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Seveda nisem zdravnik, kot je splošno znano. Nisem niti dovolj dobro poučen o 
naravoslovju in medicini. Moj namen ni odgovarjati na vprašanja, ki jim z 
znanjem in poklicno nisem dovolj kos. Trudim se iskati »znanost.« Postavljam 
vprašanja, iščem odgovore in pojasnila, iščem sogovornike, dvomim, nikakor ne 
zaupam slepo in brez kritičnega mišljenja. Je pa sogovornike, ki bodo 
pojasnjevali neposredno in odkrito, težje najti. Še težje jih je prepričati, da bi 
soglašali s snemanjem pogovorov. To razumem. Posebej v teh in takih časih. 
Zavedam se trajne nevarnosti, tako rekoč grožnje »biti v zmoti.« Zato moje 
iskanje in spraševanje ne pojenja. Svojih slutenj, mnenj in prepričanj se ne 
oklepam. Pri njih ne vztrajam. Ves čas iščem razloge in vire, ki bi mi omogočali 
razumeti, da sem glede nekoga in nečesa v zmoti. In ne obratno. Zavedam pa se 
družbene realnosti in njenega kategoričnega poudarka – »kill /every single/ the 
messinger.« 
 
Zavedam se tudi drže prevelikega števila ljudi, tudi zdravnikov in 
znanstvenikov: o pravu sme vsakdo javno razmišljati, podajati svoja osebna 
mnenja in vztrajati na prepričanjih, ker imajon vsa enako težo in ker pravo ni 
več od »golih osebnih mnenj«, zato sme tudi napadati, obtoževati in žaliti 
pravnike in pravnice, slednji pa naj molčijo, ko gre za naravoslovje in medicino, 
pa tudi, ko gre za njuna stišiča s pravom. Žal mi je takšne (anti)intelektualne in 
značajske drže. A to ni moja drža. 
 

A.T., l.r. 
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Med »policijsko uro« smo bili »aretirani« 
 
 
 
Uvodoma želim slovenski javnosti najprej pojasniti, da smo z »mojo« ekipo v obdobju od 
aprila 2020 do danes spisali in na ustavno sodišče poslali več kot dvesto (200) strani 
besedila, z več kot sto (100) elementi dokaznega gradiva: časopisni članki, strokovni in 
znanstveni članki, analize, študije, knjige… Četudi prebivalci Slovenije in pobudniki 
nismo tisti, ki nosimo »dokazno breme«, ampak je to Vlada RS, (gola) oblast. Zato nič od 
tistega, kar bo morda (!) nekoč prišlo v javnost, trenutno pa se skoraj vse tisto še prikriva, 
za nas ne bo novost, ali presenečenje. Vlada se je na eno od štirih pobud za presojo 
ustavnosti določenih zakonov, podzakonskih aktov in ukrepov odzvala – enkrat. Z 
dopisom, ki ni bil podpisan, v njem pa je bil sveženj listov z golo statistiko in en članek – 
o Francoski Gvajani. Pa naj slovenska javnost »presodi« še o tem.  
 
Med prvim in drugim »valom« epidemije/pandemije Koronavirusa SARS-Cov-2 Covid-19 
(ista poimenovanja, kot v solidnih, slabih in zelo slabih ameriških filmih, posnetih pred 
desetimi, petnajstimi, dvajsetimi leti, pa v povprečnih in boljših knjigah, spisanih v 
zadnjih treh desetletjih, tudi v starejših) je slovenska (gola) oblast s podzakonskimi 
pravnimi akti in ukrepi (utemeljenimi na enem samem, protiustavnem 39. členu Zakona o 
nalezljivih boleznih, ki ga ustavno sodišče še vedno ni razveljavilo) izničila temeljno 
človekovo in ustavno pravico do svobode gibanja. Tudi preveliko število drugih 
človekovih in ustavnih pravic in svoboščin. Predpise in ukrepe je oblast utemeljevala in jih 
še utemeljuje zgolj z domnevami in golo statistiko. Zanje nikoli ni navedla prepričljive 
stvarne podlage, kot so skrbno izdelana dognanja, strokovne in znanstvene študije, analize, 
skrbne obdelave skrbno zbranih podatkov, njihovo postavljanje v vzročno-posledično 
povezavo in širši kontekst. Vse to pa bi (gola) oblast morala storiti, ker nosi dokazno 
breme za prepričljivo vsebinsko utemeljitev in upravičenje predpisov in ukrepov, ki jih 
sprejema. Tudi glede na prvo »epidemično/pandemično« odločbo ustavnega sodišča št. U-
I-83/20. Tega ni storila in tega ne počne. Ne samo zato, ker sta tudi strokovnjaka in 
znanstvenika dr. Alojz Ihan in dr. Mario Fafangel že zdavnaj javno povedala, da točno 
določeni ukrepi nimajo nobene zveze z epidemiologijo. Tudi ne samo zaradi javnih 
pojasnil dr. Matjaža Figlja, dr. Dušana Kebra, zdravnic Sabine Senčar in Biserke Ilin ter 
nekaterih njihovih kolegov in kolegic. Niti ne samo zato, ker je bilo to končno mogoče 
prebrati tudi na spletni strani NIJZ. Predvsem zaradi očitnih, preverljivih, dokazljivih in 
kristalno jasnih DEJSTEV. 
 
Pravne zapovedi in prepovedi so postali ukazi, pravo je postalo tehnika gospodovanja gole 
oblasti, večina institucij formalnega in neformalnega nadzora nad (golo) oblastjo je postala 
fikus, strah (ne samo strah pred boleznijo, tudi ali predvsem strah pred drugimi ljudmi) je 
postal epidemičen, poneumljanje in poniževanje ljudi je postalo intenzivna in obsežna 
dnevna praksa (gole) oblasti, samovolja in arbitrarnost (gole) oblasti sta postali nova 
normalnost, policisti in policistke so bili prisiljeni v policizem, kaznovanje ljudi je postalo 
samo sebi namen, minimalni standardi demokracije in vladavine prava pa so se razbili in 
razmetali v tiranijo (po definiciji).   
 
Morda nikoli ne bomo izvedeli, koliko zdravja (tudi duševnega), zasebnega življenja, 
partnerstev, družin, zaposlitev, poklicev, poslovanj, gospodarstva in življenj (od 
raznovrstne škode organizma, do poskusov samomorov, samomorov in smrti iz več 
razlogov) je bilo močno oškodovanih, poškodovanih in uničenih samo zaradi stvarno 
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neutemeljene, nerazumne in absolutno, kategorično nepotrebne prepovedi prehajanja 
občinskih mej, mej (ohlapnih) statističnih regij in zaradi ukaza (gole) oblasti o »policijski 
uri.« Seveda tudi zaradi določenih drugih razlogov – t.im. »protikoronskih« razlogov. Ta 
proces še traja. In očitno bo še trajal.       
 
Večina tistih ljudi, ki so bili v »predkoronskih« časih aktivno družbeno angažirani in 
glasni, je utihnila. Nekaj tistih, ki so ostali aktivno družbeno angažirani in glasni je 
zamenjalo ploščo. Nekateri se ob tem očitno celo zabavajo. Tudi z dnevnimi 
provokacijami in žaljenjem drugih ljudi. Samo redki so ostali, kar so bili in kot so bili pred 
tem: misleči, kritični in aktivno družbeno angažirani državljani in državljanke.  
 
Na drugi strani pa je kar nekaj tistih ljudi, ki jih pred tem javnost ni opazila, v teh časih 
javnost opazila. Seveda ne tista javnost, ki ji pogled na državo, družbo, svet, druge ljudi, 
stanje in dogajanje pomeni samo informativni program RTV Slovenija. Kajti tam je 
mogoče (vsekakor s svetlimi, sijočimi izjemami – peščico točno določenih oddaj, kot so 
Tarča, Tednik, Studio City in novinark/novinarjev, zlasti novinark) videti predvsem in 
pretežno podaljšek oblasti, PR gole oblasti, patološki odnos med javno ustanovo in golo 
oblastjo: bolj jo druga graja in žali, bolj se ji prva udinja. Nastal je zanimiv paradoks: 
vlogo javne medijske ustanove je prevzelo zasebno medijsko podjetje – Pro Plus (POP TV 
in Kanal A). Razlog za to tezo je zelo enostaven: to podjetje ni postalo predvsem in 
pretežno podaljšek oblasti, PR oblasti, z golo oblastjo ni vzpostavilo patološkega odnosa. 
Ves čas in vse bolj (ta vtis je močen) presegajo informacijsko in komunikacijsko enoumje, 
enostranskost in enosmernost, naslavljajo in predstavljajo obče koristne in prave (to je 
seveda subjektivna vrednostna ocena) teme, postavljajo prava vprašanja paleti različnih 
sogovornikov in v zadnjem času celo orjejo ledino z javno pozornostjo temam, glede 
katerih je eno leto gospodovala spirala molka. Od zavedanja in zavesti o tem, kako izrazito 
zdravju škodljivo je gospodovanje gole oblasti, do farmacevtske svetovne nadoblasti in 
dejstva, da je tudi pri zdravju denar sveta vladar. 
 
Preveč tistih ljudi, ki se dnevno trudijo misliti, raziskovati, preiskovati in razumeti, tudi 
poročati in sporočiti drugim ljudem, ob tem pa lahko kdaj tudi zgrešijo, se zmotijo 
(nikakor pa niso ves čas in glede vsega v zmoti), že doživlja stigmatizacijo, celo že prve 
obrise možne socialne izolacije. Zdi se, da število narašča. Morda bo še naraščalo. 
 
Zanimiv je tudi drugi paradoks, četudi morda ne gre za paradoks, ampak za razumljivost. 
Mišljenja, pravice, dejstev, razumnosti in resnice je največ tam, kjer je vse našteto najbolj 
ogroženo, kjer je hkrati tudi preveč nemišljenja, krivic, laži in nespodobnosti (nisem 
uporabil presežnika »največ«, ker to pripisujem twitterju), pa kjer je leglo teorij zarot: na 
spletu in na družabnih omrežjih, na Facebooku. 
 
Gola oblast, pretežno kriva za to, ni odgovorna sama. Niti niso odgovorni samo javni 
funkcionarji in funkcionarke, sodnice in sodniki, policisti in policistke, opozicija, 
mainstream mediji, novinarji in novinarke, (pogojno) civilna družba, molčeči in/ali 
prestrašeni (in zato ne-)intelektualci, razumniki in aktivisti, vzgojitelji in učitelji, psihologi 
in psihiatri, umetniki in umetnice, estradniki in estradnice… Odgovorni smo vsi. Najmanj 
odgovorni, če so sploh kakorkoli odgovorni, so tisti, ki ne zmorejo misliti in razumeti. 
Najmanj odgovorni so posamezniki in posameznice, ki se sami sprehajajo po gozdu z 
masko na obrazu.       
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Z »mojo« ekipo smo bili v svojih pobudah za ustavno sodišče in njihovih dopolnitvah, 
tudi razširitvah, ne le odločni, ampak tudi drzni. Nismo bili predrzni, tudi ne zaletavi. Vsaj 
zdi se mi, da ne. Smo si pa dovolili veliko. Tudi ponovljene predloge sodišču za začasno 
zadržanje izvajanja več predpisov, celo ponovljene apele sodišču, naj Vladi RS odredi, 
naloži takojšnji spoprijem s problemom odvajanja izdihanega zraka iz zaprtih prostorov, 
najprej iz zdravstvenih ustanov, domov za starejše občane, vrtcev, šol in fakultet… 
Sodišče se ni odzvalo. Argumentirali in dokazovali smo grobe, obsežne, nezakonite in 
protiustavne posege v celo paleto ustavnih pravic in svoboščin. Tudi, na primer, v pravico 
javnosti do obveščenosti. Ena vrata pa smo pustili priprta. Z upanjem, da jih bodo sodnice 
in sodniki opazili. 
 
Opazila jih je (ne trdim, da le ona) sodnica dr. Špelca Mežnar. V njenem odklonilnem 
ločenem mnenju (v zadevah U-I-426/20 in U-I-427/20, 5. 11. 2020) k sklepu večine, da se 
predlog za zadržanje izvajanja ukrepa »policijske ure« do končne odločitve sodišča o 
pobudi zavrne, je bila sodnica neposredna, odločna in jasna, da ne gre samo za 
prekomeren poseg v svobodo gibanja, ampak gre tudi za nedopusten poseg v osebno 
svobodo (19. člen ustave). Ta poseg se ne zgodi samo ob aretaciji ali priprtju v kazenskem 
postopku. Zgodi se tudi s »takšno« policijsko uro: »Menim, da je izpodbijana policijska 
ura protiustaven ukrep, saj brez zakonske podlage posega v osebno svobodo...«  
 
Zato uporabljam prispodobo, da smo bili kot nacija najdlje v Evropi nezakonito in 
protiustavno »aretirani«, v »hišnem priporu.« Trenutno nas je gola oblast izpustila na 
prostost. Deloma. Na odločitev sodišča pa še kar čakamo … Žalostno. 
 
(Dnevnik, Objektiv, 26.4.2021) 
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mag. prava, odvetniški pripravnik pri odvetniku Damijanu Pavlinu v Kranju 
 
 

Uvod 
 
V tej ustavnopravni analizi podrobno Odloka o omejitvi gibanja. Tako se postavljava, 
seveda v prenesenem pomenu, v vlogo »hudičevega zagovornika«. Poskušava si zamisliti 
hipotetičnega avtorja ustavnosodne pobude kot dobrega poznavalca ustavnopravne 
materije in veščega polemika, ki poskuša prepričati Ustavno sodišče Republike Slovenije, 
da zadevni odlok ni v skladu z Ustavo Republike Slovenije2 in v skladu s – za tukaj 
razdelano vprašanje – pomembnimi mednarodnopravnimi dokumenti. 
 
V tem svojstvu in – izključno – s tem namenom bova v nadaljevanju predstavila najin – 
združeni, čeprav ne v vseh točkah poenoteni – pogled na ustavnopravne vidike in 
razsežnosti obravnavanega vprašanja. Z analitičnim, akademskim in teoretičnim ciljem 
bova poskusila nanizati argumente, za katere se nama zdi dokaj verjetno, da so jih dejanski 
pobudniki za ustavnosodno presojo odloka Vlade Republike Slovenije imeli v mislih, ali 
bi jih lahko imeli v mislih in jih prenesli v besedilo pobude, tako procesne kot tudi 
materialne. Želiva si razumevanja bralcev, da v tej analizi znatno manj zatrjujeva in veliko 
bolj postavljava vprašanja, odstirava zanimiva stališča in beleživa pomembna vprašanja, 
od katerih je odvisna končna ocena o ustavnosti zadevnega odloka. O tem ne bo (nemara 
še preden bo ta analiza objavljena) odločila le najvišja, ampak edina, prav za ta namen 
institucionalizirana oblast in sodna instanca – Ustavno sodišče Republike Slovenije. 
 
Poudarjava, da je analiza, ki sledi, napisana s postavitvijo avtorjev v zamišljeno (ali 
namišljeno) vlogo ustavnopravno natančnih in argumentacijsko izčrpnih »hipotetičnih 
pobudnikov«, ki v pobudi navajata vse, kar ocenita kot neposredno ali posredno, vendar še 
vedno relevantno za ustavnosodno izpodbijanje Odloka. Take vloge sva avtorja vajena, 
glede na to, da je eden od naju odvetnik, drugi pa občasni pisec pritožb ali pobud za 
ustavnosodno presojo – tudi, kadar v vseh delih in v celoti ne soglaša s tališči stranke, 
hkrati pa meni, da ta stališča niso ustavnopravno »nevzdržna« ali celo »zavržna«. 
 
Dejanske okoliščine 
 
Tik pred pandemijo je dotedanja Vlada Republike Slovenije odstopila. Ni prišlo do 
predčasnih volitev, ampak je bila sestavljena nova koalicija političnih strank, nova vlada. 

                                                        
1  Končna različica besedila je bila objavljena v znanstveni reviji JAVNA UPRAVA, št. 1-2/2020, kot »kratki 
znanstveni članek.« 
2 Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a. 



Ustava in korona                                                                                                              Andraž Teršek 
 

11 
 

Zavedava se – enako kot po vsej verjetnosti tudi državljani oziroma državljanke in 
prebivalci oziroma prebivalke Slovenije – da je bila nova vlada postavljena pred 
neprecedenčni, enkraten in velik izziv ter da je bila potreba po hitrem ukrepanju 
»prisiljujoče nujna.« V takih okoliščinah se lahko zgodijo tudi napake, storjene v dobri 
veri. Do njih – če so se zgodile – sva razumevajoče prizanesljiva. In vendarle se nama 
ustavnopravna vprašanja, ki vznikajo iz nastalih okoliščin in so s temi okoliščinami 
pogojena ravnanja, zdijo dovolj zanimiva in pomembna, da o njih razpravljava tukaj, v tej 
ustavnopravni analizi. 
 

Začetki ustavnopravno zanimivih in pomembnih ravnanj 
 
V času veljave Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih 
mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (v 
nadaljevanju: Odlok),3 ki ga je sprejela Vlada, so se v javnosti (v televizijskih, tiskanih in 
spletnih javnih občilih, na spletnih forumih, na družabnem omrežju Facebook in še kje) 
sprožila vprašanja o ustavnosti tega odloka. Vprašanje je komentirala splošna javnost, 
komentirali so ga novinarke in novinarji itd. Predstavniki pravne stroke pa so, morda s 
katero nehote spregledano izjemo, molčali. Ni nerazumljivo. V aprilu, deloma maju, sva 
bila avtorja seznanjena, da je bilo na Ustavno sodišče naslovljenih več pobud za 
ustavnosodno presojo tega Odloka, menda več kot 60. Eno od teh pobud je Ustavno 
sodišče sprejelo v meritorno obravnavo.4 
 
Glede sprejema pobude v meritorno obravnavo si Ustavno sodišče ni bilo enotno, in sicer 
že pri izhodiščnem vprašanju o izpolnjenosti pravnega interesa pobudnika.5 Do dneva, ko 
je nastal pričujoči hipotetično-vzorčni zapis, kot analiza in domneva, oblikovana bona 
fide, o možnih ali hipotetično dokaj verjetnih zatrjevanjih in argumentih v katerikoli od 
pobud (25. aprila 2020), Ustavno sodišče še vedno ni seznanilo slovenske javnosti s svojo 
končno odločitvijo. 
 
Tako pobudo sva vzela za miselni in ustavnopravno argumentacijski izziv. Zato v 
nadaljevanju predstavljava svoj pravni pogled na možne ali verjetne ustavnopravne 
argumente.6 Vprašanje, ki ga zadeva to besedilo, se nama zdi z ustavnopravnega vidika 
zelo pomembno tudi ob dejstvu, da predstavniki medicinske znanosti z zaskrbljenostjo 
opozarjajo domačo in mednarodno javnost, da je za nami zelo verjetno le »prvi val« 
pandemije koronavirusa COVID-19, ki naj bi mu jeseni in pozimi 2020 lahko sledil še 
»drugi val«.7 
 

                                                        
3 Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20. 
4 Primer št. U-I-83/20-10. 
5 Ibid. Glede vprašanja, ali »anonimizirani« pobudnik pobude, ki je bila sprejeta v obravnavo, izpolnjuje pravni 
interes, so podali delno odklonilno in delno pritrdilno ločeno mnenje sodnici dr. Šugman Stubbs, dr. Mežnarjeva in 
sodnik dr. Čeferin, odklonilni ločeni mnenji pa sta podala sodnika Šorli in ddr. Jaklič. Dostopno na: 
<https://www.us-rs.si/zacasno-zadrzanje-izvrsevanja-7-clena-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-
zbiranja-ljudi-n/> (25. 4. 2020). 
6 Piševa v smislu analize možnih ali dokaj verjetnih vsebinskih izhodišč in razsežnosti za soočenje s tako velikim 
ustavnopravnim izzivom. Podobno, toda znatno bolj konkretno (ker gre pač za konkretni primer), kot je to storjeno v 
delu Andraž Teršek: Odvetniška ustavnost. O pravici do odvetnika in temeljnih pravicah odvetnikov. Univerzitetna 
založba Annales, Koper 2016, str. 99–112, poglavje Izbrane sugestije za pripravo vloge za slovensko ustavno sodišče 
in za strasbourško sodišče.  
7  Glej na primer VOA News, <https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/world-still-amidst-1st-wave-
coronavirus-outbreak-who-warns> (27. 5. 2020); WHO. COVID-19, <https://www.who.int/health-
topics/coronavirus#tab=tab_1> (15. 6. 2020).  



Ustava in korona                                                                                                              Andraž Teršek 
 

12 
 

Vprašanje pravnega interesa 
 
Z ustavnosodno pobudo se je izpodbijal Odlok.8 Po najinih informacijah se je predpis v 
pobudah izpodbijal v celoti. 
 
Kako utemeljiti pravni interes za vložitev pobude in njen sprejem? Na primer na naslednji 
– hipotetični – način, ki predpostavlja dva hipotetična pobudnika, na primer zakonca, ki 
skupaj opravljata storitveno dejavnost iste vrste, naj bo to odvetniški poklic. Tako naj bo 
razumljena vsebina, ki sledi. 
 
*** 
 
Pobudnika bi pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega Odloka vložila na 
temelju 24. člena Zakona o ustavnem sodišču (ZUstS),9 ki določa, da tako pobudo lahko 
vloži vsak, ki izkaže pravni interes. Pravni interes je podan, če predpis neposredno posega 
v pravice, pravne interese oziroma v pravni položaj pobudnikov. 10  Izkaz pravnega 
interesa, ki je prvi pogoj za vložitev pobude, določa že Ustava RS, in sicer v drugem 
odstavku 162. člena. 
 
