širši spekter indikacij. 
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Ker sem Sabina Senčar ginekologinja in porodničarka, imam na imunologijo specifičen 
vpogled. Avtorica Allane Collen opisuje zgodovinsko medicinsko zmoto v svoji knjigi 10% 
človek takole (skrajšano):  
 
V začetku 19. stoletja so ljudje začeli ustanavljati bolnišnice, v želji, da bi “sodobno 
medicino” približali množicam. Mikrobe so sicer odkrili 150 let prej, vendar jih niso 
povezovali z boleznimi. Čiščenje v bolnišnicah se jim je zdelo odveč, saj naj bi okužbe 
povzročal “slab zrak” ali “miasma”, ne pa klice. Bolnišnice so bile zato leglo prenosa okužb. 
 
Najbolj so zaradi širjenja bolezni trpele ženske, saj so se nevarnosti v zvezi s porodom in 
rojevanjem povečale, namesto, da bi se zmanjšale. V bolnišnicah, kjer so delali zdravniki, je 
bil porod veliko bolj nevaren kot porodi doma ali v porodnišnicah, kjer so delale samo 
babice. 
 
V štiridesetih letih 19. stoletja je bila smrtnost porodnic v bolnišnicah tudi do 32 odstotna.  
 
Vzrok za tako veliko smrtnost je razvozlal mlad madžarski porodničar, Ignaz Semmelweis. 
 
V dunajski porodnišnici, kjer je služboval, je opazil, da so bili zdravniki, ki so obducirali 
umrle porodnice, nato pa pregledovali zdrave, vzrok za prenašanje “porodnega prisada.” 
Leta 1847, ko je umrl njegov prijatelj dr. Jakob Kolletscha, po tem, ko se je urezal z 
obdukcijskim skalpelom, okuženim s »porodnim prisadom«, je ugotovil, kako se bolezen 
prenaša. Ni poznal povzročitelja, vedel pa je, kako se bolezen prenaša. Bolezen so prenašali 
zdravniki. Ugotovil je, da sredstvo, s katerim se umijejo zdravniki, da odženejo smrad iz 
mrtvašnice, kalcijev hipoklorit, prepreči prenos mrtvaških klic z obduciranih umrlih pacientk 
na zdrave.  
 
Čeprav je na Dunaju in kasneje v dveh madžarskih porodnišnicah dosegel izjemne rezultate 
z uvedbo nove higiene, so ga sodobniki zasmehovali in se za njegove nasvete niso zmenili. 
»Zasmrajenost in popackanost« zdravniške halje sta v tistem času veljala za dokaz 
zdravnikove izkušenosti in strokovnosti.  
 
“Zdravniki so kavalirji, roke kavalirjev pa so čiste”, je takrat izjavil eden vodilnih dunajskih 
porodničarjev. Zdravniki so bili globoko užaljeni že zgolj ob omembi, da pacientom 
prinašajo smrt, ne pa življenja. Semmelweisa so izobčili in zaprli v norišnico, kjer so ga 
pretepli in je kasneje zaradi okuženih ran umrl, ženske pa so še 30 let plačevale davek za 
zdravniški napuh.(6) 
 
Lastnosti, kot je napuh, zdravniki nismo izgubili niti po 200 letih. Menimo, da je neznanje 
in nepoznavanje lastnost naših predhodnikov. Ko je nekdo prepričan, da ve vse, ni 
pripravljen prisluhniti dvomom ali drugačnemu mišljenju.18 Zdravniki so vendar “kavalirji, 
njihove roke so čiste.” 
 

                                                 
18 O tem je spisanih in objavljenih veliko poljudno znanstvenih, strokovnih in znanstvenih člankov in knjig. 
Slovenska javnost se o tem lahko poduči na razumljiv in prepričljiv način npr. iz knjižne uspešnice Daniel 
Gilbert: Spotikanja o sreči. Lisac & Lisac, 2013. 
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Diskusije in drugačnega mnenja zdravniki ne slišijo radi. Znanje ni toga dobrina, znanje se 
lahko množi, deli ali kvadrira. Potrebno je biti pozoren, čuječ, odprt in radoveden. Kot bi 
rekli v Zenu: “Na čajanko se pride s prazno skodelico, v polno se ne da ničesar več doliti!” 
 
Zdravniki ne vemo vsega, nevarno je misliti, da vemo vse. Predvsem pa pogrešam vprašanja 
stroke, danes bolj kot kadarkoli, kaj delamo narobe, da nimamo uspeha pri preprečevanju 
smrti zaradi epidemije. Če verjamemo, da delamo vse prav, ne moremo računati, da bi lahko 
naredili bolje.  
 
Nimamo 20 let časa, nimamo več časa, da vztrajamo pri škodljivih ukrepih. Nimamo časa za 
zasmehovanje drugače mislečih. Vrnimo zdravim “zdrav življenski slog”, vrnimo bližino 
ljudem, ker jo nujno potrebujemo, saj smo socialna bitja. Vrnimo svež zrak in gibanje, 
vrnimo se k dejavnostim, ki bodo zagotovo pomagale rešiti marsikatero življenje. In začnimo 
krepiti imunski sistem, ki je zaenkrat edino zdravilo za viruse, ki ga poznamo. Celo cepivo 
deluje samo tako, da vzpodbudi zdrav imunski odziv! 
 
Z UKREPI SLABIMO IMUNSKI SISTEM (ali, kako zdravniki ukrepajo proti zdravju ljudi) 
 
Bakterije in virusi poseljujejo zemljo veliko, veliko dlje, kot obstaja človek. Mikroorganizmi 
dovoljujejo bivanje človeku v svojem okolju zato, ker v sobivanju z njim vidijo neko 
prednost. Evolucijsko so izbrali kompleksnejši organizem, v katerem, ali na katerem lažje 
preživijo. Na primer, črevesne bakterije so si v človeškem črevesju našle stabilno, toplo 
okolje, polno hranil in vode. Vsak človek ima zato v črevesju zavetje za dva kilograma 
različnih vrst bakterij in virusov. Človeško telo je Indija Koromandija za mnoge mikrobe, 
zanje je človeško telo planet Zemlja, ki jo poseljujejo. Nekatere so si za življenjsko okolje 
izbrale puščave kože, druge so raje ob izvirih čiste vode v očesu, spet tretje v oazi ust ali 
temnem zavetju nožnice. Bakterije velikodušno vračajo človeku najemnino za stanovanje in 
hrano na površinah, ki jim nudijo dom. 
 
V sterilno okolje notranjosti telesa pa mikrobi ne smejo, tam je prepovedan teritorij. Da 
poteka sobivanje mikrobov in človeka nemoteno, z minimalnimi vdori v prepovedana 
območja notranjosti, skrbijo varovalne celice imunskega sistema.  
 