Pravni interes je torej ustavnopravni pojem in predmet številnih interpretacij. 11  Tudi 
Ustavno sodišče je vsebino tega pravnega pojma med svojo prakso spreminjalo oziroma 
postopoma izgrajevalo.12 Pravni interes mora biti pravni, neposreden in konkreten. Slednje 
posebej implicira zahtevo, da mora izpodbijani predpis neposredno posegati v pravni 
položaj pobudnika, kar pomeni, da bi morebitna ugoditev predlogu privedla do 
spremembe njegovega pravnega položaja.13 
 
Ne glede na zaostrovanja prakse Ustavnega sodišča, zlasti ob prelomu stoletja, o 
ustavnosodni razlagi neposrednosti in konkretnosti pravnega interesa14 je glede konkretne 
zadeve pomembna njegova odločitev U-I-192/16 z dne 7. februarja 2018. 15  Ustavno 
sodišče je v tej zadevi odstopilo od svojih preteklih stališč, po katerih se je od pobudnikov 
zahtevalo, da se kljub neposrednemu učinkovanju predpisov na njihov pravni položaj 
najprej prepustijo kršitvi takega predpisa, pozneje izrabijo vsa pravna sredstva (vključno z 
ustavno pritožbo) in šele nato vložijo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in 
zakonitosti takega predpisa. 16  Ustavno sodišče je v točki 19 obrazložitve navedene 
odločbe glede tega zapisalo: 
»[…] V obravnavanem primeru Ustavno sodišče odstopa od stališča iz navedenih zadev. Od 
pobudnic namreč ni mogoče pričakovati, da izzovejo sodni spor na način, da sklepajo pogodbe, ki 
so glede bistvene sestavine (cene) v nasprotju s prisilnimi predpisi. Glede na to je pravni interes za 

                                                        
8  
9 Uradni list RS, št. 64/07, 109/12 in 23/20. 
10 Drugi odstavek 24. člena ZUstS. 
11 Prim. Jernej Letnar Černič: Vprašljiva praksa Ustavnega sodišča? IUS INFO, Kolumna, 30. oktober 2014. 
12 Podrobneje o tem na primer Ciril Ribičič: Človekove pravice in ustavna demokracija. Beletrina. Ljubljana 2010. 
13 Prim. Odločbo Ustavnega sodišča U-I-15/00 z dne 31. januarja 2002. 
14 Ustavno sodišče je s sklepom v zadevi U-I-74/03 z dne 23. oktobra 2003 sklenilo, da se pobuda za presojo 
zakonske ureditve, ki je določala prekršek z zagroženo denarno kaznijo, zavrže, saj bo pobudnica pravni interes 
izkazala šele tedaj, ko bo spoznana za odgovorno za storitev prekrška. Glej točko 5 obrazložitve sklepa.  
15 Uradni list RS, št. 15/2018 in OdlUS XXIII, 2. 
16 O tem, da je Ustavno sodišče »samovoljno« ustvarilo prakso, po kateri je »treba« v primerih pritožb zoper odločbo 
o prekršku »preskočiti« Vrhovno sodišče RS in vložiti ustavno pritožbo v zakonskem roku, v članku Jurij Toplak in 
Andraž Teršek: The right to obtain sufficient information about available legal remedies and the ECHR. 
ECHRCASELAWBLOG.com, <https://www.echrcaselaw.com/en/echr-decisions/by-article/article-6/the-right-to-
obtain-sufficient-information-about-available-legal-remedies-and-the-echr/> (25. 5. 2020). 
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oceno ustavnosti izpodbijane zakonske ureditve izkazan.« 
 
Pobudnika sta verjetno zatrjevala, da se jima za izkaz pravnega interesa v predmetni 
zadevi ni bilo treba namerno izpostaviti kršitvi izpodbijanega Odloka: izključno z 
razlogom, da bi zadostila restriktivni razlagi elementa »neposrednosti in konkretnosti« 
pravnega interesa. Pobudnika bi verjetno zatrjevala, da izpodbijani Odlok v svoji primarni 
dispoziciji neposredno zapoveduje, prepoveduje oziroma dovoljuje dopustno ravnanje in 
zato že brez oblastnega posamičnega in konkretnega akta neposredno vpliva na njun 
pravni položaj. Na primer, prepoveduje jima izlet z avtom, pri katerem bi prečkala 
občinske meje, izlet v drugo občino, da bi se sprehodila po naravi, odhod v drugo občino, 
da bi obiskala prijatelje ali svojce, posedanje na klopeh v parku in na obrobju gozdov, 
nakupovanje v drugi občini, čeprav imata v občini, v kateri prebivata, na voljo trgovino z 
enakimi ali bistveno podobnimi izdelki ipd. Kršitev izpodbijanega Odloka (sekundarna 
hipoteza) bi privedla do aktivacije sekundarne dispozicije, kar pa že pomeni neposredno 
sankcioniranje takega ravnanja kot »protipravnega«. 
 
Razlagi pravnega interesa, ki bi torej od pobudnikov zahtevala izpostavitev kršitvi (pa 
čeprav zatrjevano protiustavnega) predpisa vlade, hkrati pa vlaganje napora v izpodbijanje 
posamične in konkretne odločbe pred rednimi sodišči, ob hkratni negotovosti 
pravnomočne odločitve sodišč, bi verjetno nasprotovala s sklicevanjem na 
»neučinkovitost« takega pravnega sredstva. Gre za pravico, ki jo določa 25. člen Ustave 
RS.17  Ugovarjala bi domnevi, da bi morala šele potem, v primeru neugodnega izida, 
poskusiti še izpodbijati sankcijo z izrednimi pravnimi sredstvi ter z zatrjevanjem kršitve 
ustavnih pravic in temeljnih svoboščin v okviru ustavne pritožbe, kar pa bi pomenilo od 
njiju zahtevati dolgotrajne aktivnosti, ki bi onemogočale »učinkovitost« pravnih sredstev, 
ki bi jima bila na voljo. To bi bila zanju pretirana zahteva, ki bi bila v nasprotju z Ustavo 
RS in zahtevo po učinkovitem varstvu pravic posameznikov.18 
 
Tako bi najverjetneje dokazovala, da je njun pravni interes izkazan. 
 

Vprašanje pravočasnosti pobude 
 
V vlogah za ustavnosodno presojo je vselej treba utemeljiti tudi časovno pravočasnost 
pobude. Na primer na naslednji način. 
 
V tretjem odstavku 24. členu ZUstS je določeno, da se v primeru, kadar podzakonski 
predpis učinkuje neposredno in posega v pravice, pravne interese in pravni položaj 
pobudnika, pobuda lahko vloži v enem letu od njegove uveljavitve, oziroma v enem letu 
od dneva, ko je pobudnik izvedel za nastanek škodljivih posledic. 
 
Izpodbijani Odlok je začel veljati 30. marca 2020, kar pa pomeni, da od njegove 
uveljavitve še ni preteklo več kot leto dni. Dan uveljavitve izpodbijanega Odloka je tudi 
dan, ko sta hipotetična pobudnika izvedela za nastanek škodljivih posledic predpisa. Zato 
sta prepričana o njeni pravočasnosti. 

                                                        
17 Člen 25 Ustave RS (pravica do pravnega sredstva): »Vsakomur je zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega 
pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih 
pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih.« Ob tem mora biti po 
teoretični in ustavnosodni razlagi to sredstvo »učinkovito«. Glej Matej Avbelj (ur.): Komentar Ustave Republike 
Slovenije. Nova univerza, Evropska pravna fakulteta. Ljubljana 2019, str. 237 in nasl.  
18 Smiselno podobno tudi sodnica dr. Dunja Jadek Pensa v pritrdilnem ločenem mnenju k odločbi Ustavnega sodišča 
U-I-192/16 z dne 7. februarja 2018.  
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Hipotetična pobudnika bi na podlagi 162. člena Ustave RS in 24. člena ZUstS vložila 
pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka.19 Ustavno sodišče 
je namreč pristojno tudi za odločanje o skladnosti podzakonskih predpisov z ustavo in z 
zakoni,20 pobudo za odločanje pa lahko poda »vsak, ki izkaže pravni interes«.21 Pobudnika 
bi najverjetneje zatrjevala, da je izpodbijani Odlok v neskladju z Ustavo RS in Zakonom o 
nalezljivih boleznih (ZNB).22 
 

Možni in dokaj verjetni temeljni argumenti hipotetičnih ponudnikov 
 
V nadaljevanju bova poskusila predstaviti, razčleniti in utemeljiti temeljne argumente, s 
katerimi bi hipotetična pobudnika lahko (teoretično), ali najverjetneje bi (dejansko), 
izpodbijala ustavnost zadevnega Odloka. 
 
Strnjeni opis ozadja sprejetja izpodbijanega odloka 
 
V decembru 2019 je bil v mestu Vuhan na Kitajskem uradno ugotovljen prvi primer 
nalezljive bolezni COVID-19 pri človeku, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2.23 Virus se je 
tedaj začel sunkovito širiti. Prvi primer v Evropi je bil zabeležen 24. januarja 2020, in 
sicer v Franciji,24 prvi uradni primer v Sloveniji pa je bil potrjen 4. marca 2020.25 
 
Vse od odkritja okuženega primera v Sloveniji dalje je vlada usmerila svoje delovanje v 
smeri sprejemanja ukrepov za preprečevanje nadaljnjega širjenja te bolezni. Meniva, da je 
bilo to pravilno, intenzivno, nujno in odgovorno. 
 
Svoje ukrepe je sprejemala v obliki odredb, odlokov in uredb. 26  Tu nastopi pravni 
problem. 
 
Minister za zdravje je dan po tem, ko je Svetovna zdravstvena organizacija (World Health 
Organization – WHO) razglasila pandemijo,27 sprejel Odredbo o razglasitvi epidemije 
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije. Od 12. 
marca 2020, od 18. ure dalje, je bila tako na celotnem območju Slovenije razglašena 
epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). 
 
S Sklepom o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB), pri 
pandemiji COVID-19 z dne 13. marca 2020, je Vlada RS določila, da se pri pandemiji 

                                                        
19 Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 38/20 in 51/20. 
20 Glej tretjo alinejo prvega odstavka 21. členaZUstS. 
21 Glej 24. člen ZUstS. 
22 Uradni list RS, št. 33/06. 
23  World Health Organization, Novel Coronavirus (2019-nCoV), Situation report – 1 (21st January 2020), 
<https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-
ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4> (14. 4. 2020). 
24  2019-nCoV outbreak: first cases confirmed in Europe, <http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-
emergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/01/2019-ncov-outbreak-first-cases-confirmed-in-europe> (14. 4. 
2020). 
25 Prvi potrjeni primer okužbe pri nas: okuženi prišel iz Maroka prek Italije, <https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-
koronavirus/prvi-potrjeni-primer-okuzbe-pri-nas-okuzeni-prisel-iz-maroka-prek-italije/516153> (14. 4. 2020). 
26 V času od izbruha nalezljive bolezni je v Republiki Sloveniji prišlo do spremembe Vlade RS. Tako je 14. vlada 
uradno nastopila 13. marca 2020, ko je potekalo glasovanje o listi kandidatov za ministre.  
27 Generalni direktor WHO je v svojem nagovoru medijem 11. marca 2020 med drugim dejal: »Ocenili smo, da 
lahko COVID-19 označimo kot pandemijo«, <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-
opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020> (14. 4. 2020).  
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uporabljajo splošni in posebni ukrepi, ki jih ZNB določa za kugo ali virusno hemoragično 
mrzlico po povzročiteljih (ebola, denga, lassa, marburg). Splošni ukrepi so podrobneje 
določeni v 9. členu, posebni ukrepi pa v 10. členu ZNB. 
 
V nadaljevanju je vlada začela sprejemati podzakonske akte, s katerimi je izvajala zgoraj 
omenjene splošne in posebne ukrepe. Cilj nekaterih od sprejetih ukrepov je bil usmerjen v 
postopno ustavljanje javnega življenje, denimo: 
– Odlok o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki 
Sloveniji;28 
– Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji;29 
– Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja 
ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih;30 
in še številni drugi. Zapisanim ukrepom je skupno to, da so bili izdani na podlagi 39. člena 
ZNB, v katerem zakon ureja tako imenovane druge posebne ukrepe.31 
Med drugim je 29. marca 2020 vlada, prav tako na podlagi 39. člena ZNB, sprejela tudi 
Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v 
Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. 32  Pred Ustavnim sodiščem 
izpodbijani Odlok je pravzaprav nadaljevanje (legitimnih) ukrepov glede omejitve gibanja, 
kjer je bila sprva predvidena prepoved zbiranja na določenih športnih in drugih dogodkih 
na javnih mestih na prostem,33 potem pa ukrep o prepovedi zbiranja na dogodkih v zaprtih 
javnih prostorih.34 Sledil je Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na 
javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji35 in nato še prej omenjeni in v tej pobudi 
izpodbijani Odlok. 
 
Tudi v zamišljeni vlogi hipotetičnih pobudnikov poudarjava, da v okviru trditvene podlage 
za presojo ocene ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega Odloka ne ocenjujeva, ali so (bili) 
predvideni in izvedeni ukrepi za preprečitev širjenja nalezljivega virusa ter bolezni 
ustrezni oziroma strokovno utemeljeni. Najin edini namen je analitični premislek, ali so 
sprejeti ukrepi v izpodbijanem Odloku zaradi razlogov, ki bodo pojasnjeni v nadaljevanju, 
že na prvi pogled v skladu z Ustavo in ZNB. Zavedava se in poudarjava, da tudi Ustavno 
sodišče ni pristojno za podajanje ocen ali so bili sprejeti ukrepi strokovno ustrezni in 
potrebni za preprečevanje in »boj« proti pandemiji COVID-19. Tega bi se najverjetneje 
zavedala tudi hipotetična pobudnika. Zato poudarjava, da ne problematizirava potrebe po 

                                                        
28 Uradni list RS, št. 24/20. 
29 Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20 in 53/20. 
30 Uradni list RS, št. 25/20 in 29/20. 
31 Člen 39 ZNB:  
»Kadar z ukrepi, določenimi s tem zakonom, ni mogoče preprečiti, da se v Republiko Slovenijo zanesejo in v njej 
razširijo določene nalezljive bolezni, lahko minister, pristojen za zdravje, odredi tudi naslednje ukrepe: 
1. določi pogoje za potovanja v državo, v kateri obstaja možnost okužbe z nevarno nalezljivo boleznijo in za prihod 
iz teh držav; 
2. prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih; 
3. prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost 
širjenja nalezljive bolezni; 
4. omeji ali prepove promet posameznih vrst blaga in izdelkov. 
O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora minister, pristojen za zdravje, nemudoma obvestiti Vlado Republike 
Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije in javnost.« 
32 Uradni list RS, št. 38/20 in 51/20 – v tej pobudi izpodbijani Odlok. 
33 Odredba o prepovedi zbiranja na določenih športnih in drugih dogodkih na javnih mestih na prostem (Uradni list 
RS, št. 17/20 in 30/20). 
34 Odredba o prepovedi zbiranja na dogodkih v zaprtih javnih prostorih (Uradni list RS, št. 18/20 in 30/20). 
35 Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 30/20 in 38/20). 
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ukrepanju in njegove nujnosti. Določitev javno-zdravstvenih politik tudi sicer ni v 
pristojnosti Ustavnega sodišča. Vprašanja javnega zdravja so v izključni pristojnosti 
ustreznih zdravstvenih ustanov ter svetovnih in nacionalnih zdravstvenih strokovnjakov in 
delavcev. 
 
Vprašanje o pristojnosti in o zakonitosti pravnih aktov, s katerimi se sme omejevalno 
posegati v ustavne pravice in svoboščine 
 
Izhajava iz domneve, da bi hipotetična pobudnika zatrjevala, da za tako strogo in obsežno 
prepoved gibanja, za tako drastičen poseg v svobodo gibanja (ob dodatni predpostavki, da 
pobudnika ne bi problematizirala prepovedi združevanja!) ni videti zakonske podlage. 
Omenjeni zakon (ZNB) ne naslavlja možnosti popolne prepovedi v celotni državi. 
Nasprotno, zakon govori le o območjih, ki jih medicinska stroka (logični sklep: NIJZ) 
opredeli kot posebej tvegana oziroma rizična. In v tem smislu potrebna ukrepa tipa 
»karantene«, da se tako poskuša učinkovito preprečiti širjenje bolezni zunaj tega območja. 
Zato bi se pobudnikoma zdelo legitimno Ustavnemu sodišču postaviti vprašanje, ali je 
ukrep, ki zadeva celotno območje države, že sam po sebi zakonit in v tem smislu tudi 
skladen z Ustavo (z načelom vladavine prava iz njenega 2. člena)? 
 
Pobudnikoma bi se zelo verjetno zdel problematičen ukrep, ki ga uvaja Odlok, sam po 
sebi, oziroma njegova »zakonitost«. Omenjeni zakon namreč govori o »ministru, 
zadolženemu za področje zdravja« kot osebi, ki sprejme tak ukrep s podzakonskim aktom. 
Vlada je to poved, zapisano v ZNB, naknadno spremenila in besedo »minister« zamenjala 
z besedo »vlada«. Zato se postavlja vprašanje, ali je tako ravnanje zakonito in ustavno 
sprejemljivo. 
 
Ob tem bi hipotetična pobudnika verjetno spomnila tudi na to, da v času, ko je vlada izdala 
izpodbijani Odlok, NIJZ, pristojen za taka vprašanja, takega ukrepa ni predlagal. Direktor, 
ki je bil po tem odstavljen s položaja, je javno podvomil o primernosti tega ukrepa, 
določenega z izpodbijanim Odlokom, in zatrdil, da ukrep ni bil posledica navodil in 
predlogov, ki jih je Vladi RS dal NIJZ. 36  Pobudnika bi zato na Ustavno sodišče 
najverjetneje naslovila vprašanje, ali je bilo tudi glede tega ravnanje vlade zakonito in 
ustavnopravno pravilno? 
 
Razlog je stvarno utemeljen. V slovenskem ustavnem redu namreč velja, da se sme v 
ustavne pravice in svoboščine posegati le z zakonom, ne pa tudi s podzakonskimi akti. 
Razen v primeru razglasitve »izrednega stanja«, ki ga ureja 92. člen Ustave.37 Tako stanje 
pa ni bilo razglašeno. 
 
V drugem odstavku 2. člena Protokola št. 4 k Evropski konvenciji o človekovih pravicah 
(EKČP) je določeno, da se lahko pravica do svobodnega gibanja omeji zgolj na določenem 
področju, kar pa mora biti urejeno z zakonom in mora temeljiti na utemeljenem javnem 

                                                        
36  Staš Zgonik: Direktor NIJZ meni, da vladna zaostritev ukrepov za zajezitev epidemije ni bila potrebna. V: 
Mladina, 31. marec 2020, <https://www.mladina.si/197247/direktor-nijz-meni--da-vladna-zaostritev-ukrepov-za-
zajezitev-epidemije-ni-bila-potrebna> (31. 3. 2020). 
37 Člen 92 Ustave (vojno in izredno stanje): »Izredno stanje se razglasi, kadar velika in splošna nevarnost ogroža 
obstoj države. O razglasitvi vojnega ali izrednega stanja, nujnih ukrepih in njihovi odpravi odloča na predlog vlade 
državni zbor. 
Državni zbor odloči o uporabi obrambnih sil. 
Kadar se državni zbor ne more sestati, odloča o zadevah iz prvega in drugega odstavka predsednik republike. 
Odločitve mora dati v potrditev državnemu zboru takoj, ko se ta sestane.« 
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interesu. Sicer mora država – to se zdi očitni pravni pogoj – razglasiti »izredno stanje«, 
pravno-formalno in izrecno izrednost razmer, da bi bili izpolnjeni pogoji v smislu 16. 
člena EKČP. Tega nadnacionalnega, z EKČP določenega pogoja, ni mogoče preprosto 
prezreti.38 
 
Ustava to vprašanje izrecno ureja v 15. členu (uresničevanje in omejevanje pravic): 
»Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi ustave. 
Z zakonom je mogoče predpisati način uresničevanja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, kadar tako določa ustava, ali če je to nujno zaradi same narave posamezne 
pravice ali svoboščine.« (Poudarila J. D. in A. T.)39 
 
Zato se je na Ustavno sodišče legitimno in stvarno upravičeno naslovilo vprašanje, ali je 
ustavno dopustno, če vlada na zgoraj opisani način in s podzakonskim aktom tako močno 
poseže v uresničevanje ustavnih pravic in svoboščin. 
 
Treba je posebej poudariti, da določba 16. člena Ustave, ki ureja možnost razglasitve 
izrednega stanja in navaja ustavne pravice, ki tudi v takem primeru morajo ostati 
nedotakljive, med te pravice ne uvršča »svobode gibanja« iz 32. člena Ustave in tudi ne 
»pravice do zbiranja in združevanja« iz 42. člena Ustave. Toda tudi za ti pravici izrecno 
določa, da se jih sme »omejiti z zakonom,« če je to potrebno, »da bi se preprečilo širjenje 
nalezljivih bolezni« in da bi se »zavaroval javni red.« 
 

Razlogi za zatrjevanje neskladnosti Odloka z Ustavo in z Zakonom o nalezljivih 
boleznih (ZNB) 
 
Osrednje vsebinsko ustavnopravno vprašanje je v tem primeru vsebinska skladnost 
izpodbijanega Odloka z Ustavo: ali je s sprejetjem tega Odloka vlada – v skladu z 
zakonom – omejila temeljne pravice in svoboščine, ki jih zagotavlja Ustava in ali je s tem 
ravnanjem presegla pooblastila, ki jih določata zakon in Ustava? 
 
Spomniva na ustavno načelo legalitete, ki je določeno v 2., 3., 15., 120. in 153. členu 
Ustave. Pa tudi na 16. (začasna razveljavitev in omejitev pravic), 32. (svoboda gibanja), 
35. (varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic) in 42. (pravica do zbiranja in 
združevanja) v povezavi z 2. členom (svoboda gibanja). Spomniti je treba tudi na Protokol 
št. 4 k EKČP,40 8. člen (pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja) in 11. 
člen (svoboda zbiranja in združevanja) EKČP, pa 12. člen Mednarodnega pakta o 

                                                        
38 O tem, kako bi Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) presojalo uvedbo »izrednega stanja« v posameznih 
evropskih državah, sta napisana zanimiva eseja; Kanstantsin Dzehtsiarou: COVID-19 and the European Convention 
on Human Rights, Strasbourg Observers, 27. marec 2020, <https://strasbourgobservers.com/2020/03/27/covid-19-
and-the-european-convention-on-human-rights/> (25. 5. 2020); Alan Greene: States should Declare a State of 
Emergency using Article 15 ECHR to Confront the Coronavirus Pandemic, Strasbourg Observers, 1. april 2020, 
<https://strasbourgobservers.com/2020/04/01/states-should-declare-a-state-of-emergency-using-article-15-echr-to-
confront-the-coronavirus-pandemic/> (15. 3. 2020). Slednji avtor svari pred uvajanjem izrednih razmer. Med drugim 
je zapisal: »We absolutely should be sceptical of governments who declare states of emergency. Hungary is showing 
us this right now. However, if there is one lesson to take from Schmitt, it is the dangers of permanent transformative 
emergency powers, rather than temporary, defensive ones.« 
39 Ustavno sodišče je v svojih odločbah to »zlato« ustavno pravilo tolikokrat ponovilo in potrdilo, da navajanja 
tolikšnega števila ustavnosodnih odločb o tem vprašanju tukaj ni treva navajati. 
40 Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spremenjene s protokoli št. 3, 
5 in 8 ter dopolnjene s protokolom št. 2, ter njenih protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 11, Uradni list RS – Mednarodne 
pogodbe, št. 7/94 (Protokol št. 4 k EKČP). 
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državljanskih in političnih pravicah (MPDPP)41 in 12. člen Splošne deklaracije človekovih 
pravic (SDČP). Kot temeljno merilo sodobnih ustavnih pravic že Splošna deklaracija 
človekovih pravic42 v 13. členu določa, da ima vsakdo pravico do svobodnega gibanja in 
prebivanja znotraj meja posamezne države. Vsakdo ima tudi pravico zapustiti vsako 
državo, tudi svojo, in se vrniti v svojo državo. 
 
Pravico do gibanja v 45. členu izrecno priznava tudi Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah iz leta 2000, dopolnjene leta 2007, ki ima na temelju 6. člena Lizbonske 
pogodbe,43 enako pravno moč kot sama pogodba. 
 
Po izrecni določbi 15. člena Ustave so človekove pravice in temeljne svoboščine omejene 
samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa Ustava.44 V svoji praksi Ustavno 
sodišče omenja tri možne načine posega v človekove pravice: 
1. ko Ustava izrecno pooblasti zakonodajalca, da v določenem obsegu omeji pravico;45 
2. ko gre za začasno razveljavitev in omejitev pravic v vojnem in izrednem stanju;46 
3. v primeru, ko gre za kolizijo človekovih pravic oziroma za kolizijo človekovih pravic 
s prevladujočim javnim interesom, po načelu sorazmernosti.47 
Ustava dalje v tretjem odstavku 153. člena določa, da morajo biti podzakonski predpisi in 
drugi splošni akti v skladu z ustavo in zakoni. Gre za odraz hierarhične usklajenosti 
predpisov v luči ustavnosti in zakonitosti. Ustava načelo legalitete sicer določa že v 120. 
členu, v katerem določa, da morajo upravni organi svoje delo opravljati v okviru in na 
podlagi ustave in zakonov, vsebina pa mora smiselno izhaja tudi iz 3. člena Ustave, v 
katerem je določeno, da oblast izvaja ljudstvo po načelu delitve oblasti na zakonodajno, 
izvršilno in sodno vejo oblasti. 
 
Izpodbijani Odlok, ki je v 1. členu na splošno omejil pravico do gibanja vseh ljudi na 
javnih krajih in površinah, prepovedal dostop na javna mesta in površine ter prepovedal 
gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča v Sloveniji bi zato lahko bil na 
Ustavnem sodišču ocenjen kot protiustaven že zato, ker je vlada izpodbijani Odlok izdala 
v nasprotju z zakonskimi določbami v ZNB. 
 
Pravna doktrina načelo legalitete razlaga kot zahtevo po odpravljanju notranjih pravnih 
antinomij na en strani in kot zahtevo po vzdrževanju ravnovesja med izvršilno in 
zakonodajno vejo oblasti na drugi strani. Z vidika ustavne demokracije se zato zahteva, da 
je delovanje izvršilne veje oblasti utemeljeno na zakonih in Ustavi.48 Opisano načelo in 
doktrino je Ustavno sodišče v svoji ustavnosodni praksi večkrat potrdilo.49 Kadar gre za 
določanje pravic oziroma obveznosti, kot je to podano v predmetnem primeru, pa Ustava v 
87. členu celo izrecno določa, da je to pridržano zgolj Državnemu zboru, torej zakonodajni 
veji oblasti. 

                                                        
41 Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni 
agenciji za atomsko energijo, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 9/92, 9/93, 5/99, 9/08, 13/11, 9/13 in 5/17. 
42 Sklep o objavi besedila Splošne deklaracije človekovih pravic, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 3/18. 
43  Zakon o ratifikaciji Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi 
Evropske skupnosti, Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 10/08. 
44 Glej tretji odstavek 15. člena Ustave. 
45 Glej tudi drugi odstavek 32. člena Ustave. 
46 Glej 16. člen Ustave. 
47 Gre za tako imenovani strogi test sorazmernosti – prim. odločbo Ustavnega sodišča RS U-I-18/02 z dne 24. 
oktobra 2003, točka 25 obrazložitve. 
48 Tukaj ni treba navajati številne in obsežne literature o tem vprašanju. Vsekakor pa je ta poudarek med nosilnimi 
stebri slovenskega ustavnega reda, kar potrjujejo tako predhodne odločbe Ustavnega sodišča kot tudi Komentar 
Ustave Republike Slovenije (2019). 
49 Prim. odločbe Ustavnega sodišča RS U-I-1/92, U-I-115/92, U-I-73/94 idr. 
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Vendar ZNB ne določa, da lahko minister, pristojen za zdravje, ali pa vlada, izdata odlok, 
s katerim bi lahko kakorkoli in v neomejenem obsegu omejila pravico prebivalcev do 
svobode gibanja. To ustavnopravno vprašanje je pomembno in ga ne smemo kar tako 
zanemariti, potisniti ob stran. Na Ustavno sodišče ga je legitimno nasloviti. 
 
Hipotetična pobudnika bi zato zelo verjetno zatrjevala, da je izpodbijani Odlok izdala 
vlada, ki pa za svojo normativno dejavnost – konkretno, v danem primeru in prav takšno – 
ni imela pooblastila v zakonu. Najbrž tudi, da se vlada v izpodbijanem Odloku sklicuje na 
2. člen in osmi odstavek 20. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije50 ter na 2. in 3. 
točko prvega odstavka 39. člena ZNB. Niti ZVRS niti ZNB pa izrecno ne pooblaščata 
vlade, da bi lahko izdala odlok, s katerim bi podrobneje razčlenila vsebino zadevnega 
zakona. Zato je legitimno postaviti vprašanje, ali je vlada morda delovala le nekoliko 
preveč zunaj okvirov, ki ji jih dopuščata zakon in Ustava. 
 
Vlada se je sklicevala na 2. in 20. člen ZVRS. In vsekakor drži, upravni organi ne 
potrebujejo posebnega pooblastila za nadaljnje podzakonsko urejanje materije zakona, 
seveda ob upoštevanju vsebinske vezanosti na zakon. Vendar pa je ZNB v konkretnem 
primeru izrecno pristojnost za sprejetje ukrepov po 39. členu ZNB podelil ministru, 
pristojnemu za zdravje. S tem je nastal vsaj (zelo prizanesljivo rečeno) majhen pravni 
problem, vendar ne nepomemben. 
 
Državni zbor je 2. aprila 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije 
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP),51 s 
katerim je med drugim spremenil 39. člen ZNB in kot pristojni organ za sprejem ukrepov 
določil vlado in ne več ministra, pristojnega za zdravje. Vendarle pa je bil izpodbijani 
Odlok sprejet v času, ko vlada te pristojnosti še ni imela. ZIUZEOP je namreč začel veljati 
11. aprila 2020, Odlok pa je bil sprejet 29. marca 2020. 52  Zato se postavi pravno 
vprašanje: ali zakoni v tem primeru lahko učinkuje za nazaj?53 
 
O teh vprašanjih bi US moralo odločiti. Ta vprašanja niso nepomembna. 
 
Odloki so tudi sicer kot oblika podzakonskega predpisa, ki ga lahko izda vlada, predviden 
zgolj za primere, ko in kadar je to izrecno določeno z zakonom ali uredbo.54 ZNB pa take 
določbe ni vseboval. 
 
Pravni problem je zanimiv tudi zaradi »vsebinske« težave. ZNB določa nalezljive bolezni 
in predpisuje ukrepe za njihovo preprečevanje in obvladovanje. V 3. členu ZNB določa, da 
se za preprečevanje in obvladovanje uporabljajo splošni in posebni ukrepi, te pa 
podrobneje razčleni v 9. in 10. členu. Med posebne ukrepe v 9. točki prvega odstavka 10. 
člena ZNB razvršča tudi »druge posebne ukrepe«, ti pa so urejeni v 37. do 42. členu ZNB. 
Z 39. členom je ZNB pooblaščal ministra, pristojnega za zdravje, da sprejme tudi druge 
posebne ukrep za preprečitev širjenja nalezljive bolezni, če z ukrepi po ZNB ni mogoče 

                                                        
50 Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 
65/14 in 55/17 – ZVRS. 
51 Uradni list RS, št. 49/20. 
52 Ker pobudnik izpodbijani Odlok izpodbija v celoti, na njegovo presojo ustavnosti in zakonitosti zato ne vpliva 
dejstvo, da je Vlada RS torej od 11. aprila 2020 (dan uveljavitve ZIUZEOP) pristojni organ za sprejem ukrepov po 
39. členu ZNB. 
53 Glej 155. člen Ustave. 
54 Glej tretji odstavek 21. člena ZVRS. 
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preprečiti njihovega širjenja. ZNB med drugim v 2. in 3. točki prvega odstavka 39. člena 
predvideva tudi: »ukrep prepovedi oziroma omejitev gibanja prebivalstva na okuženih ali 
neposredno ogroženih območjih« in »ukrep prepovedi zbiranja ljudi po šolah, 
kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja 
nalezljive bolezni.« 
 
Glede na vsebino izpodbijanega Odloka je legitimno postaviti vprašanje, ali je vlada z 
njim skušala podrobneje razčleniti vsebino omejitve pravice do svobodnega gibanja, kar 
naj bi zakon domnevno dopuščal, in sicer glede na zgornjo 2. in 3. točko prvega odstavka 
39. člena ZNB? Ne glede na zasledovani namen in ozadje zadeve (vnovič poudarjava, da 
se ne opredeljujeva do smiselnosti in ustreznosti sprejetih rešitev pri preprečevanju 
širjenja nalezljive bolezni COVID-19 in da se do tega vprašanja najverjetneje ne bi 
opredeljevala niti dobroverna pobudnika) pa vlada ni zgolj podrobneje razčlenila vsebine 
omejitev, ki jo določa ZNB, temveč je pravico do svobodnega gibanja, pravico do 
združevanja in pravico do zasebnosti omejila. Zato je legitimno postaviti vprašanje, ali je 
to storila na način, ki je zunaj dosega vsebinskega in vrednostnega merila ZNB? 
Predmetni Odlok v prvem členu določa: 
»S tem odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 do nadaljnjega 
prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji, 
prepoveduje dostop na javna mesta in površine v Republiki Sloveniji ter prepoveduje gibanje izven 
občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen če ta odlok ne določa drugače.« 
 
Odlok je po svoji vsebini splošna omejitev gibanja vseh prebivalcev v Republiki Sloveniji. 
Razen taksativno naštetih izjemnih primerov, opisanih v 3., 4. in 5. členu Odloka, osebi v 
Republiki Sloveniji ni dovoljeno zapustiti občine, v kateri ima prijavljeno začasno ali 
(prebivalcem Slovenije je bilo dano na izbiro ali bodo med »karanteno« nastanjeni na 
stalnem ali začasnem naslovu mesta in kraja prebivanja) stalno prebivališče. 55  Take 
omejitve pravice do svobode gibanja, kot jo ureja izpodbijani Odlok, pa ZNB ne 
predvideva. ZNB ministra pooblašča, da po načelu subsidiarnosti in sorazmernosti 
prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih 
območjih. Legitimno je postaviti vprašanje, ali je bilo (ustavno)pravno dovoljeno in 
zakonito kot »tako območje« določiti celotno ozemlje Slovenije? 
 
Hipotetična pobudnika bi verjetno zatrjevala, da ZNB ukrep določa kot subsidiarno 
možnost, ki naj se uporablja restriktivno in le, če cilja ni mogoče doseči z ukrepi, ki jih 
predvideva že ZNB. Postavlja se vprašanje, ali bi bilo treba pred sprejemom Odloka 
najprej z zakonom uradno razglašeno, da kot »ogroženo območje« velja celotno ozemlje 
Slovenije? 
 
Marsikdo bi lahko oporekal, da gre pri tem zgolj za igro nekakšnih »formalnih tehnikalij«, 
pravnih formalnosti. Za »golo teoretiziranje.« Morda. Toda vprašanje ni nepomembno. 
Teoretiziranje ni samo sebi namen. Če ne iz drugih razlogov pa zaradi učinkov, ki bi jih 
imela odločitev o tem vprašanju za prihodnost. Za pravno predvidljivost. V vseh bistveno 
podobnih primerih, ki bi se lahko pojavili v prihodnosti. Teoretiziranje je v funkciji pravne 
določnosti in predvidljivosti, ni gola prostočasna dejavnost teoretikov. 
 
Vsekakor pa je mogoče temu teoretično oporekati z argumentom, da ZNB sicer razglasitve 
epidemije in določitve »okuženega ali ogroženega območja« ne enači s »pandemijo.« In v 

                                                        
55 V 4. členu izpodbijani Odlok določa, da je oseba lahko nastanjena bodisi na začasnem bodisi na stalnem naslovu 
in ga v času razglašene epidemije ne sme spreminjati ali se med prebivališčema seliti. 
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primeru koronavirusa COVID-19 je uradno (tudi po stališču WHO) res šlo za 
»pandemijo«, ne samo za »epidemijo«. Zato bi nemara vlada v odgovoru na tako pobudo 
zatrjevala, da pandemija samodejno zajame celotno ozemlje države kot ogroženo območje. 
Morda. Vredno lucidnega razmisleka, vsekakor. Vendar tudi prepričljive utemeljitve. 
 
Možnost gibanja je Odlok omejil izključno na domačo občino, ob strogo določenih 
izjemah. Brez posebnih razlogov, preverjanih na terenu od predstavnikov policije, 
redarskih služb in civilne zaščite, gibanje po Sloveniji ni bilo pravno dovoljeno. Tako tudi 
ni bilo dovoljeno kakršnokoli gibanje v naravo, v odmik (stran) od ljudi. Ob taki popolni 
prepovedi je vendarle legitimno postaviti vprašanje o njeni razumnosti, posebej pa o njeni 
»nujnosti«. Hipotetična pobudnika bi lahko zatrjevala, da popolna prepoved povzroča celo 
učinke, ki so diametralno nasprotni od želenih učinkov – zmanjšati možnosti okužbe in 
obsega pandemije. Ob logičnem sklepanju: če se smejo vsi prebivalci posamezne občine, 
velike ali zelo majhne, gibati le znotraj meja »svoje« občine, ne smejo pa se gibati zunaj 
njih, čeprav bi bilo njihovo gibanje usmerjeno k iskanju miru, samote in odmika od drugih 
ljudi, je možnost, da pride do bližine med ljudmi, do stika med ljudmi in do prenosa 
okužbe večja, ne manjša.56 
 
S tem morebitni in legitimni ugovor vlade, da »epidemija ni isto kot »pandemija«, ker je 
slednja širša, nemara (hipotetično) samodejno ozemeljsko celoviti pojav, neizogibno trči v 
»argument razumnosti in nujnosti« brezpogojne in popolne prepovedi: ki ob »dvomljivi 
razumnosti« postane ustavnopravno najmanj vprašljiva. 
 
Ustavno sodišče bi res moralo argumentirano in natančno odločiti o tem vprašanju, ki je 
preveč pomembno, da ostane ustavnosodno nerešeno. 
 
Vlada je v četrtem odstavku 3. člena in tretjem odstavku 4. člena Odloka tudi določila, da 
lahko pravico do svobodnega gibanja, glede na specifične potrebe v skupnosti, določa 
oziroma omejuje župan samoupravne lokalne skupnosti – s sklepom. Legitimno je 
postaviti vprašanje, ali ni tako široka pristojnost podzakonskega omejevanja ustavnih 
pravic nezakonita in protiustavna. Odlok s tem odpira možnost pravno nedoločnega, 
nesorazmernega in originarnega omejevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin celo 
s predpisi, sprejetimi na ravni občin. 
 
Vlada bi dokaj verjetno zatrjevala, da bi zakonodajni postopek trajal predolgo, na kar 
nakazuje izjava ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa, objavljena 8. aprila 2020, na 
njegovem uradnem  računu Twitter, 57  kot odziv na novico spletnega časnika 
DNEVNIK.SI.58 Legitimen ugovor, vsekakor. In vendarle: vlada je vlada zato, ker ima v 
parlamentu večino. S tem tak ugovor izgubi velik, nemara odločilen del »tehtnosti«. 
 

                                                        
56 Ob tem pa je vsekakor treba upoštevati tudi problema strahu ali prestrašenosti ljudi. Da je zaščita ljudi pred 
strahom tudi temeljna človekova in ustavna pravica (izhajajoč najmanj iz 34. člena Ustave – pravica do osebnega 
dostojanstva in varnosti), utemeljuje soavtor v člankih Andraž Teršek: Država se mora truditi zaščiti ljudi tudi pred 
tesnobo in strahom, zlasti tistim »nevidnim«, IUS INFO, kolumna, 15. maj 2020; in Pravica do zaščite pred strahom 
in pred poniževanjem, IUS INFO, kolumna, 6. marec 2020, <https://www.iusinfo.si/medijsko-
sredisce/kolumne/avtor/61> (20. 5. 2020). 
57  Objava je dostopna na: 
<https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Faleshojs%2Fstatus%2F12479643023567544
34&widget=Tweet> (14. 4. 2020). 
58 Ministrov odlok o prepovedi gibanja je protiustaven, <https://www.dnevnik.si/1042926637> (14. 4. 2020). 
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Vnovič o pravilu »v skladu z zakonom« 
 
Dikcijo »v skladu z zakonom« je ESČP v svoji dosedanji sodni praksi že večkrat razlagalo 
in pri tem vedno poudarilo, da ne gre zgolj za zahtevo, da ima prerekani ukrep »neko« 
pravno podlago, temveč, da mora imeti pravno podlago, ki je ustrezne pravne kakovosti.59 
Pravna kakovost pa zadeva predvsem dostopnost do vsebinske pravne podlage vsem tistim 
naslovnikom, ki jih ukrep zadeva, z namenom, da bodo svoje ravnanje lahko prilagodili in 
da se jim bo omogočila predvidljivost glede pravnih učinkov njihovih ravnanj, ki jih taka 
pravna podlaga dopušča. 
 
Hipotetična pobudnika bi lahko zatrjevala, da Odlok ni protiustaven zgolj z vidika načela 
legalitete in nesorazmernosti posega v človekove pravice in temeljne svoboščine, temveč 
ga bremeni tudi pretirana nejasnost in nedoločnost. Slednje potrjujejo številne nejasnosti, 
ki se porajajo v zvezi z razlaganjem vsebine predmetnih omejitev. To med drugim 
neposredno potrjuje tudi dejstvo, da je vlada v okviru Ministrstva za notranje zadeve kar 
na spletni strani ustanovila zavihek z naslovom »Najpogostejša vprašanja in odgovori 
glede odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih v 
Sloveniji«,60 kjer sta vlada in Ministrstvo za notranje zadeve »sproti« pojasnjevala vsebino 
izpodbijanega Odloka. 
 
To dejstvo krepi vtis, da bi bil Odlok lahko ustavnosodno ocenjen kot protiustaven tudi 
zaradi ustavnopravne zahteve po jasnosti in določnosti prava, po 2. členu Ustave. Vsebina 
omejitve pravic mora biti jasno in določno (!) razvidna iz zakona, ne iz podzakonskega 
odloka, ki na originaren način omejuje mednarodnopravno in ustavno zagotovljene 
temeljne človekove pravice in svoboščine. Če sta nejasnost in nedoločnost predpisa 
tolikšna, da jo morajo zaradi tega dnevno razlagati oziroma pojasnjevati predstavniki 
vlade in ministrstva na svoji spletni strani, je tezo o njegovi protiustavnosti težje ovreči. 
 

Sklep 
 
Glede na vse verjetne navedbe hipotetičnih pobudnikov ni nelogično in nerazumno 
zapisati sklepa, da bi bil lahko predmetni Odlok v celoti opredeljen kot protiustaven v 
postopku ustavnosodne presoje Ustavnega sodišča. Zato ne bi bilo posebno presenečenje, 
če bi se končna odločitev Ustavnega sodišča glasila: 
»Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v 
Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Ur. l. RS, št. 38/20 in 51/20) ni v skladu z 
Ustavo Republike Slovenije in se omejitev na podlagi 16. člena Ustave lahko izvrši samo z 
zakonom, ki ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije.« 
 
Če bi Ustavno sodišče tako odločilo, bi najverjetneje tudi odločilo, da njegova odločitev 
začne veljati v roku, ki bo Državnemu zboru omogočil odpravo neskladnosti z Ustavo in 
ne bo povzročil neodpravljivih škodljivih posledic. 
 