Imunski sistem je zapleten in vseobsegajoč sistem celic in protiteles. prepoznava tuje celice, 
ki nam hočejo narediti škodo, patogene mikrobe, ki povzročajo bolezni. Poznajo pa tudi 
milijone mikrobov, ki nas poseljujejo in delajo zaščitni plašč našemu telesu. Prijateljskih 
bakterij imunski sistem ne napada, z njimi živi v miru. Vojska imunske obrambne vrste 
spoznava tudi lastne, človeške celice, ki podivjajo, se rakasto spremenijo in jih ravno tako 
odstranjuje iz telesa. Napada, uničuje, si zapomni, »pojé« škodljivce. Imunski sistem je 
najmočnejši, ko je aktiven.  
 
Od rojstva, pa do smrti imunski sistem skrbi za to, da ostanemo zdravi. 
 
Plod, majhen človeček, biva v maternici v sterilnem okolju. Med porodom se novorojenček 
poraja preko nožnice. Nožnica je “čista”, a nikakor ne sterilna. Vsebuje milijarde različnih 
mikroorganizmov, ki sestavljajo mikrobiom, ali domačo floro ženske. Za novorojenčka pa 
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so bakterije nove in v več ur trajajočem procesu poroda se naselijo nanj. Prevladujoča 
bakterija v nožnici je mlečnokislinska bakterija. Za novorojenčka je življenjskega pomena, 
preko ust se naseli v njegova prebavila. Dojenček se bo po rojstvu hranil z materinim 
mlekom, za fermentacijo mleka pa bo poskrbela mlečnokislinska bakterija, ki mu jo je 
predala mama med porodom. Na koncu porodnega kanala se novorojenček rodi z obrazom, 
noskom in usti proti zadnjični odprtini. Porod je težko delo, ženska med porodom odvaja 
blato zaradi izjemnih pritiskov v trebuhu. Obraz novorojenčka pri pravilni vstavi in rotaciji 
pogleda ven z obrazom proti zadnjični odprtini, kjer se sreča z novo družino mikrobov, 
materinimi črevesnimi bakterijami. Tudi te bo posvojil. Njegov nezrel imunski sistem se bo 
začel učiti ločevati prijateljske bakterije od sovražnih. Vse, kar je materino, pa je za dojenčka 
zdravo in naravno. Novorojenčka nikoli ne okopamo, okopali ga bodo doma šele po več 
dneh. Novorojenčka po porodu malo pobrišemo in ga pristavimo na materino dojko, kjer bo 
treniral sesalni refleks. Na koži dojke pa ga pričaka nova kombinacija mikroorganizmov, ki 
ga bodo za dolga leta posvojile in varovale. Ko objamemo novorojenčka, se nam zdi 
najčistejši in najbolj dišeč človek na svetu, pa čeprav že dobro poseljen z mikroorganizmi 
mikrookolja. 
 
Kakorkoli se zdi neukemu opazovalcu porod umazan, pa ta “umazanija” zagotavlja 
preživetje človeku in človeštvu. Prvi objem, prvi poljub, prva skrb sorodnikov in prijateljev 
je blagodejno rokovanje mikroorganizmov in dojenčkovega imunskega sistema. 
 
Dojenček zraste v majhnega plazečega se otročička. Vse, kar spoznava, spoznava tako, da 
poliže. V usta da vse, kar pobere s tal. Kar pa ne vidimo je spoznavanje otrokovega 
imunskega odziva z okolico. Mikroorganizmi zdravemu otroku ne naredijo nič hudega. Tako, 
kot otrok krepi mišice z gibanjem, krepi imunski sistem v stiku z mikrobi. Pri vstopu v vrtec 
postane “smrkavec”, ker je to že obdobje za spoznavanje škodljivih mikrobov. Zdaj je 
imunski sistem zrelejši in včasih že divje aktiven, otrok zboleva z vročino in vnetji dihal, 
črevesja in kože.  
 
Do odrasle dobe je otrok zdravo, odporno zavetišče za bakterije in viruse, ki ga kolonizirajo 
po vseh površinah, ki mejijo na okolico. Mladi odrasli menjavajo mikroorganizme z dotiki, 
poljubi in spolnimi odnosi. Ko zdrava mlada ženska 'skompletira' še vse mikroorganizme od 
partnerja, je pripravljena na nov krog predajanja svojih malih prebivalcev na svoje otroke.  
 
Polne police razkužil in čistil v trgovinah niso nikoli v zgodovini nadomestile varnosti 
dobrega imunskega sistema. Ničesar boljšega ne moremo narediti za svojega otroka, kot 
dober trening organov, kosti, mišic, srca, ledvic in…. imunskega sistema. 
 
Rokovanje, objemanje, bližino in telesne kontakte označuje naduta medicinska stroka za 
vzrok bolezni, ne njeno rešitev. To je tako, kot bi za športnika pomenil nasvet, naj čim več 
miruje, da bo s spočitimi mišicami bil uspešnejši tekmovalec.  
 
S kakšno aroganco svetujejo zdravniki tedne in mesece popolne socialne izolacije in 
gigantske uporabe razkužil, nošenje mask v naravi, hkrati pa računajo, da bomo bolj zdravi? 
Kmalu naš osiromašen imunski odziv ne bo zmožen niti najbolj preproste obrambe. Kakšna 
vojska pa je to, ki je bila mesece zaprta v vojašnični kantini? 
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Tudi cepivo je lahko učinkovito le tako, da se imunski sistem odzove nanj zdravo in 
učinkovito. 
 
Vsak dan poročajo o tisočih novo okuženih, pa nič o imunih. Če verjamemo v cepivo, 
moramo verjeti tudi v naravno imunost. Ravno toliko imamo imunih, kot smo jih imeli včeraj 
okuženih ali bolnih (minus umrli, da se račun izide). Zakaj nas ne razveselijo strokovnjaki s 
tem podatkom? Zakaj ti naravno imuni čakajo na cepivo, preden snamejo maske in zadihajo 
s polnimi pljuči. Zdi se, da tudi rekonvalescentom uničujemo imunski sistem. Uničujemo 
civilizacijo, ubijamo tudi prvinsko človeškost. S tem pa ne bomo mi odstranili 
mikroorganizmov, oni bodo odstranili nas, če jim ne bomo več koristni. Za Korono 19 pride 
korona 20 in še mnoge druge. S takim uničevanjem človeškega obrambnega sistema jih ne 
bomo dočakali.  
 
Morda bodo o današnjih zdravnikih pisali, da je naša razkužena obleka, skafandri in maske 
na prostem znak zdravniške izkušenosti, znanja in strokovnosti, prav tako, kot je bila to 
umazana, smrdeča halja v času Ignaza Semmelweisa.  
 