                                                        
59 Prim. sodbe ESČP v zadevah Khlyustov proti Rusiji, št. 28975/05, točka 68 obrazložitve; Centro Europa 7 S.r.l. in 
Di Stefano, št. 38433/09, točka 143. obrazložitve); idr. 
60 Zavihek z naslovom »Najpogostejša vprašanja in odgovori glede odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in 
zbiranja ljudi na javnih mestih v Sloveniji«, <https://www.gov.si/novice/2020-03-30-najpogostejsa-vprasanja-in-
odgovori-glede-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-v-sloveniji/> (14. 4. 
2020). 
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Zaključek 
 
V času, ko sva končala z delom (maj 2020), Ustavno sodišče še ni javno predstavilo svoje 
končne odločitve o ustavnosti zadevnega Odloka. Prepričana sva, kot sva pojasnila že v 
uvodu, da gre za zanimivo in hkrati zelo pomembno ustavnopravno vprašanje, zlasti če je 
bila pandemija koronavirusa (kot opozarjajo WHO in številni predstavniki medicinske 
znanosti)61 le »prvi val«, ki bi mu z veliko verjetnostjo lahko sledil še drugi val, nekje v 
jeseni ali ob začetku zime. Upava, da se to ne bo zgodilo. Vsekakor pa je tudi po najinem 
mnenju uspešen spoprijem s pandemijo, ki pomeni predvsem uspešno zaščito človeških 
življenj, pomembnejša zadeva od intelektualnega poigravanja z ustavnopravnimi 
analizami in argumentacijami. Čeprav slednje še zdaleč niso samo prostočasno in 
teoretično zabavno početje. Nasprotno, gre za zanimiva in splošno pomembna 
ustavnopravna vprašanja, ki potrebujejo precedenčni in pravno zavezujoči odgovor 
Ustavnega sodišča. 

                                                        
61  Prim povezave: <https://www.weforum.org/agenda/2020/05/coronavirus-pandemic-last-2-years>, 
<https://www.businessinsider.com/coronavirus-pandemic-could-last-2-years-resurge-in-fall-2020-5>, 
<https://www.psychiatrictimes.com/view/coronavirus-disease-2019-first-wave-and-beyond> in 
<https://www.theguardian.com/science/2020/jun/05/the-first-wave-of-covid-19-is-not-over-but-how-may-a-second-
look>. 
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Komentar odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-83/20: 

duh je nepovratno ušel iz steklenice 
 
 
 

Bil sem sredi branja medijskega poročila o ameriškem zveznem sodniku, ki je ukrepe, s 
katerimi se je omejilo uresničevanjem temeljnih ustavnih pravic in svoboščin, na las 
podobne tistim, ki so veljali v Sloveniji med uradno razglašeno pandemijo, označil za 
neustavne in jih pospremil s sporočilom oblasti: dobri nameni in izjemne okoliščine še ne 
odvežejo oblasti od spoštovanja zakonitosti in ustavnosti pri sprejemanju ukrepov. Zadeva 
bo zelo verjetno kmalu prišla pred Vrhovno sodišče ZDA. Slovensko ustavno sodišče pa je 
bilo, četudi dokaj počasno, vendarle hitrejše. Po sili razmer. Od podrobnega branja 
ameriške zadeve me je odvrnila javna objava odločitve Ustavnega sodišča št. U-I-83/20. Z 
njo je US storilo prav tisto, kar se je ameriški sodnik odločil preprečiti. 

O odločitvi večine (5:4) 

Sem pa pričakoval prav tako večinsko odločitev US. Tudi, kdo bo »jeziček na tehtnici.« 
Zame pač pri odločanju US skoraj ni presenečenj. Predvsem ne velikih. Dovolj sodnic in 
sodnikov zelo dobro poznam, v smislu načina, kako razmišljajo in značajev. Pa tudi, ker 
me veliko ljudi rado obvešča o zanimivostih, pa četudi sporočila potujejo preko več 
sporočevalcev in posrednikov. Niso vselej popolna, so pa večinoma točna. 

Odločitev je usodna in zgodovinska, zato bo njen komentar daljši. 

Na splošno se obrazložitev odločitve večine sodnic in sodnikov US bere kot poročilo o 
uradnih stališčih Vlade RS, ali kot povzetek teh stališč. Kar je več kot le neposrečeno. Iz 
obrazložitve zeva trud, da bi imela obrazložitev videz prepričljivosti in dobre 
premišljenosti, ustavnopravne pretehtanosti. A ji tega cilja ne uspe uresničiti – vsaj kar 
zadeva mene kot pozornega bralca tega besedila. Ji pa uspe, obrazložitvi, nekaj drugega, 
četudi lahko samo špekuliram, če je bilo to storjeno premišljeno in z osredotočeno 
pazljivostjo: izogne se opredelitvi do vseh (!) najbolj spornih vprašanj, ki na več mestih 
tvorijo odločilna presečišča med ustavnopravnimi, dnevno-političnimi in zdravstvenimi 
vidiki primera. A prav ta presečišča so bistvo obravnavane zadeve. Ob neposredno in 
izrecno naslovljenih vprašanjih namreč prav ta stičišča vključujejo tudi posredna in 
vzporedna vprašanja – pravna, zdravstvena in politična -, ki z osrednjimi vprašanji o 
obstoju legitimnega cilja za omejitev določenih ustavnih pravic in svoboščin, o 
sorazmernosti omejitev v ožjem in širšem smislu glede na legitimni cilj, pa o uporabi testa 
sorazmernosti in o primernosti uporabljenih sredstev za dosego legitimnega cilja, posebej 
pa o izkazanem obstoju »nujnosti« ukrepov vlade tvorijo nerazdružljivo celoto. Rdeča nit 
pa je, kot vselej, izražena z implicitnim vprašanjem »razumnosti« pri ustavnopravni 
presoji, z vprašanjem vključenosti objektivnega, iskrenega in lucidnega »razuma« pri 
mišljenju teh ukrepov, glede na vsa znana dejstva in okoliščine. Zlasti pa pri mišljenju 
»utemeljevalne prepričljivosti« in »strokovne prepričljivosti« argumentov Vlade RS. 
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Navsezadnje to jasno, razumljivo in prepričljivo izhaja iz odklonilnih ločenih mnenj 
manjšine k odločitvi večine. 

A najprej o obrazložitvi končne in zavezujoče odločitve večine na US. 

Po branju 28. točke v obrazložitvi postane jasno, da bo v njej veliko pojmovnih in opisnih 
nihanj, predvsem pa zelo veliko golega povzemanja uradnih stališč Vlade RS in premalo 
ustavnopravnega argumentiranja. Branje sem končal s takšnim vtisom, močnim. 
Neodločenost večine pri uporabi besed »epidemija« in »pandemija« je samo moteča. Ni pa 
nepomembna. Kot ni nepomemben stavek v obrazložitvi, ki bralcu sporoča, da 
»pandemija še vedno traja,« četudi je bila uradno preklicana. Ker se je označevala z 
besedo »vojna proti virusu« in ker oblasti rade zmagujejo v »vojnah«, jo je simbolično 
pospremil vojaški prizor: prelet vojaških letal čez prestolnico. 

Večina hitro in suhoparno odpravi s problemom »retroaktivnosti«, ki je nastal, ker je 
ZNB pristojnost za odločanje o obstoju epidemije, opredelitvi ogroženih območij v državi 
in določanje ukrepov poveril ministru za zdravje in njegovemu predhodnemu, tudi logično 
nujnemu posvetovanju z NIJZ in slovensko medicinsko stroko/skupnostjo, o ukrepih pa je 
odločila Vlada RS. Ta je naknadno spremenila vsebino zadevnih določb ZNB, tako, da je 
zmanjšala pristojnosti ministra in uvedla velike pristojnosti Vlade RS. To je že bolj 
moteče. Poenostavljeno povedano, US se zadovolji z dejstvom, da so sedaj določbe ZNB 
in njihova vsebina takšne, kot so, vmesno točko, na kateri je prišlo do sprememb teh 
določb in njihove vsebine, pa tako rekoč z enim stavkom odpravi kot vprašanje, ki ni 
dovolj ustavno pomembno, oziroma ne predstavlja ustavnopravni problem. Za večino. 
Zelo neprepričljivo. 

Ta problem, ki je problem, je ustavno pomemben prav zato, ker je Vlada ta del vsebine 
ZNB naknadno spremenila. Če ga ne bi spremenila in bi vsebina ZNB ostala 
nespremenjena, bi bil – vsaj po mojem prepričanju – problem manjši. S spremembo 
določbe v ZNB, ki naslavlja možnost razglasitve epidemije in opredelitve ogroženih 
območij, ob tem pa določitev posebnih zdravstvenih ukrepov poverja Vladi RS, je Vlada 
naknadno poskrbela za pravno podlago svojih ravnanj, ki je prej ni bilo, oziroma je bila 
drugačna – ker je neposredno zadevala ministra in – z logično vsebinsko in institucionalno 
nujnostjo – NIJZ kot osrednjih odločevalskih akterjev, ne Vlado.   

Na tem mestu sem pričakoval, da bo sledila argumentacija, ki bo zadevala vsebinsko 
kakovost in ustavno neoporečnost določb ZNB. A večina se je odločila, da ji ni treba ne 
problematizirati ne zagovarjati ustavno neoporečnost samega ZNB, ker lahko brez tega 
odloča o ustavnosti in zakonitosti podzakonskih pravnih aktov. Še bolj neposrečeno in ne 
več samo moteče. 

Zadnji stavek v 34. točki je najbrž pomemben, a je preveč nerazumljiv, da bi ga lahko 
prepričljivo komentiral. US se osredotoči na prvi odstavek 8. člena in na prvi odstavek 39. 
člena ZNB. Iz Ustave pa kot problemsko središče izpostavi prvi odstavek 32. člena. Med 
stavke, kjer se ves čas menjavata besedi »epidemija« in »pandemija«, ki se pojavita tudi 
skupaj, kot »epidemija oziroma pandemija«, največkrat pa je uporabljen opis »epidemija, 
razglašena na celotnem območju države«, se nenadoma vrine posebno sosledje besed o 
»medsebojnih etičnih dolžnostih državljanov.« Ta stavek, ki vpelje pojem in koncept 
»etike« v odločbo US, napoveduje osrednji del argumentacije, s katero večina pritrdi 
legitimnosti cilja, ki ga je z ukrepi zasledovala Vlada RS. Nad-neposrečeno. Je pa 
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vprašanje »etike« zelo pomembno v tej zadevi. A iz drugega razloga. O tem v sklepnem 
delu članka. 

Potem sledi vsebina, kjer večina izpostavi obstoj »hude nalezljive bolezni«, še bolj 
povzema uradna stališča Vlade RS in njenega piar. S sklicevanjem izključno na uradna 
stališča Vlade RS, predstavljena na tiskovnih konferencah in objavljenih na spletišču 
Vlade RS večina zaključi, da so bili vsi ukrepi »strokovno utemeljeni«. Ugotovitvi o 
njihovi »strokovni utemeljenosti« večina nameni status splošnega mnenja zdravniške 
stroke, oziroma slovenske, evropske in svetovne medicinske skupnosti. Četudi svojo 
argumentacijo ves čas niza okrog imena predstavnice strokovne skupine Vlade RS, ki se v 
obrazložitvi pojavi le malo manjkrat, kot beseda Ustava. Četudi ta oseba uradno nima 
naziva tiskovne predstavnice vlade, ker ima ta uradni naziv druga oseba moškega spola, ki 
je uradni tiskovni predstavnik vlade, ta oseba dejansko ves čas nastopa javno kot tiskovna 
so-predstavnica Vlade RS. Hkrati pa, in to je zelo pomembno, kot oseba, ki govori v 
imenu vse slovenske, tudi evropske zdravstvene skupnosti, s tem pa v imenu obeh 
univerzitetnih kliničnih centrov, NIJZ, vseh drugih zdravstvenih ustanov in inštitutov in 
vseh slovenskih zdravnikov. Ali vsaj več kot le kvalificirane večine. Zatorej tudi v imenu 
domnevno soglasnih slovenskih imunologov. Nastopa, kot da javnosti le posreduje 
sporočila, ki so zadeva »soglasja«, ali pa vsaj »konsenza« v medicinski znanosti in stroki. 
Iz tega večina izpelje sklep, da je izkazana »nujnost« ukrepov: vseh in prav takšnih, kot 
so veljali med pandemijo. 

Prevzemal me je nemir. Obrazložitev odločitve večine je načenjala moje ustavniško 
potrpljenje. Potreboval sem odmor pred nadaljevanjem osredotočenega branja. 

Po odmoru sem nadaljeval pri 47. točki obrazložitve. Hitro sem dognal, da je bil odmor 
prekratek, psihološka priprava na nadaljevanje branja pa da je bila premila. V tej točki in v 
naslednjih točkah obrazložitve se večina opredeljuje do t.im. »stikov med ljudmi.« 
Neposredne, fizične stike med ljudmi opredeli kot dokazano, utemeljeno in neposredno 
grozečo nevarnost za razširjanje »hude nalezljive bolezni.« Ob tem pa niti z enim samim 
stavkom ne razlikuje med »stiki med ljudmi« in »svobodo gibanja ljudi brez stikov z 
drugimi ljudmi«, svobodo gibanja prav zaradi umikanja od ljudi, odmika od možnosti 
neposrednih stikov z drugimi ljudmi. Npr. v naravo. Problem »stikov«, fizičnih stikov, 
bližine med eno in drugo osebo, ki je tako majhna, da se »virus« lahko preseli z ene osebe 
na drugo, ali pri drugi osebi odloži svoje potomce, večina avtomatično izenači z 
vprašanjem »svobode gibanja«. Niti z enim samim stavkom ne naslovi bistvene razlike 
med zadevo »stikov« in zadevo »gibanja« – stran od stikov, v gozd, v naravo, v samoto… 

Vzel sem si še en odmor. Daljši. S psihološko pripravo na nadaljevanje. 

V 49. točki večina zapiše, da pri tej zadevi »ne sme biti špekulacij.« Torej pri vprašanjih 
nevarnosti, resnosti nevarnosti, neposrednosti nevarnosti, strokovni utemeljenosti in 
plemenitih ciljih oblasti. To pa stori tako, da »nevarnost špekulacij« odpravi s 
sklicevanjem le, zgolj, samo na uradna stališča Vlade RS in pojasnila vodje strokovne 
skupine, ki de facto nastopa kot tiskovna so-predstavnica Vlade RS. Takšno sklepanje se 
večini zdi »razumno.« 

V 50. točki večina, ki se ne more odločiti, ali gre za epidemijo, pandemijo, ali epidemijo 
na celotnem območju države, se je pa že pred tem odločila, da pandemija še vedno traja, 
uporabi besedno zvezo »epidemija oziroma pandemija.« Za večino sta to sopomenki. V tej 
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točki uporabi argument »izkušnje drugih držav.« Te »druge države« pa SO Italija. Pika. 
Točka se konča z ugotovitvijo, da je Vlada RS za ukrepe utemeljila »transparentne 
razloge.« 

Potreboval sem tretji odmor. 

V 51. točki večina ponovno uporabi besedno sosledje epidemija v celotni Sloveniji. Potem 
nenadoma sledi stavek, ki omenja območja z višjim številom okužb in s tem višje 
tveganje prenosa hude nalezljive bolezni. A teh besednih sosledij večina ne aplicira ne 
na določbe ZNB, ne na vsebino Odloka, ne na vsebino in domet restriktivnih ukrepov, ne 
na razlagalni domet ustavne pravice do svobode gibanja in splošne svobode – ravnanja. 
Tudi ne na razlagalni domet pravice do zdravja in zdravega življenjskega okolja. Drugače 
povedano, te besede večina samo uporabi, ne da bi jasno in konkretno pojasnila, zakaj jih 
je uporabila, zakaj jih je uporabila prav v tej točki in kaj točno je želela z uporabo teh 
besed povedati. Sledi sklep: ukrepi so bili »primerni.« 

V 52. točki večina ugotovi, da so bili ukrepi tudi »nujni.« V 54. točki ugotovi, da so bili 
»nujni«, da bi se preprečilo dejanske stike med ljudmi, brez utemeljitve, kako so lahko 
»dejanski stiki med ljudmi« sopomenka »svobodi gibanja«, ki sledi smotru oditi stran od 
ljudi. Zato večina tudi ne pojasni, zakaj je preskakovanje virusa z ene osebe na drugo 
težje, če so vsi ljudje iz določene občine hkrati na javnih površinah te občine in lažje, če 
vsi ljudje iz iste občine niso hkrati v isti občini, ko niso doma, oziroma so zunaj. O tem 
večina sploh ne spregovori. Zato v 55. točki sklene, da je »teža posega« v ustavne pravice 
»sorazmerna« s »ciljem« in »koristjo« ukrepov. 

Sledi še nadstandardni stavek: »V primerih izjem ni bilo posega v svobodo gibanja.« 
Stavek sem prebral petkrat. Potem sledi stavek, v katerega se ponovno prikrade koncept 
»etike«: težo posegov blaži pomen etičnih dolžnosti, ki jih imamo drug do drugega. 
Večkrat sem ga prebral. Ne vem, če sem ga razumel. A kot je zapisan naj bi pomenil, da je 
etična dolžnost vsakega posameznika, ki jo ima do drugih ljudi, da v izrednih razmerah ne 
zapušča svoje občine in se giblje samo po javnih površinah svoje občine, kjer se gibljejo 
tudi drugi prebivalci iste občine, oziroma vsi prebivalci te občine, ker bi umik v drugo 
občino in stran od ljudi, ki živijo v isti občini, pomenil kršitev etičnih dolžnosti do drugih 
ljudi iz lastne občine in iz drugih občin, četudi ljudi iz drugih občin, od katerih pa ni 
nobena uradno opredeljena kot posebej nevarno območje, ne bi srečal in četudi občina, iz 
katere prihaja, nima statusa posebej ogrožene občine, ker je epidemično ogroženo celotno 
območje države, kar pomeni, da gre za pandemijo, ki je sopomenka epidemije, to pa 
pomeni, da gre hkrati za epidemijo in pandemijo, ki pomeni epidemijo na celotnem 
ozemlju, ne da bi bila predhodno posamezna območja opredeljena kot posebej ogrožena, 
do tega pa ne bo prišlo, če se bodo vsi prebivalci iste občine gibali samo v mejah svoje 
občine. Tako nekako. 

Potem večina ugotovi, da gre za »neznano epidemijo« in da bi bili lahko glede na 
razmere v Italiji ukrepi še strožji. In ker niso bili še strožji, so bili razumni. 

V 58. točki večina ponovi, da so »okužena območja raztresena po vsej državi.« Zato je 
primerno, sorazmerno in razumno, hkrati pa nujno, da se prepove gibanje izven meja 
občine. V 61. točki večina sklene, da so bili ukrepi »jasni«, ker sta jasna njihova vsebina 
in namen. Sprotne razlage ukrepov na spletni strani MNZ pa opredeli kot »dobrodošle«, 
ker so bile namenjene »pretežno pravniško nevešči javnosti.« Uf. 
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Potem sledi »ugotovitev« večine, da ukrepi niso temeljili le na uradnih stališčih Vlade RS 
in piar predstavitvah, ampak so imeli »širši kontekst.« Kaj je ta širši kontekst, tega večina 
ne pove. 

V 62. in 63. točki sledi končni sklep večine. Vrh argumentacije. Glede na drugi odstavek 
15. člena Ustave so bili ukrepi ne le »sorazmerni«, ampak… takšne ukrepe lahko Vlada 
RS sprejema »tudi v običajnih razmerah.« Ponovim: takšne ukrepe lahko Vlada RS 
sprejema tudi v običajnih razmerah. Zato, ker ji za takšne ukrepe, ki posegajo (samo) v 
svobodo gibanja seveda ni treba razglasiti »izrednih razmer« po Ustavi, hkrati pa 32. člen 
Ustave ni podvržen izjemam iz 16. člena Ustave. 

Duh je nepovratno ušel iz steklenice. 

Obrazložitev sklene ugotovitev večine, da ji pri tej presoji ni bilo treba ocenjevati 
zakonsko podlago za ukrepe, torej ustavnost ZNB. 

Odklonilna ločena mnenja (4:5) 

Pritrdilna ločena mnenja puščam ob strani. Predvsem zaradi prizanesljivosti. Eno od teh 
mnenj, kot običajno, izstopa s skromnostjo, ali bolje, že preproščino argumentov in 
odsotnostjo česarkoli ustavnopravno oprijemljivega, ali vsaj delno prepričljivega, četudi je 
spisano na več straneh. 

Sodnik dr. Accetto je v razumljivem in prepričljivem odklonilnem ločenem mnenju, 
spisanem zelo prizanesljivo in vljudno, poudaril, da sta tako Vlada RS kot večina 
popolnoma pozabili na vsa druga vprašanja glede »zdravja javnost«, predvsem pa na 
škodljiv vpliv takšnih ukrepov na splošno zdravje celotne javnosti. Sodnik izpostavi bistvo, 
da ukrepi Vlade RS nikakor niso bili »strokovno utemeljeni« in jih ni ne predlagala, ne 
potrdila niti medicinska skupnost (stroka) niti NIJZ. Posebej izpostavi problematiko 
nevarnosti te odločitve, ki Vladi in javnosti sporoča, da je v izjemnih okoliščinah, ko je 
treba delovati hitro, potemtakem vladi tako rekoč vse dopustno. Poudari, da NIJZ ni 
»cilj«, ampak »sredstvo« vladne politike. In sklene, da je večina pozabila na presojo in 
razlikovanje »oblik omejitev gibanja.« 

Sodnica dr. Mežnar v odklonilnem ločenem mnenju takoj preide na zelo pomembno 
vprašanje: US bi moralo presojati tudi zakonsko podlago, torej določbe ZNB in ne le 
ukrepe, uveljavljene z odloki. Opozori, da odločitev večine pritrjuje stališču, da zakon daje 
Vladi RS »le pooblastilo« za ravnanje, ne pa omejitev njenih ravnanj. Opozori, da je v 
slovenskem ustavnem redu zakonodajalec tisti, ki določa pravice, dolžnosti in njihove 
omejitve, ki se urejajo z zakoni, ne Vlada RS, ki bi jih urejala s podzakonskimi akti. 
Zdravorazumsko sklene, da ti, presojani, točno določeni ukrepi dejansko »niso prispevali k 
omejitvi stikov,« ker za to tudi niso bili potrebni. Oceni, da Vlada nikakor ni utemeljila 
»nujnosti ukrepov«. Spomni na odločitev Ustavnega sodišča Avstrije, da sme izvršilna 
oblast urejati podzakonska vprašanja samo v mejah zakona in določati tako restriktivne 
ukrepe le na določenih in posebej ogroženih območjih. Večini očita »strahopetnost«, 
ukrepom vlade pa »strokovno neutemeljenost.« 

Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Čeferina pa odločitev večine dobesedno pribije na 
sramotilni steber. Pusti vtis, kot bi modri, poučeni in izkušeni učitelj okaral in kot 
nezadostno ocenil nedostojen izdelek mladoletnega učenca. Sodnik izpostavi, da odločitev 
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večine pomeni »nevaren precedens.« Z besedami zareže v bistvo, ko posvari, da prav 
ustavno sodišče ne bi smelo dopustiti, da bi vlada s sklicevanjem na izjemne okoliščine 
delovala izključno na temelju golega »zaupanja« vladi. Jedrnato pojasni, da je večina test 
sorazmernosti očitno uporabila na način, ki ji je omogočal potrditev vnaprej 
predvidenega rezultata. Poudarjeno izpostavi, da Vlada RS izpodbijanih ukrepov ni 
utemeljila ne kot primernih, ne kot sorazmernih, ne kot nujnih, pa tudi ne kot »strokovno 
utemeljenih.« Izpostavi dejstvo, ki ga že mesece izpostavlja misleča slovenska javnost, 
zapiše pa ga kot vprašanje: kdo je bil v tem primeru »stroka«? Tudi odgovori: stroka ni 
bila ne slovenska medicinska skupnost, ne NIJZ. Sodnik dr. Čeferin, sicer vljudno in 
umirjeno, a odločno in brez sprenevedanja, spomni na dejstvo hitrih političnih zamenjav 
na položaju direktorja NIJZ in ob tem ne pozabi omeniti, da je bil dr. Eržen zamenjan prav 
zato, ker je ukrepom vlade nasprotoval in javno pojasnil, da niso bili usklajeni z NIJZ. 
Medicinska stroka je ukrepom glede omejitve gibanja ali nasprotovali ali se do njih ni 
opredelila, nikakor pa z njimi ni soglašala, poudari sodnik. Zdravorazumsko zapiše, da je 
prepoved gibanja kvečjemu še povečala zdravstveno nevarnost. Zapiše logično in 
retorično vprašanje: če je virus prisoten povsod po Sloveniji, čemu potem prepoved 
prehajanja mej občine? Odločitvi večine očita »zavajanje« in odsotnost »dejstev«, ki bi 
utemeljila končno odločitev. Obregne se tudi ob ZNB in poudari, da gre za podnormiran 
zakon, ki vladi daje na voljo preveč manevrskega prostora, celo »protiustavno izvršilno 
klavzulo.« 

Zaključek 

Zadevna odločitev je nedvomno najpomembnejša odločitev Ustavnega sodišča v sedanji 
sestavi. Tudi več: razumem jo kot usodno odločitev. Za razliko od uvodoma omenjena 
ameriškega zveznega sodnika, ki je izvršilni oblasti stopil na prste, kot gre za zakonitost in 
ustavnost posegov v ustavne pravice in svoboščine s pravnimi ukrepi v posebnih 
družbenih okoliščinah, odločitev večine na US podarja izvršilni oblasti bianco menico za 
znatno omejevanje ustavnih pravic in svoboščin s podzakonskimi pravnimi akti, če se le 
Vlada sklicuje na »neposredno in grozečo zdravstveno nevarnost«, in to zgolj na temelju 
uradnih stališč vlade in njenih de facto tiskovnih predstavnikov, pa naj imajo dnevno-
politični ali strokovni naziv. 

Trdim, da je slovensko ljudstvo s to odločitvijo najvišje sodne instance za zaščito 
ustavnosti in zakonitosti v socialni ustavni demokraciji temeljskega modela izgubilo 
zaščito vrhovnega varuha ustavnega reda – pred dnevno strankarsko politiko. S 
poudarkom, da v tej zadevi ni šlo za težka ustavnopravna vprašanja, ali za problem 
različne razlage izmuzljivih ustavnopravnih konceptov in doktrin, niti za različne poglede 
na mejna ali kontroverzna ustavnopravna vprašanja. Bistvo zadeve je v razumnosti, pri 
zdravem razumu. Bistvo zadeve je v odločnosti, načelnosti, odsotnosti prestrašenosti, 
pokončni etični drži in osebni integriteti, ki mora določati funkcijo ustavnosodnih 
odločevalcev. Manjšina, ki je ob glasovanju izgubila je omenjeno ohranila. Manjšina, ki je 
ob glasovanju izgubila je pritrdila tistemu (velikemu, in zdi se, da vedno večjemu) delu 
misleče javnosti, ki si upa, zna in zmore prepoznati pasti zapeljevanja, manipulacij, 
sprenevedanj in populizma, kadar se ta pretvarja, da mu gre kategorično in izključno za 
obče dobro in za blagor ljudstva. Manjšina je pritrdila javnosti, ki stavi na razumnost, na 
moč argumenta, na dokaze, na širši kontekst, namesto na golo statistiko, ki poraja več 
vprašanj, kot ponuja odgovorov, pa na logiko in na prepričljivo dobrovernost in preverjeno 
odkritosrčnost. 
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Če bi opravljal funkcijo ustavnega sodnika, v tem primeru ne bi glasoval z večino. 

Z mislijo na tisto slovensko javnost, ki dogajanje in stanje v državi občuti kot vse težje, 
vse bolj naporno in vse manj zdravo življenje iz dneva v dan in ki bo morebiti, ali dokaj 
verjetno, občutila še težje, še napornejše in še manj zdravo življenje iz dneva v dan, mi je 
žal: da sem v postopku kandidature za mesto ustavnega sodnika sicer predvidel šest 
nastavljenih pasti do 16.6.2020, jih pet uspešno preskočil, a da zadnji, šesti pasti in ukani 
nisem bil kos.  

(Objava na strokovnem pravniškem portalu IUS INFO, 18.9.2020) 
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PRVA POBUDA USTAVNEMU SODIŠČU ZA PRESOJO USTAVNOSTI IN 
ZAKONITOSTI "PROTIKORONSKIH" ODLOKOV IN UKREPOV, U-I-427/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
62  Dostopno na: https://www.uradni-
list.si/_pdf/2020/Ur/u2020147.pdf?fbclid=IwAR1HJa4xWrd9UY_9gc6Cj5aciyg_vxebukqPcRCW6DaodaWYC32jE
ZnAeKE  
63 Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO433  

 POBUDA ZA ZAČETEK POSTOPKA 
za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti  

  

 

Obrazec vsebuje obvezne sestavine pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 
zakona ali ustavnosti oziroma zakonitosti drugih predpisov ali splošnih aktov, izdanih 
za izvrševanje javnih pooblastil, ki so določene z Zakonom o Ustavnem sodišču 
(Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) in z 
II. točko Priloge Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 
56/11).  

  

1 IZPODBIJANI AKT   

    
Predpis in izpodbijani členi Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma 

prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, 
147, Uradni list RS, št. 147 (-2589) 2020, z dne 19.10.2020 (v 
nadaljevanju: Odlok).62 V celoti. 
 
in 

Zakon o nalezljivih boleznih – ZNB (uradno prečiščeno besedilo) 
(ZNB-UPB1), Uradni list RS, št. 33 (-1348) 2006, str. 3488, z dne 
30.3.2006 (v nadaljevanju: ZNB).63 Člen: 39. 

  

Predpis Uradnega lista 
Republike Slovenije oziroma 

drugega uradnega glasila, v 
katerem je bil izpodbijani 

predpis objavljen

Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma 
prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, 
147, Uradni list RS, št. 147 (-2589) 2020, z dne 19.10.2020; Zakon o 
nalezljivih boleznih – ZNB (uradno prečiščeno besedilo) (ZNB-
UPB1), Uradni list RS, št. 33 (-1348) 2006, str. 3488, z dne 
30.3.2006 

  

Organ, ki je predpis izdal Državni zbor Republike Slovenije (ZNB); Vlada Republike 
Slovenije (Odlok) 

  

                          U – I – 427 / 20 
 
 
Datum vložitve: 

Izpolni glavna pisarna Ustavnega sodišče Republike Slovenije
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2 POBUDNIK   

    
Ime in priimek / naziv ali firma Izr. prof. dr. Andraž Teršek … 

 
Odvetnik Damijan Pavlin … 

 vnesite osebno ime, naziv ali firmo 

 

Ulica in hišna številka Zgoraj  navedite naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča ali naslov sedeža 

Pošta Zgoraj   
Zastopnik pravne osebe   IZPOLNITE LE,  

če je pobudnik pravna oseba. 
 navedite osebno ime in pravni naslov  

za zastopanje: npr. pooblastilo  
v statutu, sklep pristojnega organa, … 

 Če niste fizična oseba, morate 
predložiti dokazilo o svojem pravnem 
statusu. 
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3 ZASTOPANJE   

3.1 Pooblaščenec  IZPOLNITE LE,  
če pobudnika zastopa pooblaščenec.  

Ime in priimek ali firma   vnesite osebno ime ali firmo 

Ulica in hišna številka   navedite naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča ali naslov sedeža 

Pošta   Predložite pooblastilo, ki je dano 
posebej za postopek pred Ustavnim 
sodiščem. 
 
Pooblaščenec, ki ni odvetnik, mora 
predložiti posebno pooblastilo za 
prenos pooblastila za zastopanje v 
postopku pred Ustavnim sodiščem na 
drugo osebo.  
 

3.2 Zakoniti zastopnik fizične osebe  IZPOLNITE LE,  
če ima pobudnik zakonitega zastopnika 
(npr. roditelj mladoletne osebe). 

 
Ime in priimek   vnesite osebno ime 

Ulica in hišna številka   navedite naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča 

Pošta    

3.3 Skupni pooblaščenec za sprejemanje pisanj oziroma pooblaščenec za 
sprejemanje pisanj v Republiki Sloveniji 

 IZPOLNITE LE,  
če več pobudnikov skupaj vlaga 
pobudo oziroma če je pobudnik v 
tujini in nima pooblaščenca v 
Republiki Sloveniji.  

Ime in priimek ali firma   vnesite osebno ime ali firmo 

Ulica in hišna številka   navedite naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča ali naslov sedeža 

Pošta    
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4 UTEMELJITEV POBUDE   

4.1 Pravni interes  IZPOLNITE LE,  
če pobudnika zastopa pooblaščenec. 

 Pobudnika sva državljana Republike Slovenije, s stalnim 
prebivališčem v Republiki Sloveniji (zgoraj). V Republiki Sloveniji 
opravljava tudi svoj poklic (odvetnik in univerzitetni učitelj prava), 
živiva zasebno in družinsko življenje in živiva ter se gibljeva kot 
svobodna državljana v zasebni in javni sferi na ozemlju Republike 
Slovenije, v vlogi državljanov pa uresničujeva pravice in svoboščine, 
zagotovljene z Ustavo Republike Slovenije in mednarodnim pravom. 
 
Izpodbijani Odlok, ki ga je sprejela Vlada RS (zgoraj) neposredno 
posega v najin pravni položaj, v najine pravno varovane interese in v 
najine ustavno zagotovljene pravice in svoboščine, posebej in 
neposredno v ustavno zagotovljeno svobodo gibanja, ki jo zagotavlja 
32. člen Ustave RS in v najino splošno svobodo ravnanja, zasebnost 
in osebnostne pravice, kar nama zagotavlja 35. člen Ustave RS. 
 
Odlok v 1. členu namreč določa, da se zaradi “zajezitve in 
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 začasno omeji oziroma 
prepove zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji”, da se “začasno omeji 
prehajanje med statističnimi regijami”, hkrati pa uvaja t.im. “policijsko 
uro:” omejuje in prepoveduje “gibanje” v in po javnem prostoru, “med 
21.00 in 06.00” uro. S tem Odlok neposredno posega v najini ustavni 
pravici, navedeni zgoraj: onemogoča nama svobodno gibanje na in po 
ozemlju Republike Slovenije. 
 
Odlok je Vlada RS sprejela s sklicevanjem na 2. in 3. točko prvega 
odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih. Ti določata, da 
lahko Vlada RS »prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na 
okuženih ali neposredno ogroženih območjih; prepove zbiranje 
ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, 
dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni. 
 
Vlada RS je na temelju te določbe sprejela Odlok, naveden zgoraj. 
Pobudnika zatrjujeva, da je navedena določba ZNB protiustavna, 
zato je protiustaven tudi zadevni Odlok. V nadaljevanju pobudnika 
navajava argumente o protiustavnosti določbe 39. člena ZNB in 
Odloka. Za presojo ustavnosti Odloka je zato treba najprej 
presoditi o ustavnosti navedene določbe ZNB. 
 
S tem pobudnika izpolnjujeva pravni interes za vložitev te 
pobude, saj oba pravna akta – skupaj - pomenita neposreden 
poseg v najini ustavni pravici iz 32. in 35. člena Ustave RS, s tem 
pa v najin pravni položaj in pravne interese v vlogi državljanov. 
 
Za izpodbijanje ustavnosti obeh pravnih aktov nimava na voljo 
nobenega drugega pravnega sredstva. Ob tem pa že iz nedavno 
sprejete odločbe Ustavnega sodišča RS (v nadaljevanju: US) št. 
U-I-83/20 izhaja, da se nama ni treba podvreči predhodnemu 
kaznovanju zaradi kršitve zadevnega Odloka, da bi lahko 
izpolnila pravni interes za nastop pred US v vlogi 
pobudnikov. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

navedite okoliščine, iz katerih je 
razvidno, da izpodbijani predpis 
neposredno posega v vaše pravice, 
pravne interese oziroma v vaš pravni 
položaj 
 
Pobudo za začetek postopka za oceno 
ustavnosti oziroma zakonitosti 
predpisa  
ali splošnega akta, izdanega za 
izvrševanje javnih pooblastil, lahko da, 
kdor izkaže pravni interes (prvi 
odstavek 24. člena ZUstS). Pravni 
interes je podan, če predpis  
ali splošni akt za izvrševanje javnih 
pooblastil, katerega oceno pobudnik 
predlaga, neposredno posega v 
njegove pravice, pravne interese 
oziroma v njegov pravni položaj (drugi 
odstavek 24. člena ZustS). 
 
Predložite listine, na katere se 
sklicujete za utemeljitev svojega 
pravnega interesa.  

4.2 Navedbe o pravočasnosti pobude: 
 
Naslovni Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS v ponedeljek, 19. 

 
 

IZPOLNITE LE,  
če izpodbijate podzakonski predpis ali 
splošni akt, izdan za izvrševanje javnih 
pooblastil, ki učinkuje neposredno in je 
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10. 2020. V 9. členu Odloka je določeno, da ta začne veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem listu, torej v torek, 20.10.2020. Zato na ta isti 
dan, v torek, 20.10.2020, vlagava to pobudo za presojo ustavnosti 
določbe ZNB in Odloka. 

 
 

od njegove uveljavitve poteklo več kot 
eno leto.  

   
 
 
 

 

navedite okoliščine, iz katerih je 
razvidno, kdaj ste izvedeli za nastanek  
škodljivih posledic 
 
Kadar podzakonski predpis ali splošni 
akt, izdan za izvrševanje javnih 
pooblastil, učinkuje neposredno in 
posega v pravice, pravne interese 
oziroma v pravni položaj pobudnika, se 
pobuda lahko vloži v enem letu od 
njegove uveljavitve oziroma v enem 
letu od dneva, ko je pobudnik izvedel 
za nastanek škodljivih posledic (tretji 
odstavek 24. člena ZUstS).  

4.3 Navedbe o neodpravljenih posledicah protiustavnosti  
oziroma nezakonitosti 

 IZPOLNITE LE,  
če izpodbijate predpis, ki ne velja več. 

 

Ime in priimek ali firma Ob sprejemu odločbe št. U-I-83/20 se večina spoštovanih sodnic in 
sodnikov US ni odločila za presojo ustavnosti določb ZNB, zlasti 
določbe 39. Člena tega zakona. Dve sodnici in dva sodnika 
spoštovanega US so v svojih ločenih mnenjih zavzeli stališče, da bi US 
moralo pri presoji ustavnosti ukrepov Vlade RS, ki so veljali v času 
uradne pandemije Koronavirusa Sars Covid-19, najprej opraviti 
presojo/oceno ustavnosti določb ZNB, zlasti 39. Člena, ki je pravna 
podlaga, na katero se Vlada RS sklicuje pri sprejemanju ukrepov, s 
katerimi se posega v ustavne pravice in svoboščine prebivalstva in se 
jih z njimi omejuje. Z odločanjem o najini pobudi lahko US predhodno 
neopravljeno presojo/oceno ustavnosti navedene določbe 39. člena 
opravi in s tem odpravi protiustavne posledice, ki nastajajo zaradi 
ohranjanja te določbe v veljavi.  

 
 
 
 
 
 

 

navedite okoliščine, iz katerih je 
razvidno, katere posledice 
protiustavnosti oziroma nezakonitosti 
niso bile odpravljene 
 
Če se s pobudo izpodbija predpis ali 
splošni akt, izdan za izvrševanje javnih 
pooblastil, ki v času vložitve pobude ne 
velja več, niso pa bile odpravljene 
posledice njegove protiustavnosti 
oziroma nezakonitosti, Ustavno sodišče 
odloči o njegovi ustavnosti oziroma 
zakonitosti (prvi odstavek 47. člena 
ZUstS).  
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4.3 Navedbe o neskladju z ustavo ali zakonom 

Navedbe o neskladju 
z Ustavo oziroma zakonom

Pobudnika zatrjujeva, da je določba 39. člena ZNB v neskladju z Ustavo RS, in sicer z 2. členom Ustave 
RS – načelom pravne države kot “formalne in materialne vladavine prava”. 
 
Hkrati zatrjujeva, da je posledično v neskladju z Ustavo RS tudi naslovni Odlok, ker pomeni 
protiustavno omejevanje ustavnih pravic iz 32. In 35. člena Ustave RS. 

Razlogi, ki utemeljujejo 
zatrjevano neskladje

1. Določba 39. člena ZNB 

V celoti se ta določba glasi: 

»Kadar z ukrepi, določenimi s tem zakonom, ni mogoče preprečiti, da se v Republiko Slovenijo zanesejo 
in v njej razširijo določene nalezljive bolezni, lahko Vlada Republike Slovenije odredi tudi naslednje 
ukrepe: 

določi pogoje za potovanja v državo, v kateri obstaja možnost okužbe z nevarno nalezljivo boleznijo in za 
prihod iz teh držav; 

prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih; 
prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha 

nevarnost širjenja nalezljive bolezni; 
omeji ali prepove promet posameznih vrst blaga in izdelkov. 

O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora Vlada Republike Slovenije nemudoma obvestiti Državni zbor 
Republike Slovenije in javnost.« 

Pobudnika zatrjujeva, da je ta določba primer t.im. »podnormirane« pravne določbe, saj Vladi RS 
podeljuje pravno neomejeno »izvršilno klavzulo« za sprejemanje ukrepov in omejevanje ustavnih pravic 
in svoboščin prebivalstva. Zato ni skladna z 2. členom Ustave RS.  

Pri tem se sklicujeva tudi na argumente sodnika US dr. Roka Čeferina, utemeljene v odklonilnem 
ločenem mnenju k odločbi US št. U-I-83/20.  

Hkrati ZNB na nobenem drugem mestu podrobneje ne določa kakršnihkoli dodatnih pogojev, meril in 
kriterijev za delovanje Vlade RS ob sklicevanju na to določbo, zlasti na drugo in tretjo alinejo prvega 
odstavka. 

SVOBODA GIBANJA IN SPLOŠNA SVOBODA RAVNANJA 

Ustava RS v 32. členu določa pravico do svobode gibanja: 

“Vsakdo ima pravico, da se prosto giblje in si izbira prebivališče, da zapusti državo in se vanjo 
kadarkoli vrne. 

Ta pravica se sme omejiti z zakonom, vendar samo, če je to potrebno, da bi se zagotovil potek 
kazenskega postopka, da bi se preprečilo širjenje nalezljivih bolezni, se zavaroval javni red, ali če to 
zahtevajo interesi obrambe države. 

Tujcem se na podlagi zakona lahko omeji vstop v državo in čas bivanja v njej.” 

V 35. členu pa Ustava RS zagotavlja pravico do „nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, 
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njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic”. Oziroma t.im. splošno svobodo ravnanja. 

Svoboda gibanja je človekova pravica, ki vsakomur zagotavlja, da se prosto giblje in si izbira 
prebivališče, da zapusti državo in se vanjo kadarkoli vrne. Po tej določbi ima torej vsakdo pravico, da se 
prosto giblje in si izbira prebivališče, da zapusti državo in se vanjo kadarkoli vrne. Obravnavana pravica 
torej obsega svobodo gibanja znotraj države, kar pomeni, da se posameznik lahko prosto giblje po 
ozemlju RS brez kakršnihkoli omejitev (predhodnih prijav, dovoljenj ipd.) in si tudi prosto izbira 
prebivališče – stalno ali začasno. Prosto gibanje nima le aktivne strani, temveč tudi pasivno –
posameznika nihče ne more siliti, naj se preseli oziroma spremeni prebivališče. 

Svoboda gibanja ne obsega le gibanja znotraj RS. Obsega tudi prost prehod državne meje. To pomeni, da 
lahko posameznik kadarkoli prosto zapusti državo in se vanjo tudi vrne. 