S temi dodatnimi argumenti podkrepljujemo naše predhodne argumente, trditve in predloge 
spoštovanemu Sodišču. 

 
 
Avtorji: pobudniki, v njihovem imenu - prvopodpisana …. 
 
 
Z odličnim spoštovanjem, 
pooblaščenec pobudnikov, 
Izr. prof. dr. Andraž Teršek, l. r.  
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Tretja dopolnitev pobude za presojo ustavnosti pravnih predpisov v zadevi 

opr. št. U-I-17/21 
 
 
Argumentacija 

 
Spoštovano o cenjeno Ustavno sodišče Republike Slovenije, 
 
Pobudniki kot zdravniki, zavezani, da bomo pri svojem delu spoštovali in udejanjali ne samo 
medicinsko etiko in deontologijo,19 ampak tudi z mednarodnim pravom in s slovensko 
ustavo zagotovljene temeljne človekove in ustavne pravice in svoboščine vseh ljudi, prav 
posebej odgovorno in skrbno pa otrok, ne morem in ne smemo samo opazovati dogajanja v 
družbi, ki ga še vedno povzročajo in ohranjajo v statusu quo veljavni ukrepi v Republiki 
Sloveniji, iz naslova epidemije. Prav tako pa pravice in svoboščine pacientov, zagotovljene 
z veljavno zakonodajo, zlasti z Zakonom o pacientovih pravicah in z vsem sklopom 
zakonodaje, ki ureja pravni položaj, pravice in interese otrok. Od malčkov v vrtcih in otrok 
v šolah, do dijakov in dijakinj v srednjih šolah ter študent in študentov na fakultetah. Seveda 
imamo povsem enako zavezo tudi do staršev teh otrok in ljudi, zaposlenih v vzgoji in 
izobraževanju ter v javnih visokošolskih zavodih. 
 
V četrtek, 3.12.2021, smo bili pobudniki ob spremljanju večernih informativnih oddaj na TV 
Slovenija, Kanal A in POP TV, kmalu po prenosu tiskovne konference Vlade RS na tretjem 
programu RTV Slovenija, močno vznemirjeno. Pereče vprašanje, ki ga podrobno 
naslavljamo že v izvorni pobudi je sodi izbilo dno. Samo v eni šoli, Osnovni šoli Šenčur pri 
Kranju, je bilo potrjenih 90% napačnih rezultatov testiranj oseb, zaposlenih v vzgojno-
izobraževalnem zavodu, za Covid-19. Točno tako, kot smo predvideli. To označujemo za 
socialno katastrofo – iz razlogov, pojasnjenih v izvorni pobudi in njenih prvih dopolnitvah.  
 
Pred tem smo ob pojavih protestov zaradi zapiranja, odpiranja, pa spet zapiranja in odpiranja 
šol…, z zanimanjem in zaskrbljenostjo prisluhnili predvsem izjavam otrok – osebam z 
neomadeževano dušo, čistim srcem in brezmadežno iskrenostjo v govorici jezika, oči, obraza 
in telesa. Zazdelo se je, da so pravzaprav otroci še edini branik in preostanek zdravega 

                                                 
19 Zlasti, a ne samo, mislimo na moralne in etične temelje zdravniškega dela, strnjene in podrobno pojasnjene 
v medicinski literaturi, glede katere je za slovenski prostor in slovenske generacije študentk in študentov 
medicine, kasneje pa zdravnikov in zdravnic, relevantna zlasti literatura Anton Dolen: Medicinska etika in 
deontologija. Dokumenti z komentarjem in Razprave. I. del (Tangram 1993) in II. del (Mihelač 1997), 
Ljubljana. Mislimo tudi na naslednjo temeljno literaturo. Janez Milčinski: Medicinska etika in deontologija: 
razprave in članki. Ljubljana: Univerzum, 1982. Zlasti tudi na, v izvorni pobudi že omenjene, ŽENEVSKE 
konvencije. Zbral in uredil Anton Dolenc. Ljubljana: OO ZSMS Medicinske fakultete, 1989 in Ljubljana: Rdeči 
križ Slovenije, 1993. Oris objavljen tudi v Medicinski razgledi. Suplement; letn. 28, 4. Izšlo ob XX. jubilejnem 
Plečnikovem memorial. Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete v Ljubljani. Jože Balažic: Medicinska 
deontologija s filozofijo. Ljubljana: Katedra za sodno medicino in medicinsko deontologijo, 2006. Tudi 
CLINICAL ethics, 8th ed., 2015 (Oddaljen dostop (Off-site access). Na začetku in koncu temeljnega učenja pa 
seveda in ponovno Ustava Republike Slovnije, 5., dopolnjena izd., Ljubljana: GV založba, 2005. Kazenski 
zakonik (KZ-UPB2). Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD-UPB1). Ljubljana: 
Uradni list Republike Slovenije, 2005. 
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razuma in srčne iskrenosti v državi; ob njihovih pripovedih kako zelo in zakaj si želijo nazaj 
v vzgojno-izobraževalne ustanove, med svoje vrstnike in vrstnice, prijatelje in prijateljice, 
učitelje in učiteljice, vzgojitelje in vzgojiteljice… , nas ni pustil ravnodušne. Srčnemu in 
čuječemu človeku se ob tem vsaj močno orosijo oči. Lahko pa postane tudi jezen, ne le 
zaskrbljen. 
 
V petek, 4. 12. 2021, pa nam je – milo rečeno – zavrela kri. Dr. Faganel je na tiskovni 
konferenci Vlade RS, v imenu NIJZ in v svojem lastnem imenu, ponovno poudarjeno 
ponovil (kar je pred tem storil že večkrat prej), da PREPOVEDI PREHAJANJA OBČINSKIH 
MEJA, POLICIJSKA URA IN ZAPRTJE ŠOL nimajo prav nikakršne zveze z medicino, 
epidemiologijo in širjenjem nalezljive bolezni. Naše negativno vznemirjenje se je še 
okrepilo, ko je predsednik vlade javno, pred kamerami, ob tem, že tolikokrat ponovljenem 
znanstvenem stališču dr. Faganela, mrtvo hladno izjavil: »saj lahko najdemo tudi 
strokovnjake, ki bodo imeli drugačno mnenje.« Nezaslišano, zavržno, šokantno. 
 