Svoboda gibanja je gotovo del t. i. splošne svobode ravnanja, ki v Ustavi ni izrecno navedena kot 
posebna človekova pravica. Vendar je US že leta 1994 (OdlUS III, 62, U-I-137/93, Ur. l. 42/94) sprejelo 
stališče, da s tem, ko jamči nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti ter njegove zasebnosti 
ter osebnostnih pravic, 35. člen zagotavlja tudi t. i. splošno svobodo ravnanja.64 

Med osebnostne pravice sodi tudi pravica do samostojnega odločanja v lastnih zadevah. Ta predvideva, 
da je posameznik svoboden v odločanju o tem, kako naj ravna, in tudi v ravnanju v skladu s svojo 
odločitvijo. Tako v zasebni kot v javni sferi. To mu zagotavlja 35. Člen Ustave RS.65 

In še: 

Po ustaljeni ustavnosodni presoji 35. člen varuje tudi t. i. splošno svobodo ravnanja. »V tej ustavni 
pravici je zajeto tudi načelo, da je v pravni državi človeku dovoljeno vse, kar ni prepovedano, in ne 
obratno … Vendar splošna svoboda ravnanja ne pomeni neomejene in abstraktne “naravne” svobode. 
Uresničuje se lahko le v ustavnih okvirih. V vsebinskem smislu pravica do splošne svobode ravnanja 
pomeni pravno določeno svobodo, ki je omejena, toda v teh mejah hkrati tudi zaščitena. Kot člani 
družbene skupnosti morajo posamezniki trpeti omejitve splošne svobode ravnanja, ki jih narekujejo 
interesi drugih in skupnosti kot celote. Te omejitve same po sebi ne pomenijo posega v splošno svobodo 
ravnanja, temveč pomenijo opredelitev njene ustavnopravno varovane vsebine. … Pravica do splošne 
svobode ravnanja daje posamezniku pravico, da “razpolaga sam s seboj” in s tem, kar mu je kot osebi 
lastno, brez zunanjih vplivov. Za posameznika je namreč pomembno, da izbere svoj življenjski slog, da 
razvije svojo osebnost in da živi tako, kot se sam odloči.« (U-I-141/97, Ur. l. 104/2001, in U-I-218/07, 
Ur. l. 27/09)… 

US je glede na različno naravo posegov uporabilo različni poti za presojo zatrjevanih kršitev pravic iz 35. 
člena. Pri posegih države izhaja iz zahteve po določnosti zakona, nato pa opravi test sorazmernosti (o 
vsebini testa npr. OdlUS XII, 86, U-I-18/02, Ur. l. 108/03). V primerih, ko si stojita nasproti 
ustavnopravno varovana položaja zasebnopravnih subjektov, izvede tehtanje varovanih dobrin. 

O vsebini in razlogu zahteve po določni opredelitvi posegov v dobrine, varovane v 35. členu, je US 
navedlo:  

»V skladu z ustavno zahtevo po določnosti zakona mora biti poseganje v ustavne pravice urejeno 
določno in nedvoumno. Če norma ni jasno opredeljena, obstaja možnost različne uporabe zakona in 
arbitrarnosti državnih organov ali drugih organov za izvrševanje javnih pooblastil, ki odločajo o pravicah 
posameznikov. … Čim pomembnejša je pravna dobrina, tem bolj je poudarjena zahteva po 
določnosti zakona. To še posebej velja za predpise, ki urejajo pooblastila represivnih organov pri 
poseganju v človekove pravice in temeljne svoboščine. V primerih, ko je poseg v človekove pravice 
izveden v t. i. preventivne oziroma proaktivne namene (ko npr. do storitve prepovedanega dejanja 
sploh še ni prišlo), pa morajo biti pooblastila države bolj omejena kot takrat, ko je namen posega 
že represiven. V nasprotnem primeru so vse varovalke zoper arbitrarno uporabo zakona neučinkovite. 

                                                        
64 Šturm, L. (Ur.): Komentar Ustave Republike Slovenije (KURS), FPDEŠ, Ljubljana, 2002, str. 337 in nasl.    Enako Avbelj, M. et al. KURS. Del 
1, str. 307 in nasl. 
65 Glej KURS, 2011, komentar 35. člena URS, tč. 31. Dostopno na: https://e-kurs.si/komentar/ustavnosodna-presoja-127/  
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Namen in razlog zakonskega urejanja pa je prav v tem, da se prepreči taka uporaba zakona in da 
se omogoči učinkovit nadzor.« (OdlUS XV, 22, U-I-152/03, Ur. l. 36/06,). In še: »Zahteva, da so 
norme opredeljene jasno in določno, tako da jih je mogoče izvajati, da ne omogočajo arbitrarnega 
ravnanja in da nedvoumno ter dovolj določno opredeljujejo pravni položaj subjektov, na katere se 
nanašajo, izhaja že iz 2. člena. Pri tem je zahteva po določnosti zakona toliko bolj poudarjena, 
kolikor bolj je sporni predmet v posameznem pravnem sporu višje zastavljen … (U-I-136/07, Ur. l. 
74/09).”66 

Pobudnika zatrjujeva, da teh pogojev in kriterijev določba 39. člena ZNB očitno ne izpolnjuje. Kot taka 
pa omogoča Vladi RS, da posega v ustavne pravice in svoboščine prav na način, ki je zgoraj opisan kot 
protiustaven.  

Naslovni Odlok je nazoren primer protiustavnega poseganja v zgoraj navedeni ustavni pravici in hkrati 
nazoren odraz protiustavnosti določbe 39. člena ZNB.  

Hkrati meniva, da so v tem primeru podani dobri razlogi tudi za ustavnopravni premislek o poseganju 
odlokov in ukrepov v ustavno pravico do osebne svobode (19. člen URS). 

PROBLEM “IZREDNOSTI”, “ZAPOVEDI” IN “PREPOVEDI” 

Pobudnika zatrjujeva, da je za ugotovitev protiustavnosti določbe ZNB in Odloka treba najprej 
izpostaviti razliko med “omejitvijo” in “prepovedjo.” Kot “omejitev” razumeva tisti oblastni in 
omejevalni poseg v pravico ali svoboščino, ki njeno jedro pušča netodaknjeno, hkrati pa izrecno določi 
točno določene načine in razsežnosti pri uresničevanju pravice ali svoboščine, v katere sme država 
omejevalno poseči: jih malo, zmerno ali zelo omejiti. Država določi “izjeme”, ki niso dovoljene, jedro pa 
ostane nedotaknjeno.  

Kot “prepoved” pa razumeva takšen poseg v pravico ali svoboščino, ki poseže v samo jedro pravice ali 
svoboščine, ki ga ni mogoče (dovoljeno) uresničevati, ob tem pa izrecno določi nekatere “izjeme” kot 
tisto, kar je – izjemoma – dovoljeno.  

Dejansko stanje je zatorej prav nasprotno: pri “omejitvah” je jedro pravice nedotaknjeno, izrecno pa so 
določene izjeme, ki niso predmet pravne zaščite, pri “prepovedih” pa se poseže v samo jedro pravice ali 
svoboščine, “izjeme” pa pomenijo tisto, kar od tega jedra, v katerega je država posegla, ostane na voljo 
posamezniku. 

Tudi iz tega razloga določba 39. člena ZNB (pa tudi določbe Odloka, ki vsebujejo besedi “omeji” ali
“prepove”) niso jasne, določne in vsebinsko nedvoumne. S tem pravno dopustno ravnanje posameznikov 
ne more biti predvidljivo, ukrepi države pa niso izpostavljeni učinkovitemu nadzoru. Oziroma, v tem 
primeru SPLOH niso izpostavljeni KAKRŠNEMUKOLI nadzoru in omejitvam. Državi je dana na voljo 
binaco menica za ukrepanje, če se le sklicuje na “nevarnost širjenja nalezljive bolezni.”67   

BISTVO – O TEM, KDAJ SE URESNIČEVANJE PRAVICE SME “PREPOVEDATI” 

Ustava daje državi pristojnost, da “omeji” pravico do svobodnega gibanja v in po državi. Tudi, da 
“omeji” svobodo gibanja v zvezi z zapustitvijo države in vrnitvijo vanjo. A država mora za takšno 
omejitev navesti prepričljive razloge, da je to “nujno”, ob tem pa še primerno in sorazmerno, da bi se 
dosegel legitimni cilj v javnem interesu: preprečitev, zajezitev ali otežitev širjenja nalezljive bolezni po 
državi. Hkrati pa Ustava državi ne daje pristojnosti, da gibanje v in po državi kar prepove. Država lahko 

                                                        
66 Prav tam. 

67 O tem problemu podrobneje v Teršek, A.: Komentar odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-83/20: duh je nepovratno ušel iz steklenice. IUS INFO, 
18.9.2020. Dostopno na: https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/270509; Ribičič, C.: Zgodovinske in druge ustavne odločbe: O pogumu 
in kritiki. Dnevnik, Objektiv, 10.10.2020. Dostopno na: https://www.dnevnik.si/1042940724/slovenija/zgodovinske-in-druge-ustavne-odlocbe-o-
pogumu-in-kritiki  
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gibanje v in po državi prepove samo, če razglasi izredno stanje. Samo v tem primeru sme poseči v 
jedro tu izpostavljenih pravic. Sicer mora poseči po manj restriktivnih, blažjih ukrepih. In ti so na voljo. 

O “izrednem stanju” govori določba 16. člena Ustave. Ta pravi: 

“(začasna razveljavitev in omejitev pravic) 

S to ustavo določene človekove pravice in temeljne svoboščine je izjemoma dopustno začasno razveljaviti 
ali omejiti v vojnem in izrednem stanju. Človekove pravice in temeljne svoboščine se smejo razveljaviti 
ali omejiti le za čas trajanja vojnega ali izrednega stanja, vendar v obsegu, ki ga tako stanje zahteva, in 
tako, da sprejeti ukrepi ne povzročajo neenakopravnosti, ki bi temeljila le na rasi, narodni pripadnosti, 
spolu, jeziku, veri, političnem ali drugem prepričanju, gmotnem stanju, rojstvu, izobrazbi, družbenem 
položaju ali katerikoli drugi osebni okoliščini. 

Določba prejšnjega odstava ne dopušča nobenega začasnega razveljavljanja ali omejevanja pravic, 
določenih v 17., 18., 21., 27., 28., 29. in 41. členu.” 

Tudi ta člen zahteva prepričljivo izkazanost “nujnih” razlogov – prisiljujoče družbene/socialne 
nujnosti. V danem primeru – NUJNOSTI zaradi nevarnosti nalezljive bolezni. 

Z naslovnum Odlokom je država pokazala, kako razume in kako bo uresničila določbo 39. Člena ZNB, 
posebej njeno drugo in tretjo alinejo. S tem je država dala tej določbo “svojo razlago.” Ta razlaga pa s 
tem zakonom (ZNB), ali s katerimkoli drugim zakonom, ki naslavlja enako stvarno podlago (dejansko 
stanje in okoliščine) ni v ničemer omejena – je (še) neomejena. Omeji jo lahko US – s svojo odločbo in 
njeno obrazložitvijo, ki bo zadevala 39. člen ZNB. 

Država določbo 39. Člena očitno razume tako, da sme “prepovedati” gibanje po celotnem ozemlju 
države, prepovedati prehajanje iz ene regije v drugo regijo – kot to določa naslovni Odlok (zato je treba 
ves čas imeti pred očmi Odlok in to zakonsko določbo, ju obravnavati skupaj, v vsebinskem smislu). Pri 
tem ponovno pojavi pojmovna nejasnost in nedoločnost: kaj za prebivalstvo, naslovnike te določbe 
pomenijo “regije” in “regijske meje?” Ta pojmovna nejasnost ni razrešena. 

Država ne sme “prepovedati” gibanja v in po ozemlju države. Zlasti zato ne, ker je “prepoved” gibanja, 
ki lahko dopušča samo izrecno dovoljene izjeme, bistveno bolj restriktiven ukrep, kot “omejitev” gibanja, 
ki lahko določa samo nedovoljene izjeme. Glede tega je treba določiti jasno razlikovanje in postaviti 
jasne vsebinske kriterije razlikovanja. 

Država lahko “prepove” gibanje samo, če razglasi “izredno stanje”, po 16. členu Ustave RS. 

Hkrati je država nazorno pokazala, da določbo 39. člena ZNB razume tako, da sme določiti t.im. 
“policijsko uro.”  

Tega pa država ne sme. Oziroma, to država sme storiti samo v primeru, če razglasi “izredno stanje.” Če 
izrednega stanja ne razglasi in gibanje v in po državi “prepove”, ravna protiustavno. Če je zatorej Vlada 
RS z Odlokom določila ukrep, da je od torka, 20.10.2020, v in po državi gibanje dovoljeno samo 
izjemoma, je posegla v jedro te pravice in določila prepoved njenega uresničevanja, razen z izrecno 
določenimi izjemami. S tem, ko bo od torka, 20.20.2020, zapovedana “policijska ura,“ je država posegla 
v jedro te pravice in prepovedala njeno uresničevanje v času “policijske ure”. To pa je protiustavno: 
protiustavno kršenje temeljnih ustavnih pravic in svoboščin prebivalstva in protiustavno ravnanje 
državne oblasti. Ukrepa Vlade RS sta po najinem prepričanju očitno protiustavna. 

V 39. Členu ZNB je zatorej – glede na ravnanje Vlade RS - dovolilo državi, da gibanje po državi in v 
državi “prepove”. Ta člen in ta zakon (v drugih določbah – 7. člen, zadnji odstavek) tudi omogočata 
državi, da razglasi “epidemijo” na celotnem ozemlju Slovenije in “prepove”, ne samo “omeji”, gibanje 
na celotnem ozemlju Slovenije. 

Tudi v tem delu je – tako zatrjujeva pobudnika – zakon protiustaven. Državi daje pristojnost (pravico), 
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da stori nekaj, kar ji Ustava ne dovoljuje: da prepove gibanje na območju celotne države, ne da bi 
razglasila “izredno stanje.”  

Določitev “policijske ure” pa JE tipična zadeva “izrednega stanja” in ne LE zadeva “omejitve” in 
določitve “načina uresničevanja” pravice.  

Pa tudi, če bi bila to zadeva “omejitve pravice” do svobodnega gibanja, država za to ni navedla nujnih 
razlogov – ker nujnih razlogov za “prepoved” gibanja in za “policijsko uro” enostavno NI. Isti legitimni 
cilj v javnem interesu – preprečevanje, omejitev in zajezitev širjenja nalezljive bolezni – je mogoče 
doseči z milejšimi ukrepi. Za prepoved gibanja in policijsko uro ni niti razumnih razlogov. Država ni 
navedla niti prepričljivih argumentov o “primernosti” in “sorazmernosti” takšnega ukrepa. Ker jih NI. 

Nikakor ni mogoče videti ne nujnosti, ne primernosti, ne sorazmernosti, če država gibanje ljudem 
PREPOVE. Nobene strokovne in znanstvene študije, analize in ugotovitve ni, da se “nevarna in 
nalezljiva bolezen” širi zaradi “gibanja” ljudi. Tudi ne, da se širi, če se ljudje v javnosti “gibljejo” v času, 
ki je določen kot “policijska ura.” 

Hkrati je tudi očitno nerazumno (in NE SAMO NE-NUJNO) prepovedati gibanje v in po celotni državi 
in določiti “policijsko uro”, če je celotni teritorij države označen s stanjem epidemije; ali drugače, če je 
celotno ozemlje države označeno z “rdečo barvo” – najvišjo stopnjo epidemične nevarnosti. 

Ob tem ne obstaja nobena strokovna in znanstvena študija ali analiza, s tem pa ne stvarna podlaga, ki bi 
kategorično določala, ali vsaj nakazovala kot zelo verjetno, pa niti le kot možno, da nevarnost povzroča 
če “gibanje” in “zadrževanje” zunaj, ker je nevarna in nalezljiva bolezen ves čas prisotna v zraku. 

PROTIUSTAVNOST ODLOKA 

Iz vseh teg razlogov, pojasnjenih zgoraj je Odlok v celoti, kot tak, protiustaven. V 1. členu zato, ker 
protiustavno prepoveduje gibanje in določa “policijsko uro”, tega pa Ustava RS ne dopušča, če ni 
razglašeno “izredno stanje” – ne dopušča posega v jedro pravice, s prepovedjo njenega uresničevanja in 
ob dopuščanju zgolj izjem od splošne prepovedi. V 2. členu zato, ker za število 6 ni nikakršne stvarne 
podlage, hkrati pa se obredi, ki jih ta člen naslavlja, lahko opravijo tudi ob prisotnosti manjšega števila 
ljudi. V 4. členu je protiustaven zato, ker prepoveduje gibanje med “statističnimi regijami” in dopušča 
zgolj izjeme. Ob tem gre tudi za vprašanje, kako posameznik predvidi svoje dovoljeno ravnanje glede na 
“mejo statističnih regij”? Pa tudi, zakaj bi bilo prehajanje te meje prepovedano, če je celotno ozemlje 
države razglašeno kot epidemično območje iste barve? V 5. členu zato, ker posamezniku zapoveduje, da 
se mora odločiti, kje se bo nahajal v času veljave Odloka. Za to pa ni niti razumnih, še manj nujnih 
razlogov. Posameznik v ničemer ne povečuje možnosti širjenja nalezljive bolezni, če se iz ene “rdeče” 
regije (pa tudi, če bi bila ta le “oranžna” ali “zelena”) z avtom ali kolesom pelje od točke A do točke B –
in nazaj. Ali, če odide v naravo na sprehod ali pohod. Ipd. Protiustaven je tudi 7. člen Odloka, ker 
dopušča izrekanje glob za kršitve, ki nimajo niti jasne pojmovne vsebine/razlage.  

SKLEP 

Ustava v 32. členu zagotavlja temeljno ustavno pravico do svobode gibanja. Ta zagotavlja prosto 
gibanje in izbiro prebivališča, zapuščanje države in vračanje vanjo. Ta pravica se sme omejiti samo z 
zakonom in samo, če je to potrebno – v zdravstvenem kontekstu -, da bi se preprečilo širjenje 
nalezljive/ih bolezni. Tujcem se na podlagi zakona lahko omeji vstop v državo in čas bivanja v njej.  

Za pravilno razumevanje te določbe je treba v njeno razlago vplejati besedo “nujno“: država lahko to 
stori z zakonom in če je to nujno, da se prepreči širjenje nalezljive/ih bolezni. Če je za preprečitev 
širjenja nalezljive bolezni na voljo milejši, drugačen ukrep, ki manj poseže v ustavno pravico, ali v 
ustavne pravice in svoboščine (v več pravic in svoboščin), je treba uporabiti milejši ukrep. Država ne 
more kar “prepovedati” gibanje in vsakršno gibanje ali zadrževanje na javnem prostoru. Ustava tega ne 
dopušča. 

A prav to država počne: zdaj ne samo da omejuje gibanje, ampak ga prepoveduje. Za to pa ne navede 
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nujnih razlogov – ker ni nujnih razlogov. S tem pa posega tudi v osebno svobodo. 

Obstajajo blažji ukrepi, s katerimi se doseže isti cilj. Prepoved, da se z avtom odpelješ od točke A do 
točke B, pa tudi nazaj, ni sama po sebi nujna za preprečitev širjenja nalezljive bolezni. Ni niti razumna, 
niti primerna, niti sorazmerna prepoved. Enako velja za sprehod, vožnjo s kolesom, pohajanje po gozdu, 
obisk ljubljene osebe ali družinskih članov – ki so vsi zdravi. Hkrati pa sedaj tudi VSI živijo/živimo v 
“rdečem območju”, ker je celotna država (kot razberemo iz medijev in uradnih poročil Vlade RS) 
obarvana v rdečo epidemično barvo. 

Zakon, na katerega se država pri tem sklicuje je ZNB, konkretno 39. člen, je očitno protiustaven.  

Druge navedbe Država je dejansko uvedla “izredno stanje”, ne da bi ga uradno razglasila. Posegla je v samo jedro 
izpostavljenih pravic, prepovedala njuno uresničevanje, določila le dopustne izjeme, ob tem uvedla tudi 
izredni ukrep “policijske ure”, ne da bi zato navedla in ne da bi za to obstajali nujni razlogi. Ukrep je 
neprimeren in nesorazmeren-prekomeren. Ob odsotnosti “nujnih” razlogov zanj pa ni mogoče zatrjevati 
niti “razumnih” razlogov zanj.  
 
Ker je določba 39. člena ZNB tako zelo pomembna in ker se z naslovnim Odlokom tako zelo posega v 
dve temeljni ustavni pravici in svoboščini, pobudnika predlagava, da Ustavno sodišče o pobudi odloči 
absolutno prednostno, nemudoma, in da do svoje odločitve zadrži izvrševanje 39. člena ZNB in 
naslovnega Odloka.  
 
Ob tem dodajava, da se nama zdijo ukrepi, uvedeni s tem Odlokom, nadvse škodljivi za zdravje 
posameznika in za javno zdravje, za zdravje celotnega prebivalstva, saj stopnjujejo strah, tesnobo, 
osamljenost, negativne senzacije v organizmu, stress, s tem pa slabijo imunski system. 
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5 PRILOŽENI DOKUMENTI   

Zaporedna št. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

 

  Seznam zahtevanih prilog 

 - Pobudnik, ki ni fizična oseba, 
mora predložiti dokazilo o svojem 
pravnem statusu (točka 2). 

- Če pobudnika zastopa 
pooblaščenec, mora predložiti 
pooblastilo, ki je dano posebej za 
postopek pred Ustavnim sodiščem 
(točka 3.1). 

- Pooblaščenec, ki ni odvetnik, mora 
predložiti posebno pooblastilo za 
prenos pooblastila za zastopanje v 
postopku pred Ustavnim sodiščem na 
drugo osebo (točka 3.1). 

- Pobudnik mora predložiti listine, na 
katere se sklicuje za utemeljitev 
svojega pravnega interesa (točka 
4.1). 

 

    
Kraj in datum Kranj, 20.10.2020.   

Podpis vložnikov: 

 
 

                           Izr. prof. dr. Andraž Teršek 
 
                            Damijan Pavlin, odvetnik 
 
 

  

Izpolnjeno pobudo 
pošljite na naslov

ali

jo vložite osebno v glavni 
pisarni Ustavnega sodišča Republike 

Slovenije v času uradnih

 
Ustavno sodišče Republike Slovenije 
p. p. 1713, SI - 1001 Ljubljana 

 
 
 
vsak dan od 8:30 do 12:00 
v sredo od 10:00 do 15:00 
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Ustavno sodišče Republike Slovenije 
Beethovnova ulica 10 
SI-1001 Ljubljana 
 
 
Zadeva:  

Dopolnitev argumentacije pobudnikov v zadevi U-I-427/20 in 
razširitev pobude na presojo ustavnosti O D L O K A o začasni 

delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja 
ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 

155, z dne 26.10.2020)68 
 
 
Spoštovano in cenjeno Ustavno sodišče Republike Slovenije. 
 