Isti dan je policist, v posebni oddaji RTV Slovenija o Covidu-19, izjavil, da so «verjetno« 
izven bolnic in DSO-jev največji problem širjenja okužb »privatne zabave.« Še enkrat več – 
razlog, ki je zgolj domneva, špekulacija, a tudi kot tak nima prav nikakršne zveze z ukrepi 
prepovedi prehajanja mej občin, policijsko uro in zaprtjem vrtcev in šol. Ljudje brez 
medicinske izobrazbe, laiki, že dlje časa zdravorazumsko to dojemajo in govorijo o tem kot 
popolnem nesmislu in absurdu. Ki pa ga ne gre kar odriniti z mize misleče pozornosti, saj 
povzroča dolgoročno zelo škodljive, hipotetično katastrofalne posledice na zdravju, 
fiziološkem in psihičnem, celotne populacije. 
 
Isti dan je Državni zbor RS sprejel novi PKP 8, s katerim je med drugim, brez prepričljive 
utemeljitve ustavnopravnih argumentov za to, celo brez sleherne utemeljitve stvarnih 
razlogov za to, izničil pravico do referendumskega odločanja ljudstva o PKP 8 in – saj ni 
res, pa je – predpisal astronomske kazni za »neizvrševanje programa za soočanje z 
epidemijo, ki ga pripravi NIJZ«, ki ga sploh še ni, ne obstaja! Dolgoročno katastrofalno 
škodljivo stanje in prakso PCR testov, hitrih testov in zaprtja šol pa pustil v statusu quo.20  
 
Istočasno pa najvplivnejši slovenski televizijski in tiskani mediji, pa tudi spletni mediji, še 
naprej prikrivajo slovenski javnosti (s tem pa kršijo njeno pravico do obveščenosti), da so 
številna sodišča (in število se tedensko povečuje) drugih evropskih držav, tudi sodišča 
zveznih držav ZDA, že presodila, da so ukrepi, kot je omejitev gibanja, prehod meja občin, 
policijska ura, na temelji PCR in hitrih testov odrejena »karantena« in prisilno, obvezno 
testiranje s tako zelo nezanesljivimi testi za Covid-19, protiustavni posegi v pravice in 

                                                 
20 Spoštovano sodišče ob tem vljudno vabimo, da si morda ogleda arhivirani posnetek seje Odbora DZ za 
zdravstvo, istega dne, 4.2.2021, na katerem je predvsem zdravnica in pedopsihiatrinja sijajno pojasnila 
dolgoročni škodljivi vpliv tako trenutnih družbenih razmer (za katere, kot rečeno, NI PRAV NIKAKRŠNE 
STROKOVNE, ŠE MANJ ZNANSTVENE PODLAGE IN UTEMELJITVE), kot cepiv na delovanje 
možganov pri otrocih. Spregovorila je tudi o OČITNI IN POPOLNI manipulaciji pri predstavitvah cepiva za 
Covid-19, z poudarkom, ki je enak našemu: v tako kratkem času, kot to velja za cepivo proti Covid-19, je 
nemogoče zadostiti minimalnim znanstvenim standardom in kriterijem za legalizacijo, uvedbo in splošno javno 
rabo cepiva – kot varnega, preverjenega in v odsotnosti tveganja. Enako, kot mi, je poudarila, da pomeni trditi 
drugače neodgovorno, osupljivo in skrajno škodljivo zavajanje javnosti in sprenevedanje. Ne da bi bila ona ali 
mi načelno proti vakcinaciji in vsem cepivom kot takim.  
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svoboščine ljudi (Španija, Portugalska, BIH, Kosovo, Avstrija, Nemčija, Ekvador, vrhovna 
sodišča zveznih držav ZDA…).21 Hkrati pa se tedensko množijo strokovne in znanstvene 
analize, raziskave in študije o NEUČINKOVITOSTI naštetih in v Sloveniji uveljavljenih 
ukrepov, druge pa še čakajo na objavo (prvič, ker se na objavo v znanstvenih publikacij 
običajno čaka dlje časa, drugič, ker gre očitno za preobčutljiva vprašanja, ki niso po volji in 
godu tistih javnih oblasti v tistih država, ki te in takšne ukrepe uvajajo brez strokovne, 
znanstvene, stvarne, prepričljivo utemeljene materialne podlage).  
 
Se je pa včeraj v javnih medijih zgodil vsaj delni premik naprej, na bolje: o tem se je končno 
masovno spregovorilo. Objavljeni so bili, končno, prispevki, ki jasno dokazujejo, da tisto, 
kar trdi Vlada RS, enostavno ne drži, ni res: da imajo druge države enako pravno politiko in 
politično prakso glede ukrepov, kot Slovenija. Svetlobna leta daleč od resnice. In zdaj je tudi 
povsem laični javnosti, ki pa zmore »misliti«, jasno, da neprekinjeno sklicevanje Vlade RS 
na »epidemiološko sliko« nima nikakršne vzročno-posledične zveze z ukrepi. Ali 
konkretneje, da POVEČANJE ŠTEVILA OKUŽENIH V BOLNICAH IN DSO-jih nima 
absolutno in kristalno jasno očitno nikakršnega vpliva na javno življenje, razen enega 
samega: Vlada RS še vedno barva slovenske občine in regije, še vedno določa stroge ukrepe 
za vse ljudi, v vseh krajih, občinah in regijah Slovenije, za vso splošno javnost IZKLJUČNO 
NA TEMELJU GOLE STATISTIKE, KI NEPOSREDNO ZADEVA IZKLJUČNO 
BOLNICE (ZDRAVSTVENE USTANOVE) IN DSO-je. Osupljivo nesmiselno, absurdno, 
očitno protiustavno. 
 
Dogajanje, družbeno stanje in ukrepi vlade že dolgo časa nimajo prav nikakršne neposredne 
zveze z medicino in epidemiologijo. Imajo pa zvezo s psihologijo, psihiatrijo in 
psihoterapevtiko: ljudem in naciji se povzroča nepovratna in enormna škoda, hkrati pa tudi 
o teh vprašanjih država ne izdeluje, ne vodi in ne objavlja nikakršnih javnih podatkov, 
ugotovitev, študij, analiz… To počnejo pokončni posamezniki, s hkratnim trudom, da bi 
zadeve lahko predstavili javnosti v javnih medijih.22  
 
Tako ne gre več naprej. Tako ne sme več iti naprej! 
 
Zato na spoštovano Sodišče naslavljamo še tretjo dopolnitev izvorne pobude v naslovni 
zadevi.23 
 
Država naj takoj odpre šole 
 

                                                 
21 Neposredno dostopno na svetovnem spletu. 
22 Glej npr. Andraž Teršek: Constitutional Aspects of the Legacy of Prof. Dr. Andrej Marušič: Positive 
Obligations of the State Regarding Mental Health and Suicide. Physis. Revija za kulturo telesa in rehabilitacijo 
(Journal for Physical Culture and Rehabilitation). Št. 1, Let. 1 (No. 1, Vol. 1). Visokošolski zavod 
FIZIOTERAPEVTIKA Ljubljana (Institution of Higher Education FIZIOTERAPEVTIKA Ljubljana). Ur. 
Friderika Kresal (Ed.). Ljubljana, 2020, str. 63 – 77 (pp. 63-77). 
23 Op.: seveda se k vsemu temu odločno in kategorično pridružujem tudi pooblaščenec pobudnikov, dr. A. 
Teršek, četudi razumem, da mi ob neobstoju instituta actio popularis v slovenskem pravnem redu (po sodbi 
ESČP Magyar Helsinki Bizottsag proti Madžarski, 2016), kljub moji družbeni vlogi »javnega psa-čuvaja«, to 
spoštovano Sodišče najverjetneje ne more priznati pravnega interesa – in temu ne ugovarjam.  
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Šole naj se zapirajo zadnje in odpirajo prve. To je jasno, nedvoumno in neposredno navodilo 
Evropskega centra za kontrolo in nadzor bolezni (ECDC) in Svetovne zdravstvene 
organizacije (WHO).24 
 
Zapiranje države (“lock-down”),25 pravi in ponavlja največja nadnacionalna organizacija za 
področje javnega zdravja, naj  bo le začasen ukrep, ki ga  uporabi država, da  poskrbi za 
druge načine ustavljanja epidemije, saj takšen ukrep ne vpliva bistveno na širjenje virusa, 
zelo pa povečuje revščino, duševne motnje, število poskusov samomorov in storjenih 
samomorov, posebej pri mladih (!) in tistih starostnikih, ki so prepuščeni samoti in 
osamljenosti. To so navodila Svetovne zdravstvene organizacije, stara že več mesecev! To 
je sedaj dokazala tudi skupina znanstvenikov z nadvse ugledne Stanfordske univerze, med 
njimi tudi najpogosteje citirani znanstvenik na svetu John P.A. Ioannidis.(1) 
 
Naši otroci, otroci naše domovine in naših ljudi, so že več kot tri mesece zaprti v domove, 
bolj ali manj “prilepljeni” na ekrane, brez nadzora staršev glede uporabe interneta, ki je poln 
pasti, ker smo starši v službah. So brez pristnih socialnih stikov z vrstniki, mnogokrat 
osamljeni in izolirani, brez “luči na koncu tunela,” ker se zdi, da se 14 dni šolanja od doma 
ne bo nikoli končalo.  Njihove stiske so vedno večje, njihova motivacija za učenje ugaša, 
izgubljajo gibalne sposobnosti, psihično breme skrivajo v motnjah hranjenja, apatiji, nekateri  
“kričijo” na pomoč s poskusi samomorov, v nekaj mesecih, celo tednih, so bistveno padle 
njihove gibalne sposobnosti, otroci so pridobili odvečne kilograme, najmlajšim se je teža 
povečala s 30 na 40 kg, nimajo več volje, motivacije… in še in še. To je socialna katastrofa. 
Če je bil STRAH prva prava epidemija prejšnjega leta, so duševne motnje, resne, dolgotrajne 

                                                 
24 V vseh večernih televizijski informativnih oddajah v Sloveniji je bilo v petek, 4.2.2021, s prispevki izrazito 
poudarjeno, kakšna enormna, morda celo nepopravljiva škoda se dela otrokom v vsem času, ko ne morejo, ker 
ne smejo, obiskovati pouka v šolah. Spregovorili so starši, učitelji, ravnatelji, Združenje ravnateljev, 
pedopsihologi, psihologi, psihoterapevti in pediatri, tudi družinski zdravniki. Pooblaščenec v tej zadevi, dr. 
Teršek, se je v zadnjih dneh na to glasno in odločno, a vljudno in dobroverno, z najboljšimi nameni, odzval z 
zapisi na svoji spletni strani: https://andraz-tersek.si/spostovano-ustavno-sodisce-spostovane-sodnice-in-
sodniki-ustavnega-sodisca-zdaj-bi-pa-moralo-biti-zelo-mocno-in-kategoricno-dovolj-tudi-vam/ ; 
https://andraz-tersek.si/spostovane-in-cenjene-policiste-spostovani-in-cenjeni-policisti-republike-slovenije-
sodrzavljanke-in-sodrzavljani-dovolj-prosimo/ ; https://andraz-tersek.si/spostovane-in-cenjene-policistke-
spostovani-in-cenjeni-policisti/ ; https://andraz-tersek.si/za-svobodo-pravice-in-dostojanstvo-nasih-ljudi-in-
njihovih-otrok-se-bom-vselej-znova-in-znova-boril-do-zadnjega-atoma-moci-pa-ce-mi-bodo-zato-tisockrat-
lomili-hrbtenico/ ; https://andraz-tersek.si/nagrada-za-trud-vztrajanje-in-potrpezljivost-resolucija-sveta-
evrope-o-vprasanju-obveznega-prisilnega-cepljenja-za-sars-cov-2-covid-19/ . Dve od teh objav sta bili poslani 
tudi za objavo v Grčiji: https://andraz-tersek.si/mandatory-compulsory-vaccination-for-sars-cov-2-covid-19-
and-human-rights-what-the-ecthr-should-have-done-a-long-time-ago-has-now-finally-been-done-at-least-by-
the-parliamentary-assembly/ ; https://andraz-tersek.si/dear-and-esteemed-police-officers-men-and-women/ . 
25 Analize in študije o tem, da popolna zapora gospodarstva in javnega življenja ne le nima nikakršnega vpliva 
na izboljševanje javnega zdravja, zdravja nacije, ampak ima celo izraziti negativni vpliv, in to dolgoročen, se 
množijo in so pravzaprav že »old news«. Npr. na povezavi: https://principia-scientific.com/so-far-27-studies-
prove-lockdowns-have-little-to-no-
effect/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A%20psintl%20(Principia%2
0Scientific%20Intl%20-
%20Latest%20News)&fbclid=IwAR3ZqS3lG7LcGNHdLZx2aIaG6Xkbal9yNgBVclcFuQYxpRDO3xntuKP
RAnE  
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in sila težko rešljive duševne motnje pri najmlajših že trdno zasidrana nova epidemija. Za 
otroke in najmlajše, tudi mlade, to pomeni mučenje, psihični teror, življenje brez živeti… 26 
 
Svetovne inštitucije svarijo pred zapiranjem šol, saj je škoda zaradi tega neprimerno večja 
(znatno nesorazmerna), kot pričakovana korist (javni interes, legitimni cilj). Ali drugače, 
korist ni dokazana, nikoli ni bila ne dokazana, ne izkazana in tudi ne more biti dokazana – 
ker JE NI. Na širjenje virusa v populaciji odprte šole nimajo vpliva, kar so potrdile mnoge 
študije. Na to smo opozorili tudi v iniciativi Slovenski zdravniki, ko smo se zavzeli za vrnitev 
otrok v šole -  brez obveznega testiranja šolnikov (in potencialno tudi otrok!). Naše 
strokovno mnenje smo naslovili na naslednje institucije: 
 