1. 
 
Uvodoma pobudnika vztrajava pri zatrjevanju izpolnjenosti pogojev za priznanje 
»pravnega interesa« v predmetni zadevi. Ukrepi Vlade RS, utemeljeni s 
sklicevanjem na 39. člen ZNB in Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in 
omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-
2 (Uradni list RS, št. 147 (-2589) 2020, z dne 19.10.2020), nama prepovedujejo 
gibanje po državi: ne več samo z omejitvijo na »statistične regije«, ampak tudi izven 
meja občin, v kateri imava prijavljeno prebivališče in zapovedujejo, da v času po 21. 
uri ne smeva zapustiti doma. Ukrepi tudi prepovedujejo, da bi 1. novembra grobove 
hkrati obiskal več kot le en družinski član. Na ta način se onemogoča uresničevanje 
ustavnih pravic do zasebnosti, družinskega življenja in osebnostnih pravic. 69  Za 
takšno prepoved gibanja, ki dopušča samo izrecne in zelo striktno omejene izjeme,70 
Vlada RS še vedno ne ponudi konkretiziranih, stvarno utemeljenih in prepričljivih 
razlogov, ki bi odražali nujnost, primernost in sorazmernost prepovedi.71  
 
2. 
 
Hkrati Vlada RS tudi ne ponudi študije ali analize o »žariščih« prenosljive bolezni, 
ali o nujnih razlogih, da se prav vse javno življenje prepove, ob redkih in zelo 
striktnih izjemah. Tako drastičen ukrep pa bi moral biti prepričljivo in vestno 
utemeljen s stvarnimi razlogi, ki po vsebini in obsegu znatno presegajo golo 
statistiko glede števila testiranih na Covid-19, glede števila pozitivnih testov, glede 
hospitaliziranih ljudi in glede umrlih ljudi. Ali drugače, Vlada RS slovenski javnosti 
še vedno ne zagotavlja širšega konteksta statističnih podatkov. Zlasti ne širšega 

                                                        
68 Dostopno na:  https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020155.pdf  
69 Kot primer: Dr. Andraž Teršek: (Pravno) pismo ženski, ki želi obiskati svojega moškega. Dostopno na: 
https://andraz-tersek.si/pravno-pismo-zenski-ki-zeli-obiskati-svojega-moskega/  
70 Dostopno na:  https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/  
71  Do vprašanja t.im. »lockdown-a« se je opredelila tudi mednarodna organizacija WHO. Pobudniki 
zatrjujemo, da Vlada RS ne sledi priporočilom WHO glede popolne zapore javnega življenja. Dostopno na: 
https://andraz-tersek.si/who-on-lockdown-and-measures-in-europe/  
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zdravstvenega konteksta ljudi, ki se jih sprejme na zdravljenje iz naslova okužbe s 
Covid-19 v bolnišnico in glede smrtnih primerov: ali gre za smrtne primere »zaradi« 
tega virusa ali s »prisotnostjo« tega virusa. Zatrjujeva, da s tem krši pravico javnosti 
(in s tem našo pravico) do obveščenosti iz 39. člena Ustave RS.72  
 
Pobudniki (prvopodpisani) izr. prof. dr. Andraž Teršek in Damijan Pavlin, podpisana 
pod pobudo za presojo ustavnosti, ki jo Sodišče vodi pod opr. št. U-I-427/20, sva iz 
medijev izvedela, da je Vlada RS pripravila odgovor na pobudo.73 
 
Nisva prepričana, če gre za odgovor Vlade RS na našo pobudo. Sva pa v dobri veri, 
da gre – glede na dnevni red seje Sodišča, ki je bil v preteklem tednu objavljen na 
spletišču Sodišča – najverjetneje za najino pobudo.74 Zato v dobri veri naslavljava 
spoštovano in cenjeno visoko Sodišče z dodatnimi argumenti, oziroma, z dodatnim 
pojasnilom, kako pobudnika razumeva najine argumente iz pobude, v kakšnem 
kontekstu in s kašnimi ustavnopravnimi razsežnostmi. 
 
3. 
 
STA (Slovenska tiskovna agencija) na današnji dan – torek, 27. oktobra 2020 – 
poroča: 
 
»Vlada v mnenju, ki ga bo poslala Ustavnemu sodišču, meni, da 39. člen Zakona o 
nalezljivih boleznih in odlok, s katerim je omejila gibanje v nočnih urah, nista v neskladju z 
ustavo. Preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni je v ustavi našteto med cilji, zaradi katerih 
je z zakonom dopustno omejiti svobodo gibanja in pravico do zbiranja, pravi…. Po 
navedbah Vlade je v zakonu jasno določeno, da lahko vlada v primeru, ko z ukrepi, 
določenimi v Zakonu o nalezljivih bolezni, ni mogoče preprečiti vnosa ali širitve določene 
nalezljive bolezni, med drugim določi pogoje za potovanja v druge države, prepove oziroma 
omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih, prepove 
zbiranje ljudi po šolah, javnih lokalih in drugih javnih mestih ter omeji ali prepove promet 
posameznih vrst blaga in izdelkov. Pravi tudi, da Ustava preprečevanje in varstvo pred 
širjenjem nalezljivih bolezni izrecno našteva med cilji, zaradi katerih je z zakonom dopustno 
omejiti človekovo pravico do svobode gibanja in pravico do zbiranja. Na zatrjevanje Terška 
in Pavlina, da lahko država gibanje v in po državi prepove samo, če razglasi izredno stanje, 
sicer pa da mora poseči po blažjih ukrepih, vlada odgovarja, da pobudnika zmotno menita, 
da je država prepovedala gibanje v nočnih urah, sam ukrep pa tudi napačno imenujeta 
"policijska ura." V tem primeru gre za ukrep omejitve gibanja na podlagi prepovedi oziroma 
omejitve gibanja prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih iz Zakona o 
nalezljivih boleznih, ki ga vlada lahko odredi v primeru, ko z ukrepi, določenimi v 
omenjenem zakonu, ni mogoče preprečiti, da se v Slovenijo zanesejo in se v njej razširijo 
določene nalezljive bolezni, navajaj vlada. Ta je prepričana, da je pobuda v celoti 
neutemeljena. Ustavnemu sodišču zato predlaga, da ugotovi, da 39. člen zakona in odlok 
nista v neskladju z ustavo. Meni tudi, da predlog za začasno zadržanje izvrševanja 
izpodbijanih določb zakona in odloka ni utemeljen. Vlada je vsebinsko podobno mnenje 
sprejela tudi o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti enega dela 39. člena Zakona 

                                                        
72  Dr. Andraž Teršek: Memoradnum za dostojanstvo človeka – kot osebe. Dostopno na: https://andraz-
tersek.si/memorandum-za-dostojanstvo-cloveka-kot-osebe/ : isti: Kje je meja-skrajnosti? Dostopno na: 
https://andraz-tersek.si/kje-je-meja-skrajnosti-kje-je-zacetek-konca-in-konec-predhodnega-zacetka/ ; isti: O 
zaupanju, idejah in utopiji. Dostopno na: https://andraz-tersek.si/o-zaupanju-idejah-in-utopiji/  
73 Kasneje je postal tudi javno dostopen. Povezava: https://www.gov.si/novice/2020-10-26-114-dopisna-seja-
vlade-republike-slovenije/  
74 Dostopno na: https://www.us-rs.si/seja/26-seja-ustavnega-sodisca-republike-slovenije-2/  
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o nalezljivih boleznih in enega dela Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi 
oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s covidom-19, pri čemer pa v 
sporočilu za javnost prav tako ni navedeno, kdo je pobudo podal. Ljubljana, 26. oktobra 
(STA).« 
 
Pobudnika zatrjujeva, da izjave Vlade RS ne ustrezajo resničnim ravnanjem in 
dejanskemu stanju stvari. To jasno, nedvoumno in neizpodbitno izhaja iz izjav Aleša 
Hojsa in Jelka Kacina v oddaji Premagajmo covid-19, ki je bila kot posebna oddaja 
predvajana na prvem programu RTV Slovenija. V oddaji sta oba predstavnika Vlade 
RS, posebej poudarjeno pa g. Hojs, izrecno pritrdila pravilnosti razumevanja, da gre 
tako pri vprašanju prehajanja statističnih regij kot pri vprašanju »policijske ure« za 
točno to – za prepoved in za izredni prepovedni ukrep »policijske ure.«75 Zatorej, če 
je Vlada RS na to Sodišče res naslovila odgovor s takšno vsebino, gre očitno za 
sprenevedanje. 
 
Enako velja v primeru, če se Vlada RS sklicuje na prerekani argument, da gre »zgolj 
za prepoved na posebej ogroženih območjih« države. Kot neposredno ogroženo 
območje je določeno celotno ozemlje Slovenije. Zato je PREPOVED gibanja 
popolna. Strožja in hujša bi bila lahko samo še ob zapovedi 24-urne »policijske ure«, 
torej ob popolni prepovedi zapuščanja doma, razen ob izrecnih in taksativno naštetih 
redkih izjemah. Tudi v tem primeru gre po mnenju pobudnikov za sprenevedanje 
Vlade RS. Na današnji dan (torek, 27.10.2020) pa ta prepoved ne zadeva več samo 
»statističnih regij«, ki so pravno nedoločeno območje, ampak že zadeva meje 
občin. 76  Prepoved gibanja, z vključeno »policijsko uro«, je tako dobila značaj 
»občinske karantene.«77 
 
Enako velja za ukrep »prepoved prehajanja meje.« Četudi so se predstavniki Vlade 
RS v nekaterih medijskih izjavah sklicevali na tezo, da ne gre za »prepoved«, ampak 
za »odsvetovanje« zapuščanja države, dejansko gre za »prepoved«: vstopanja v 
državo in zapuščanja države. Glede vstopa v državo je Vlada RS določila samo 
»prepoved«, ni pa omogočila milejšega ukrepa, ki bi državljanom omogočal vrnitev 
v domovino, četudi se nebi mogli prepričljivo sklicevati na izrecno določene izjeme 
od te prepovedi. Ni npr. omogočila ukrepa, da bi državljan v drugi državi opravil test 
na Covid-19 in v primeru negativnega testa vstopil v državo. Vlada RS tudi ni 
omogočila ukrepa, ki bi takšen ukrep lahko dopolnjeval: npr. nekaj dni samoizolacije 
in po njej ponovno opravljanje testa na Covid-19. Vlada je tudi v tem oziru gibanje 
enostavno »prepovedala.« Enako velja za zapuščanje države, četudi za to ni 
nikakršnega razumnega razloga: o vstopu v drugo državo z logično nujnostjo 
odločajo oblasti druge države, prepoved zapuščanja države pa ne sledi legitimnemu 
cilju preprečevanja širjenja nalezljive bolezni znotraj meja Slovenije. 
 
Na prvopodpisanega pobudnika se je obrnilo več osebe, državljank in državljanov R. 
Slovenije, ki so želeli bodisi vstopiti v državo bodisi iz države oditi. Po pisni 
poizvedbi od pristojnega MZZ in MNZ niso prejeli jasnih navodil o možnem in 

                                                        
75  Dostopno na: https://www.rtvslo.si/slovenija/ministrstvo-za-notranje-zadeve-prehajanje-drzavne-meje-ni-
prepovedano-ampak-zgolj-odsvetovano/539659   
76 Vir, dostopen na: https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/jansa-od-torka-dalje-omejitev-gibanja-na-
obcine/540236  
77  Dostopno na: https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/13-izjem-za-potovanje-med-obcinami-
potreben-je-podpisan-obrazec/540334   
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pravno dopustnem ravnanju, tudi ne od NIJZ. Predvsem pa niso prejeli zapisanega 
»dovolila«, da se jim dovoli bodisi vstop v državo bodisi izstop iz države. Osebam v 
takšnem pravnem položaju tudi ni na voljo nobeno učinkovito pravno sredstvo. 
Možnosz sprožitve upravnega spora več kot očitno ne pomeni učinkovitega pravnega 
sredstva. Večinoma gre za primere, ki se rešujejo »na kraju samem«, v skladu z 
navodili, ki jih ima policija za delo na mejnih prehodih. Določbe ZNB za take 
primere ne dajejo na voljo učinkovitega pravnega varstva, gola ustna zavrnitev 
vstopa v državo ali izstopa iz nje pa za seboj vselej tudi ne pušča uradnih pisemskih 
dokumentov ali listin.78 
 
4.  
 
Prvopodpisani pobudnik je z namenom, da bi širša laična javnost bolje razumela 
vsebinsko bistvo pobude, na svoji spletni strani objavil razlago, ki jo kot dopolnitev, 
v skrajšani različici, ponujamo v vednost in ravnanje tudi visokemu Sodišču; 

                                                        
78 Kot primer – dostopno na: https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/opozorila-ob-delni-zapori-meje-
z-italijo-zelimo-si-usklajenosti-med-ljubljano-in-rimom/540372  
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ŠE ENKRAT O POBUDI ZA PRESOJO USTAVNOSTI 39. ČLENA ZNB 
IN ODLOKA VLADE RS – MORDA ZADNJIČ79 

Dr. Andraž Teršek 

Zadeva je vsebinsko dokaj enostavna. Kot pravnika me zanima razlikovanje med 
“omejitvami” in “prepovedmi” … A sam teh izrazov, teh dveh pravnih terminov, ki sta 
zame tudi pravna koncepta, ne razumem enoznačno. Nimam ju za sinonima. Med njima 
razlikujem. 

»Omejitev« razumem kot »zmanjšani obseg« tistega, kar se omeji. To zmanjšanje obsega je 
lahko večje ali manjše. Tisto, kar se omeji, ostane na voljo v zmanjšanem obsegu. A še 
vedno ostane na voljo. Tisti del, ki se omeji, je manjši od tistega dela, ki ostaja neomejen, v 
najboljšem primeru pa mu je enak. Temu rečem sredina, ravnovesje, sorazmerje. Tisto, kar 
je predmet/vsebina omejitve je zame “izjema.”  

»Prepoved« pa razumem kot bistveno zmanjšanje obsega tistega, kar se prepove. Prepoved 
razumem kot nekaj, kar je zelo blizu izničenju, onemogočenju tistega, kar se prepove, ali pa 
je prav to – izničenje in onemogočenje. Tisto, kar je prepovedano, ima večji obseg od 
tistega, kar še ostane. Če sploh še kaj ostane od tistega, kar je prepovedano. Tisto, kar je 
prepovedano je namreč lahko prepovedano v celoti. To ne pomeni, da je to samo omejeno, 
da je dovoljeno v manjšem in zmanjšanem obsegu, ampak pomeni, da ni več dovoljeno. Če 
od tistega, kar je prepovedano, še kaj ostane, temu rečem »izjema.« Tisto, kar je izjema, pa 
je po obsegu manjše od tistega, kar je prepovedano. 

Zame je zadeva »omejitve pravice« tisto, kar se zgodi, ko se jedro pravice ohrani kot 
nedotaknjeno, hkrati pa se izrecno določi, kaj od te pravice ni več dovoljeno uresničevati, 
oziroma, v kolikšnem obsegu, ali kdaj, ali ob katerih pogojih. Tisto, kar pri omejitvi pravice 
ni več dovoljeno uresničevati, razumem kot »izjemo.” Pri omejitvi pravice je zame izjema 
tisto, kar ni več dovoljeno, ne tisto, kar je še dovoljeno. Med obema pa mora biti sorazmerje, 
prava mera, sredina. Tisto, kar zaradi omejitve pravice ni več dovoljeno, praviloma ne bo 
večje od tistega, kar je še dovoljeno. 

Na primer, oseba iz Novega mesta se lahko odpelje z avtom do Kamniške Bistrice in se 
potem sprehodi skozi gozd na Kamniško sedlo, ne sme pa na zabavo, poroko ali na športno 
druženje na nogometnem igrišču. Lahko se sprehaja po pločniku, ne sme pa prirediti piknika 
s prijatelji. Zvečer se lahko sprehodi do mestnega trga, ne sme pa se družiti z znanci v baru 
ali v restavraciji. Tisto, česar ne sme več početi, je izjema. Tisto, kar še lahko počne, je 
pravilo. Jedro ostane nedotaknjeno. V smislu »smete, razen…« 

Druga zadeva, »prepoved«, je tudi “omejitev”, seveda, a drugačna omejitev. Zame je to 
zadeva posega v jedro pravice. Ta poseg je lahko popoln. Če je popoln, od pravice nič ne 
ostane. Na primer: moraš ostati doma, ne smeš zapustiti kraja bivanja, ne smeš zapustiti 
občine, ne smeš zapustiti statistične regije, države… Lahko pa, da poseg v pravico ni 
popoln. Ob prepovedi so lahko določene izjeme. Če so ob prepovedi določene izjeme od 
prepovedi, to pomeni, da je izrecno določeno, kaj se še sme, v kolikšnem obsegu, pod 
katerimi pogoji in kdaj. V smislu »ne smete, razen…« Na primer, oseba sme ven iz 
stanovanja, a ne po 21. uri. Ali pa, oseba se sme gibati, ampak samo znotraj mej statistične 

                                                        
79  Dostopno na: https://andraz-tersek.si/se-enkrat-o-pobudi-za-presojo-ustavnosti-39-clena-znb-in-odloka-
vlade-rs-morda-zadnjic/  
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regije, v kateri ima prijavljeno prebivališče. Ali pa samo znotraj občine, v kateri prebiva. Ali 
pa samo znotraj kraja, kjer prebiva. Ali pa ne sme zapustiti doma. 

“Omejitev” svobode gibanja je zame zadeva 32/2. člena Ustave RS. “Prepoved” je zame 
zadeva 16. člena Ustave RS, četudi ta člen vključuje besedi “omejitev” in “razveljavitev.” 
Prepoved se dotika razveljavitve in znatne omejitve, ki poseže v jedro pravice ali 
svoboščine, zato kakovostno in po obsegu presega golo omejitev. Razlikovanje kakovosti in 
obsega, ki določata poseg v ustavno pravico ali svoboščino, je zame bistvenega, odločilnega 
ustavnopravnega pomena. 

Meni se to razlikovanje zdi pomembno. Zdi se mi dovolj pomembno, da ga v obliki vprašanj 
in argumentiranih tez naslovim na Ustavno sodišče.  

Naj gre za omejitev ali prepoved, država mora navesti nujne, prisiljujoče razloge, 
prepričljivo utemeljiti primernost ukrepa in njegovo sorazmernost glede na legitimni cilj v 
javnem interesu. 

Bi se odrasli ljudje res radi pogovarjali o tem, če takšno ravnanje “razširja nevarno in 
nalezljivo bolezen” in “ubija ljudi”? 

To je vprašanje, ki zadeva Odlok. Potem pa je tu še vprašanje, ki zadeva zakon, na temelju 
katerega je bil sprejet Odlok. Ta zakon je ZNB, zelo konkretno pa 39. člen ZNB. O tem, da 
je ta člen najmanj ustavno sporen so se že izrekli dve sodnici in dva sodnika Ustavnega 
sodišča. Drugi sodniki in sodnica se o tem členu še niso izrekli, ker so menili, da se jim pri 
presoji ukrepov, ki so veljali v času uradne pandemije, ni treba opredeliti do ustavnosti 
ZNB, tudi ne do ustavnosti 39. člena. Bili so v večini, ker jih je bilo pet, ki so tako mislili. 
Drugi štirje so mislili drugače. Ob tem pa je sodnik dr. Čeferin v svojem odklonilnem 
ločenem mnenju izrecno zapisal, da se mu zdi zakonski temelj, na katerega se sklicuje Vlada 
RS, ko sprejema ukrepe s sklepi in odloki, »podnormiran« in da Vladi RS ponuja preširoko 
»izvršilno klavzulo.« To pravniki lahko razumemo kot jasno izraženo sugestijo, da bi lahko 
šlo za protiustavno zakonsko ureditev… 

… V prepovedi, da se ne smem z avtom iz Kamnika odpeljati do Kopra ali na Roglo in 
nazaj, ali obratno, v danih družbenih okoliščinah in ob obstoječih družbenih dejstvih ne 
vidim povezave z nevarnostjo širjenja nalezljive bolezni. V prepovedi, da po 21h ne smem 
hoditi zunaj po pločniku, ne vidim povezave z nevarnostjo širjenja nalezljive bolezni. V 
političnem delovanju »po linija najmanjšega napora” – s “prepovedjo«, ne vidim primerne in 
učinkovite pravne, zdravstvene in socialne, politike. Vidim zaščito države, ne ljudi. 
Predvsem, če se v dnevni politiki dnevno odvija dogajanje, ki je izključno in samo dnevno-
politično, strankarsko (kot so zadeve kadrovanj), ne pa državniško in vodstveno. Ta 
vprašanje bi razumel drugače, če bi medicinska znanost in skupnost rekli, da je zapustiti 
dom enako kot širiti nevarno in nalezljivo bolezen. V tem primeru bi verjetno morali ljudje 
imeti zaprta okna svojih domov, ob izhodu, ob stiku z zrakom, pa nositi maske posebne 
vrste. Upam, da se to ne bo zgodilo. 

Zavedam se tudi vpliva tesnobe, osamljenosti, osamitve, strahu, čustvene in psihične stiske, 
žalosti… Na organizem. 

Če to početje pomeni »biti ravnodušen do zdravja«, lastnega in od drugih ljudi, če to pomeni 
»biti ravnodušen do življenja drugih ljudi«, če to pomeni »povzročati bolezni drugim 
ljudem« in »smrtno ogrožati druge ljudi«, ali celo “povzročati smrti”, pri takem razmišljanju 
in govorjenju ne znam in nočem sodelovati. 
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O tem, kaj vse lahko pride iz človeških ust, ali izpod prstov in kakšen je lahko človekov 
miselni proces, nazorno odraža spodnji zapis – poslanke v Državnem zboru: 

Monika Gregorcic@mgregorcic  

Oct 20, 2020 

“Vsaka stvar je za nekaj dobra”, je stara ljudska modrost. Da dotični gospod po nekem 
nejasnem spletu okoliščin ni postal ustavni sodnik (čeprav smo ga v @StrankaSMC podprli), 
pa bo morda v teh razmerah rešilo kar nekaj človeških življenj. #neverjetno 

Gospa prim tem ni osamljena. To znajo in zmorejo tudi nekateri mediji. Tudi drugi ljudje – 
več ljudi mi je, v sočnem jeziku, zaželelo, da bi zbolel in umrl.  