Slovensko zdravniško zbornico 
Ministrstvo za zdravje 
Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport 
 
Prejeli smo le naslednji odgovor SZZ-e: 
 
Od: Katja Martinc <Katja.Martinc@zzs-mcs.si> 
Date: pon., 25. jan. 2021 12:09 
Subject: Strokovno mnenje Iniciative Slovenskih zdravnikov 
To: info@slovenskizdravniki.si <info@slovenskizdravniki.si> 
 
Spoštovani, 
  
v imenu generalnega sekretarja Iztoka Kosa, dr. med., se vam za poslano zahvaljujemo. 
Zdravniška zbornica Slovenije ni odločevalec pri sprejemanju ukrepov za zajezitev 
pandemije, zato predlagamo, da vprašanja naslovite tistim, ki so ukrepe odredili. 
  
Lep dan Katja Martinc 
  
ŽE DOLGO ČASA JE JASNO IN OČITNO, DA ODLOČITVE GLEDE UKREPOV NISO 
STROKOVNE, AMAPK POLITIČNE! Že dlje časa je jasno in očitno, tega pa ne skriva niti 
Vlada RS, da se odločitve sprejemajo NE GLEDE NA MNENJE ZDRAVNIŠKE STROKE 
in celo v OČITNEM IN GROBEM NASPROTJU Z MNENJI, STALIŠČI IN 
PRIPOROČILI ZDRAVNIŠKE IN EPIDEMIOLOŠKE STROKE. 
 
In javna oblast? Njen prvi človek ob tem ignorantsko, žaljivo, neodgovorno in skoraj 
porogljivo zabrusi: bomo pa našli strokovnjake, ki bodo menili drugače. Nezaslišano!  
 
Ob tem kot zdravniki, predstavniki medicinske znanosti, nočemo in ne smemo molčati! 
Predvsem pa nočemo in ne smemo SODELOVATI pri izvajanju politično določenih ukrepov 
izvršilne veje oblasti, ki ima, ali pa nima več večine v parlamentu. 
 

                                                 
26 O tem enormnem problemu, socialni katastrofi, so spregovori strokovnjaki tudi v oddajah Tarča in Odmevi, 
v petek, 4.1.2021. 
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Nujno, res nujno je otrokom vrniti njihovo otroštvo in odprtje šol je prvi in najnujnejši korak, 
da se bo to res zgodilo.  
 
Kot mama šestih otrok jokam, ker jim ob vsem védenju o bolezni Covid-19 in epidemiji ter 
učinkovitosti oziroma neučinkovitosti ukrepov ne znam razložiti, zakaj so še vedno doma, 
brez družbe prijateljev, osebnega stika z učitelji,  izkustvenega učenja, športa… 
 
ZDRAVNIKI MORAMO POPULACIJO VAROVATI TUDI V TEM OZIRU IN 
KONTEKSTU. IN ZDRAVNIKI NE SMEMO POČETI NIČESAR, KAR JE 
POPOLNOMA IN KATEGORIČNO SKREGANO Z MEDICINSKO ETIKO, 
DEONTOLOGIJO, ZAKONODAJO, USTAVNIMI TEMELJI ZAKONODAJE, 
MEDNARODNIM PRAVOM in OSEBNO VESTJO ZDRAVNIKA – KI JE IN MORA 
VSELEJ BITI V SLUŽBU LJUDI, NJIHOVE NAJVEČJE DOBROBITI, ZDRAVJA 
CELOTNE POPULACIJE IN MEDICINSKIH STANDARDOV, KRITERIJEV IN MERIL 
– za sleherno oblastno odločitev z učinki na zdravje posameznika in populacije. 
 
Očitno je, da se epidemija umirja, saj se umirjajo vsi kazalniki, kar je ob sezonski pojavnosti 
virusa pričakovano. Epidemija  se umirja ne glede na zaprtje šol, ali strogosti ukrepov v 
državi, o čemer se lahko prepričamo tudi ob pogledu na dogajanje v sosednjih državah, 
predvsem državah bivše Jugoslavije.27  
 
Čas je, da se otroci vrnejo v šole in to brez testiranja, tako s hitrimi testi, kot PCR testi. Obe 
vrsti testov sta znanstveno in praktično nedvoumno dokazani kot nezanesljivi, na kar smo 
zdravniki iniciative prav tako opozorili v strokovnem mnenju in kar pobudniki poudarjamo 
in dokazujemo že v izvorni pobudi. O nezenesljivosti PCR testov zelo jasno piše tudi 
poročilo Pietra Borgerja in njegove skupine 22 uglednih svetovnih znanstvenikov. V 
Sloveniji na to poročilo ni opozoril še nihče od tistih, ki odločajo o strategiji ukrepov v času 
epidemije pri nas.28 
 
Otroci potrebujejo šolo, vrstnike, šport, glasbo in svobodo! Zdravniki pa moramo varovati 
zdravje otrok, storiti vse, da njihove zdravstvene težave, tudi in zlasti psihološke, ne 
postanejo dolgoročno nerešljiva epidemija in ne smemo storiti ničesar, kar bi bilo v 
nasprotju s tem glavnim ciljem, smotrom in smislom naše družbene vloge! 
 
Zato moramo odločno in neomajno vztrajati pri vsem, kar je bilo navedeno v izvorni pobudi 
in njenih dosedanjih dopolnitvah, prav tako pa v vseh pripisanih in priloženih strokovnih in 
znanstvenih virih. 
 
Vljudno prosimo, tudi SVARIMO, to spoštovano in cenjeno Sodišče, naj nikar ne čaka na 
to, da bo Vlada RS pod pritiskom nadnacionalnih ustanov in organizacij, ali po zgledu vseh 
                                                 
27 Po tem, ko je npr. Ustavno sodišče BIH presodilo, da so podobni ali enaki ukrepi Vlade BIH protiustavni in 
so se ti odpravili, deloma pa omilili, se je epidemiološka slika celotne države znatno, nekajkrat izboljšala! 
Tovrstni podatki JA SO USTAVNOPRAVNO RELEVANTNI! So celo odločilni. 
28 Pri čemer še vedno ne vemo točno in zares, kdo je glavni odločevalec – Jelko Kacin namreč svoje napovedi, 
da »bo nekoč razkril, kdo je dejansko odločal o ukrepih«, še ni uresničil. Dostopno na: 
https://www.metropolitan.si/aktualno/nekoc-vam-bom-povedal-kdo-je-bil-tisti-ki-se-je-odlocil-za-maske-pri-
nas/  
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drugih držav in sodne veje oblasti v teh državah, nemara celo zadnja, odpravila te ukrepe. 
Veljavne odloke je v vseh delih, ki jih izpostavljamo v tej zadevi, nujno treba razveljaviti in 
jih označiti za očitno protiustavne – tudi zato, da se nikdar več ne ponovijo, na ta način in v 
tem obsegu, kot veljajo že mesece!  
 
Zapisala: 
… 
 
Vir: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13484 

 
S povzročanjem škode prebivalstvu, posebej otrokom, je treba takoj prenehati 
 
Naše otroke med epidemijo zlorabljamo v imenu solidarnosti. Z ukrepi, ki smo jim jih 
naložili na ramena, da bi zaustavili širjenje epidemije, jim škodimo. Dokazali smo, da smo 
z izolacijo zavrli njihov motorični in kognitivni razvoj, jim oslabili imunski sistem, jim 
povzročili psihične stiske in jim onemogočili pridobivanje znanja. Kot njihovi starši, učitelji 
in ravnatelji, zlasti pa zdravniki, smo jih dolžni zaščititi in breme spopadanja z epidemijo 
prevzeti na svoja ramena. Omogočimo jim, da se vrnejo v šole. Takoj. 
 
S preprostim ukrepom, vrnitvijo otrok in mladostnikov v vrtce, šole in univerze,29 bomo 
otrokom ponovno omogočili za njihov razvoj nenadomestljivo pomembno vrstniško 
interakcijo, s prekuževanjem in zadostnim gibanjem si bodo okrepili imunski sistem, učili 
se bodo veščin socializacije, omogočen jim bo optimalen razvoj, pridobivanje znanja. Vrniti 
jim je treba – takoj - nasmeh na obraz. Naučiti jih, da sta znanje in sočutje vrednoti, ki jih v 
življenju ne smemo žrtvovati.30 
 
Zato odločno vztrajamo pri predlogu za razveljavitev ukrepov, določenih z odloki vlade, v 
vseh točkah, navedenih v naši izvorni pobudi in njenih dopolnitvah, prav tako za odpravo 
Uredbe in Odredbe, navedenih v izvorni pobudi in njenih dopolnitvah. 
 
Zdravniki, združeni v iniciativi Slovenskizdravniki.si, ostro nasprotujemo Odredbi o 
izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-
CoV-2 za osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost, ki ga je izdalo Ministrstvo 
za zdravje in morebitnemu podobnemu presejalnemu programu za otroke. Razlogi 
nasprotovanju so številni: 
 
ECDC priporoča testiranja  ljudi s simptomi, ki bi lahko pomenili okužbo s SARS-CoV-2 
(in ne asimptomatskih ljudi) in morda oseb, ki so imele rizičen stik (1) 

                                                 
29 Prim posebno tematsko številko znanstvene revije Šolsko polje, dostopno na: 
https://www.pei.si/ISBN/letnik-xxxi-2020-3-4/  
30 Podrobneje o govorici srca in njenem pomenu pri spoznavanju sebe, drugih, sveta in pri učenju, vezano na 
fakultete in univerze, podrobneje v  Andraž Teršek: Public universities in post-socialist states could become 
"un-academic" after 2020 pandemic. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. 
[Tiskana izd.]. 2020, letn. 31, št. 3/4, str. 139-165, 247-248. ISSN 1581-6036. 
https://www.pei.si/ISSN/1581_6044/3-4-2020/1581-6044.31(3-4).pdf.  
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SZO ne priporoča testiranja otrok in učiteljev pred vrnitvijo v šole, še manj obveznega 
testiranja (2) 
Presejalni program mora biti podprt z znanstvenimi dokazi, mora imeti dokazano korist in 
ne sme škodovati posamezniku in populaciji ter mora biti ekonomsko vzdržen (3) 
S presejalnimi programi iščemo ljudi, ki imajo zvišan rizik za bolezen, z njim ne postavljamo 
diagnoz (3) 
Postavljanje diagnoz na podlagi diagnostičnega testa brez anamneze (poizvedbe o težavah 
bolnika) in kliničnega pregleda je do sedaj veljalo kot strokovna napaka.  
Smiselno je testiranje ljudi s simptomi in tesnih stikov, kot je praksa in navodilo švedskega 
inštituta za javno zdravje (18) 
Poseganje v telo osebe brez njenega svobodnega informiranega soglasja je pravno in 
moralno nevzdržno (17) 
Raziskave kažejo, da asimptomatski (tudi PCR pozitivni) zelo redko ali sploh ne prenašajo 
virusa (4,5) 
Otroci so manj sprejemljivi za okužbo in jo redkeje prenesejo na starejše (1) 
Učitelji in vzgojitelji niso nič bolj izpostavljeni tveganju za okužbo kot ljudje v drugih 
poklicih (1) 
Naše spomladanske izkušnje z vračanjem otrok v vrtce in šole ter začetek šolskega leta 
dokazujejo, da vračanje otrok v šole ni vplivalo na širjenje virusa med populacijo. (graf 1,2) 
Tudi izkušnje iz tujine potrjujejo zgornjo navedbo (1,6) 
Tudi nedavno uvedeno splošno testiranje populacije ni potrdilo, da z omenjenimi ukrepi 
lahko preprečimo širjenja virusa (graf 1) 
V javnih medijih (7) se je pojavila informacija o morebitnem testiranju otrok, opisana kot 
inovativni pristop, kjer bi mlajše otroke po prihodu v šolo testirali starši, starejši pa bi se 
testirali sami. Ideja o inovativnem testiranju je strokovno sporna. Testiranje, analizo testov 
in poročanje o rezultatih mora izvajati za to usposobljeno zdravstveno osebje (1). Iz 
strokovne literature je možno razbrati, da lahko v redkih primerih tudi testiranje s strani 
izkušenega osebja privede do poškodb ali celo hudih zdravstvenih zapletov (8,9,10) 
Iz javnega medija je bilo možno razbrati, da bodo za testiranje učiteljev uporabljeni tudi 
nedavno uvoženi kitajski HAGT (11). Iz dokumentacije proizvajalca (12) izhaja,  da test 
lahko zazna viabilne in ne-viabilne antigene novega koronavirusa. Iz protokola testiranja 
učiteljev (13) razberemo, da bo na testu pozitivna oseba obravnavana kot aktivno okužena. 
Na osnovi kakšne strokovne utemeljitve bo zdrava oseba ob navedbi proizvajalca, da test 
zaznava tako viabilne kot neviabilne antigene obravnavana kot aktivno okužena? 
Proizvajalec tudi navaja, da uspešnost testa morda ni v korelaciji s celično kulturo, 
opravljeno na istem vzorcu. Na osnovi česa se bo potem zaključevalo o uspešnosti testa? Ali 
se je v Sloveniji opravila validacija omenjenega testa na celični kulturi? 
Iz javnega medija (11) tudi povzemamo, da bo učiteljem ponujeno dvojno testiranje, prvo s 
HAGT in drugo s PCR metodo. V prispevku piše ''na NLZOH so nam pojasnili, da z dvojnim 
testiranjem le nadaljujejo analizo oziroma vzorčenje hitrih testov, saj je bil dosedanji vzorec 
prenizek za pravo analizo, kako zanesljivi so hitri testi podjetja…. Za zdaj še ne morejo trditi, 
v kolikšni meri so ali niso zanesljivi''. Sprašujemo se, kako je možno zahtevati obvezen poseg 
v telo zdravega človeka in izvajati takšno masovno testiranje s testom, ki po navedbah 
proizvajalca ne loči med viabilnim in neviabilnim antigenom, niti še ni bila izvedena njegova 
validacija? Kakšne so strokovne utemeljitve? 
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Sprašujemo, če je odločevalcem in njihovim strokovnim sodelavcem poznana revizija PCR 
testov s strani 22 uglednih strokovnjakov  (14) in priporočila SZO iz januarja 2021 (15,16) 
povezana z njimi, ki narekujejo uporabo PCR testa samo skupaj s klinično in epidemiološko 
sliko? Ali in kdaj se bodo nova znanstvena spoznanja začela uporabljati v Sloveniji? 
Sprašujemo, če je odločevalcem in njihovim strokovnim sodelavcem poznano priporočilo 
ECDC, da se kot možna sprejemljiva alternativa ob sumu na okužbo s SARS Cov 19 testira 
vzorec sline testirane osebe ob uporabi  PCR testa (1)? Ali se temu priporočilu sledi tudi v 
Sloveniji?31 
Trdimo, da je uvedba obveznega testiranja zdravih učiteljev in vzgojiteljev pred vračanjem 
otrok v vrtce in šole (in morebitno testiranje zdravih otrok) strokovna napaka. Zato 
ocenjujemo, da je omenjen ukrep zloraba medicine z namenom škoditi telesnemu in 
psihološkemu zdravju posameznikov in družbe. 
 

 
Viri: 

 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-in-children-and-the-
role-of-school-settings-in-transmission-first-update_1.pdf 
https://www.who.int/publications/i/item/9789240017467 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330829/9789289054782-eng.pdf 
https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423/ 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-in-
schoolchildren/  
 https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/v-solah-kmalu-tudi-testiranje-otrok/ 
https://jamanetwork.com/journals/jamaotolaryngology/fullarticle/2771362 
https://www.afr.com/life-and-luxury/health-and-wellness/covid-swabs-cause-a-leak-in-
brain-fluid-in-two-people-20201002-p561gj 
https://www.firstpost.com/health/covid-19-nasopharyngeal-swab-correct-sampling-
technique-is-important-to-prevent-injuries-and-complications-8929241.html 
https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/ucitelji-pozor-tega-vam-niso-povedali-
katere-teste-vse-boste-opravili/ 
https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/koronavirus/2-instruction-for-sars-
cov-2-antigen-test-kit-v1-2-
sc0202.pdf?sfvrsn=abc53536_2&utm_medium=email&utm_campaign=COVID-
19%20Dnevne%20informacije%20-%204%201%202021&utm_content=COVID-
19%20Dnevne%20informacije%20-
%204%201%202021+CID_7fba50b34d4a3f81b9427503cdc16a0b&utm_source=Bilten&u
tm_term=Instruction%20for%20SARS-CoV-2%20Antigen%20Test%20Kit%20ang 
https://www.sviz.si/koronavirus-dokumenti-ministrstev-2-val/ 
https://cormandrostenreview.com/report/ 
                                                 
31 Sprašujemo se tudi, če je odločevalcem znana Resolucija Parlamentarne skupščine Sveta Evrope glede 
obveznega cepljenja s cepivom za Covid-19? SE to ne le odsvetuje, ampak prepoveduje. Dostopno na: 
https://pace.coe.int/en/files/29004/html . Komentar dr. A. Terška, dostopen na: https://andraz-
tersek.si/nagrada-za-trud-vztrajanje-in-potrpezljivost-resolucija-sveta-evrope-o-vprasanju-obveznega-
prisilnega-cepljenja-za-sars-cov-2-covid-19/  
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https://www.theepochtimes.com/mkt_app/who-changes-ccp-virus-test-criteria-in-attempt-
to-reduce-false-positives_3668064.html?v=ul 
https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05 
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4281     (26.člen) 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-
disease-control/covid-19/covid-19-testing/ 
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Za Iniciativo: 
 
Matjaž Figelj, dr. med., spec. int. med., PgDip and MSc PallMed 
Petra Mihalek Novak, dr. med., spec. oftalmologije 
Tatjana Pfeifer, dr. med., spec. anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne 
medicine 
Biserka Ilin, dr. med., spec. psihiater, pedopsihiater, psihoterapevt 
Gregor Knafelc, dr. dent. med. 
Živan Krevel, dr. med., univ. dipl. biol. 
dr. Uroš Dobnikar, dr. med., spec. travmatologije 
mr. (HR) Sebastijan Piberl, dr. med., spec. splošne in urgentne medicine 
Marko Novak, dr. med., specialist kirurg 
mag. Stanko Pušenjak, dr. med., ginekolog in porodničar 
 
 
Pobudniki zato vztrajamo vsi vseh dosedanjih navedbah in predlogih spoštovanemu Sodišču. 
 
 
Z odličnim spoštovanjem, 
Pooblaščenec pobudnikov, 
Izr. prof. dr. Andraž Teršek, l. r. 
 
 
Op: sledilo je še pet dopolnitev pobude. Te so, med drugim, zadevale vprašanja učinkovitosti 
TESTOV (s priloženimi analizami in znanstvenim člankom), VPLIV TESTIRANJA NA 
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ZDRAVJE OTROK (s priloženo znanstveno študijo) in študije glede PRENOSA VIRUSA 
PO ZRAKU (AEROSOLNA PROBLEMATIKA). 
 
V vseh vloga sodišče ves čas PROSIMO, naj zadrži izvajanje določenih predpisov in naj 
NALOŽI Vladi RS, da se resno loti problema »odvajanja izdihanega zraka iz zaprtih 
prostorov.« Sodišče se, razen dopisa o dodelitvi opravilne številke naši pobudi, še ni odzvalo. 
 