Vem – in gre samo za enega od mnogih podobnih primerov poskusa nudenja dobrih 
predlogov in pomoči -, da se določeni gospod že 9 mesecev zaman trudi, da bi 
oblastnike in javne funkcionarje prepričal v DOSTAVO IN NAMESTITEV 
PREZRAČEVALNIH SISTEMOV v zdravstvene domove, bolnišnice, domove za 
starostnike… 

Vem tudi, da tako kot nekateri pravniki postavljamo pravna vprašanja, izražamo dvome in 
stališča, nekateri zdravniki in zdravnice postavljajo medicinska vprašanja, izražajo dvome in 
stališča. 

Pravniki lahko pomagamo zakonodajni, izvršilni in sodni veji oblasti, da sprejema odločitve 
na temelju najboljšega, ali najbolj prepričljivega argumenta. To počnemo tako, da izražamo 
pravna stališča, pomisleke in postavljamo pravna vprašanja. Ko to počnemo, na koncu 
odloči sodišče: redno sodišče ali/in Ustavno sodišče. Ko deluje dnevna, strankarska politika, 
takrat odloča, odreja, ureja, zapoveduje, prepoveduje in dovoljuje dnevna, strankarska 
politika. O vsem. Ne samo o pravnih vprašanjih. Tudi o medicinskih in zdravstvenih. 

Seveda je bilo poleti, kot je bilo. Seveda se dogaja, kar se dogaja. Seveda se bodo zaprle 
meje občin. Seveda bo karantena. 

https://www.dnevnik.si/1042941616/mnenja/odprta-stran/janez-jansa-streznite-se-imate-ze-
vec-kot-1500-okuzenih 

https://necenzurirano.si/clanek/mnenja/ukrepi-ne-delujejo-ker-se-jih-ne-drzimo-ampak-ker-
so-slabi-819594 

 Konec citata. 
  
 
5. 
 
V preteklih dneh je bilo na pobudnike naslovljenih več vprašanj slovenske javnosti, 
kako si lahko s pomočjo pravnih predpisov in pravnih sredstev pomagajo ljudje, ki 
jim zaradi popolne zapore javnega življenja neposredno grozi popoln poslovni in 
finančni zlom – zaradi nezmožnosti opravljanja storitvenih dejavnosti. Do tega 
trenutka množici ljudi v takšnem dejanskem položaju Vlada RS ni ne zagotovila, ne 
ponudila zaščite pred gospodarskim in finančnim zlomom (hotelirji, samostojni 
podjetniki, turistični delavci, šolniki, lastniki in najemniki gostinskih obratov, frizerji 
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in frizerke, taksisti…). Predvsem pa ni ponudila študije ali analize, ki bi posamezne 
načine življenja ali opravljanja poklicne dejavnosti izvzele iz prepovedi, ker med 
njimi in zdravstveno nevarnostjo ne obstaja vzročno-posledična zveza. Vlada RS se 
je odločila za ravnanje po »liniji najmanjšega napora«: zaprtje in prepoved vsega, 
razen tistega, kar je Vlada RS – brez trditvene podlage in dokazne podlage - 
opredelila kot »življenjsko nujno« izjemo.80 
 
Navodila splošni javnosti, kako ravnati v teh dneh in predvsem v bližajočih se 
prazničnih dneh so pravno nejasna. 81  Predvsem pa je očitno, da je »način« 
razumevanja in uresničevanja »zapovedi in prepovedi« neposredno, oziroma 
pretežno odvisen od vsake posamezne uradne osebe na kraju samem, od razumnosti 
in strogosti uradne osebe pri izvajanja nadzora nad spoštovanjem prepovedi. Takšne 
dejanske okoliščine pa se zdijo pravno nevzdržne, saj široko odpirajo vrata za 
samovoljo in arbitrarnost, hkrati zavoljo svoje vsebinske nedoločnosti onemogočajo 
jasno predvidljivo ravnanje, istočasno pa ne omogočajo nikakršnega učinkovitega 
pravnega varstva.  
 
Zato se nama zdi odločitev visokega Sodišča o predlogu za začasno zadržanje 
izvajanja 39. člena ZNB in predmetnega Odloka še toliko bolj pomembna. 
 
Ob tem pobudnika izpostavljava tudi vzporedni ustavnopravni problem. Namreč, 
slovensko javnost preko medijev v imenu Vlade RS večinoma naslavlja g. Aleš 
Hojs, ki nastopa v vlogi ministra za notranje zadeve. V tej vlogi tudi vodi in usmerja 
delo policije, ta pa nadzira spoštovanje prepovedi na območju R. Slovenije. 
Pobudniki zato problematiziramo dejstvo, da v imenu Vlade RS nastopa oseba, ki je 
z mesta ministra za notranje zadeve s pisno izjavo o odstopu kategorično odstopila. 
Ustava je namreč v 115. členu jasna. Enako velja za 12. člen Zakona o vladi. Ustava 
na nobenem mestu ne odlaga podrobne ureditve tega vprašanja s Poslovnikom 
Državnega zbora (člen 261). Pri tem se sklicujemo na podrobno razlago, ki jo je 
javno objavil prvopodpisani pobudnik. 82  Zato na Ustavno sodišče naslavljamo 
vprašanje, ali je delovanje Vlade RS s sodelovanjem osebe, ki je »nepreklicno 
odstopila« s funkcije ministra za notranje zadeve, v skladu z načelom pravne države 
iz 2. člena Ustave RS? 
 
6. 
 

Razširitev pobude za presojo ustavnosti na O D L O K  o začasni delni omejitvi 
gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja 

okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155, z dne 26.10.2020)83 
 
 
Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-83/20 z večino glasov sodnic in sodnikov 
pritrdilo ustavnosti in zakonitosti ukrepov, ki so veljali v času uradno razglašene 

                                                        
80 Dostopno na: https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/   
81  Kot primer – dostopno na: https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/13-izjem-za-potovanje-med-
obcinami-potreben-je-podpisan-obrazec/540334  
82 Spletna stran: https://andraz-tersek.si. Dr. Andraž Teršek: Ob interpelaciji ministra, ki pravno gledano ni 
več minister. Dostopno na: https://andraz-tersek.si/ob-interpelaciji-ministra-ki-pravno-gledano-ni-vec-
minister/  
83 Dostopno na:  https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020155.pdf  
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pandemije v času konca zime in začetka pomladi. Vendarle pa je to Sodišče v 
obrazložitve odločitve večine petih glasov proti štirim tudi zapisalo, da bi bila lahko 
odločitev Sodišča drugačna, če bi bile drugačne dejanske okoliščine.  
 
Sodišče v obrazložitvi odločitve izhaja iz dejanske podlage, kot jo je zatrjevala 
Vlada RS, ki se je sklicevala predvsem na logistično nepripravljenost za izbruh 
epidemije na celotnem ozemlju Slovenije, na nejasnosti in negotovosti, ki so 
spremljale novo in zatečeno stanje, predvsem pa na pomanjkanje izkušnje s takšno 
zdravstveno nevarnostjo. 
 
Naslovni Odlok ponovno uvaja prepoved prehajanja mej občin, razen ob izrecnih in 
taksativno naštetih izjemah. To vprašanje ureja drugi odstavek 1. člena in 4. člen 
Odloka. 
 
Pobudnika meniva, da je Odlok protiustaven. Prvič, ker temelju na 39. členu ZNB, ki 
mu v pobudi očitava protiustavnost. Drugič, ker tudi za sprejem tega Odloka Vlada 
RS ni navedla stvarno utemeljene in dokazno prepričljive podlage. 
 
Vlada RS ima neposredno izkušnjo z epidemijo. Konec te izkušnje je slavnostno 
pospremila s preletom vojaških letal čez prestolnico. Konec je pospremila z 
besedami o »zmagi nad epidemijo.« Vlada RS javno nastopa na enak (zgoraj opisani 
način), kot je bilo to značilno za javne nastope predsednika vlade, ministra za 
notranje zadeve, uradnega tiskovnega predstavnika vlade in predstavnico vladne 
strokovne komisije v času »prvega vala« epidemije. Vlada RS je celotno območje 
Slovenije razglasila za neposredno ogroženo območje. V ta namen ga je v celoti 
obarvala v rdečo – stopnja največje ogroženosti. Vlada se sklicuje na priporočila in 
usmeritve NIJZ glede ravnanja ljudi v zasebnosti in v javnem prostoru.84  
 
Ob tem pa Vlada RS za zaostrovanje ukrepov in ostrejše omejevanje ustavnih pravic 
in svoboščin prebivalstva ni navedla ne nujnih, ne razumnih razlogov. Enako novih 
ukrepov ni podkrepila s stvarno podlago, ki bi odražala primernost in sorazmernost 
ukrepov. Vlada RS ni ponudila dokazne podlage o tem, kateri predeli države so bolj 
ogroženi od drugih in zakaj, katere dejavnosti in ravnanja ljudi so bolj nevarna od 
drugih in zakaj, kje je dokazano največje problemsko torišče in žarišče nevarne 
prenosljive bolezni, kaj ga opredeljuje in v čem je poseben. S tem je Vlada RS 
celotnemu ozemlju Slovenije, vsem zasebnim prostorom in vsem javnim prostorom 
dodelila enak status enakomerne dejanske in neposredne ogroženosti.  
 
A tu nastopi problem. Statistični podatki, ki jih je mogoče dnevno spremljati na 
spletišču NIJZ in Vlade RS, odražajo drugačno dejansko stanje.85 Po drugi strani pa 
se ne zdi nujno, ne razumno, če Vlada RS označi celotno območje Slovenije za 
dejansko in neposredno ogroženo območje, brez stvarnih razlik, potem pa na 
celotnem območju Slovenije prepove prehajanje med občinami. 
 
Poseg v svobodo gibanja in splošno svobodo ravnanja bi bil lahko strožji samo še v 
primeru, da bi država določilo širši časovni razpon »policijske ure« in/ali popolnoma 
prepovedala zapuščanje doma, z redkimi, izrecnimi in taksativno določenimi 

                                                        
84 Dostopno na:  https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/ukrepi-za-zajezitev-sirjenja-okuzb/  
85 Dostopno na:  https://www.nijz.si/sl/dnevno-spremljanje-okuzb-s-sars-cov-2-covid-19 ;  
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izjemami. Takšen ukrep bi bil izrazito in očitno protiustaven že iz naslova 
»dejanskih izrednih razmer«, ki zaradi vsebine in razsežnosti ukrepov terjajo pravno 
formalno razglasitev izrednih razmer, v skladu s 16. in 92. členom Ustave RS. 
 
Razlike v velikosti občin in njihovo naravno strukturo so v Sloveniji znatne. 
Nekatere občine so velike in vključuje veliko naravnih bogastev, druge so izrazito 
manjše, nekatere celo zelo majhne, s povsem drugačno strukturo bivalnega okolja. 
Prebivalci teh občin zato niso samo postavljeni v neenakopravni položaj (v smislu 
14. člena Ustave RS), ampak so z »zapiranjem« ljudi znotraj meja občin, z 
»občinsko karanteno«, izpostavljeni tudi nesorazmerno različnim tveganjem za 
splošno zdravje in za okužbo z nevarno prenosljivo boleznijo.  
 
Iz tega naslova niti ne gre samo za vprašanje »prisiljujoče nujnosti«, ampak gre tudi 
za vprašanje »razumnosti« takšnih ukrepov: ne zdi se razumno, še manj nujno, če se 
od ljudi zahteva, da se smejo gibati na javnih površinah izključno v občini, kjer 
imajo prebivališče, hkrati z vsemi drugimi ljudmi iz iste občine. Argumenta o 
primernosti in sorazmernosti takega ukrepa Vlada RS ne ponuja. Pobudnika pa 
zatrjujeva, da obstaja večja verjetnost škodljivih posledic takšnega ukrepa za zdravje 
in splošno počutje ljudi, kot pa pozitivnih učinkov takšnega ukrepa na zdravje 
celotnega prebivalstva. Ali drugače, zakaj bi bilo omejevanje gibanja na površino 
občine nujni, primerni in sorazmerni ukrep za zajezitev širjenja nevarne prenosljive 
bolezni, če je celotno območje države opredeljeno kot tako območje, če posamezna 
območja niso opredeljena kot bolj tvegana od drugih, če torej ukrep, ki kot mejo 
gibanja določa mejo občine, ni utemeljen z ogroženostjo ali tveganostjo posamezne 
občine ali občin za prebivalce te občine in za prebivalce sosednjih in drugih občin? 
Razloga za to ni videti in tudi Vlada RS ga ne ponuja. 
 
Tako ostra omejitev temeljnih ustavnih pravic in svoboščin je zadeva »prepovedi« in 
»izrednosti«, ne več zgolj »izjemnosti« in »omejitev.« Ob tem pa Vlada RS ne 
ponudi ne analitični prikaz krajev, prostorov, lokacij ali točk, ki so posebej nevarne 
in tvegane, torej problematične, ne takšnih  dejavnosti. Na eni strani je prepovedano 
prehajati meje občin, na drugi strani pa je dovoljeno sproščeno in vadbeno gibanje 
po javnih površinah, če se pri tem ohranja socialna distanca. Na eni strani je 
prepovedana vožnja z avtomobilov onkraj mej občine, na drugi strani pa je 
dovoljena športna vadba, če je med vadečimi osebami zagotovljena socialna 
distanca. Povsem nelogični in zato nerazumni ukrepi, ne samo ne-nujni in 
nesorazmerni.  
 
Ironično, a povsem resno je mogoče ugotoviti, da bi lahko Vlada RS to 
prekomernost in nerazumnost, s katero prebivalce Slovenije tudi postavlja v 
neenakopraven položaj in v položaj zelo raznolike stopnje splošne zdravstvene 
ogroženosti, nadgradila samo s še strožjim ukrepom: popolno prepovedjo zapuščanja 
doma. Na ta način bi prebivalstvo postavila v enakopraven položaj: vsi prebivalci 
Slovenije bi se enakomerno porazdeljeno soočili z neprimernim in nesorazmernim 
posegom v ustavne pravice in svoboščine, ki bi ga odražala popolna prepoved 
zapuščanja doma.   
 
V javnih občilih je Vlada RS celo ponovno naslovila župane občin, naj s pravnimi 
akti, sprejetimi na ravni občin, podrobneje določijo način uresničevanja ustavnih 
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pravic, svoboščin in izjem od splošnih prepovedi. Takšno podzakonsko urejanje 
tovrstnih vprašanj ocenjujeva za nezakonito in protiustavno.  
 
Vladi RS dejansko preostane na voljo le še en restriktivni ukrep, ki je zadeva 
»izrednosti«, to pa je popolna prepoved zapuščanja doma in gibanja na javnih 
površinah, razen ob izrecnih, redkih in taksativno naštetih izjemah (totalna karantena 
in totalna policijska ura). Seveda pa tudi za takšno prepoved ne bi bilo stvarno 
prepričljive podlage: Vlada RS ne zatrjuje, strokovna skupina Vlade RS ne zatrjuje, 
zdravniška skupnost ne zatrjuje in nobena znanstvena študija ne zatrjuje, da se 
nevarni in nalezljivi virus prosto giblje po zraku, da ostaja v zraku in nenadzorovano 
potuje po območju države glede na zračne tokove, veter in gibanje zraka pri tleh in v 
višini.  
 
Posebej velja tudi izpostaviti, da Odlok v 4. členu med izjemami ne določa ravnanja, 
ki sicer ne pomeni obisk zdravnika, zdravilišča ali lekarne, je pa vseeno zdravstveno 
utemeljeno. Na primer, za astmatike je posebej dobrodošlo, da zimski čas izmenično 
preživljajo s sprehodom ob morju in ob gorah, ali v gozdovih. Podobno velja za ljudi 
z bolniškim staležem zaradi izčrpanja, izgorelosti, stresa ali ene od oblik duševne 
motnje. Za slednje še posebej velja, da je stik z družino, bližnjimi osebami in 
prijatelji zdravilen. Z vidika prebivalstva na splošno pa je gibanje v naravi, ob 
ohranjenih stikih z najbližjimi in najdražjimi, temeljno vodilo za krepitev zdravega 
duha in zdravega organizma.  
 
7. 
 
Pobudnika kot dodatek k argumentaciji, z osredotočenostjo na razlikovanje med 
»dejanskimi« in »razglašenimi« izrednimi razmerami, visokemu Sodišču ponujava 
še zapisano razmišljanje prvopodpisanega pobudnika, ki bo objavljeno v petek, 30. 
oktobra 2020, na spletišču portala IUS INFO. 
 

Izredno stanje in razglašeno izredno stanje 

Kako pa si pravniški kolegi »predstavljajo« izredno stanje in razloge zanj? Posebej v 
izrednem stanju, ko ni razglašenega izrednega stanja in je razglašena epidemija, ki po 
stališču večine sodnic in sodnikov Ustavnega sodišča traja že ves čas, mnogi ljudje pa se 
še vedno sprašujejo, ali je ali ni razglašena? Katere pravice in svoboščine bi morala 
država »razveljaviti«, da bi šlo za izredno stanje? Koliko: večino, vse, razen…? In 
zakaj bi jih »morala« razveljaviti, če bi šlo za »razglašeno« izredno stanje? 

Ustava, 16. člen: 
(začasna razveljavitev in omejitev pravic) 
S to ustavo določene človekove pravice in temeljne svoboščine je izjemoma dopustno 
začasno razveljaviti ali omejiti v vojnem in izrednem stanju. Človekove pravice in temeljne 
svoboščine se smejo razveljaviti ali omejiti le za čas trajanja vojnega ali izrednega stanja, 
vendar v obsegu, ki ga tako stanje zahteva, in tako, da sprejeti ukrepi ne povzročajo 
neenakopravnosti, ki bi temeljila le na rasi, narodni pripadnosti, spolu, jeziku, veri, 
političnem ali drugem prepričanju, gmotnem stanju, rojstvu, izobrazbi, družbenem položaju 
ali katerikoli drugi osebni okoliščini. 
Določba prejšnjega odstavka ne dopušča nobenega začasnega razveljavljanja ali 
omejevanja pravic, določenih v 17., 18., 21., 27., 28., 29. in 41. členu. 
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Ustava, 92. člen: 
(vojno in izredno stanje) 
Izredno stanje se razglasi, kadar velika in splošna nevarnost ogroža obstoj države. O 
razglasitvi vojnega ali izrednega stanja, nujnih ukrepih in njihovi odpravi odloča na predlog 
vlade državni zbor. 
Državni zbor odloči o uporabi obrambnih sil. 
Kadar se državni zbor ne more sestati, odloča o zadevah iz prvega in drugega odstavka 
predsednik republike. Odločitve mora dati v potrditev državnemu zboru takoj, ko se ta 
sestane. 

V državi veljajo izredne razmere. V Evropi veljajo izredne razmere. Živimo izredno 
družbeno stanje. O tem, da živimo v izrednem družbenem stanju, vsakodnevno govorijo 
politiki. Glasno, poudarjeno, zastraševalno, ne bodrilno, ustrahovalno, ne pomiritveno. 
»izredno stanje« je družbeno dejstvo. Tako pravijo predstavniki zdravniške skupnosti. Tako 
pravijo vodilni v obeh UKC-jih. Tako pravita strokovna komisija Vlade RS in njena 
tiskovna predstavnica, zdravnica. Tako pravijo vodilni in drugi zaposleni v domovih za 
starostnike, pomoči potrebne in neozdravljivo bolne ljudi. Izredno družbeno stanje pogojuje 
epidemija. V odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-83/20, ki je z večino petih glasov pritrdila 
ustavnosti in zakonitosti ukrepov Vlade RS med uradno pandemijo, piše, da »epidemija še 
vedno traja.« Vse je izredno. Življenjske razmere so izredne. Delovanje javnih institucij je 
izredno. Omejitve določenih ustavnih pravic in svoboščin so izredne. Poseg v svobodo 
gibanja je izreden. Želja Vlade RS in njene večine v Državnem zboru, da v dogajanje vključi 
vojsko, je želja po izrednem ukrepu. Želja ministra za obrambo, da se povečajo proračunskih 
izdatki za vojsko, tudi kupi dodatno orožje, odraža izrednost družbenega stanja in je zadeva 
izrednosti. »Policijska ura« je zadeva izrednosti. Vse je dejansko izredno. Razen enega 
ustavnopravnega dejstva: družbeno stanje, ki je opisovano, pojasnjevano in urejevano kot 
izredno, ni tudi pravno formalno »razglašeno« kot izredno, v smislu 92. člena Ustave. 
Sprenevedanje o tem, da ne živimo v izrednem stanju, pomeni sprenevedanje o tem. 
Družbeno stanje je izredno. Družbene razmere so izredne. Kot takšne so vsakodnevno 
označevane. Izredno stanje je tu. Ukrepi so izredni, zadevajo izrednost in naslavljajo 
izrednost. So skrajni, izvajani so kot ultima ratio, vsebinsko, materialno, dejansko. 
Uveljavljajo se s podzakonskimi pravnimi akti. S podzakonskimi predpisi, kot so sklepi in 
odloki. Temeljijo na eni, ustavno sporni določbi enega zakona.  

In kje je problem? Veliko jih je. Problem pravniške formalistične oholosti, teoretizirajočega 
sprenevedanja in strankarskega navijaštva (ki je najbolj strastno in bučno takrat, ko ni glasno 
izgovorjeno ali neposredno zapisano), ko gre za branje in razumevanje Ustave je samo eden 
od teh problemov. Ni pa nepomemben. 

Izredno stanje, ki ga živimo in ga kroji Vlada RS, pomeni stanje kriznih razmer. Razmere so 
zelo krizne. Če odmislimo vojno (ne smemo pa odmisliti miru) bi težko bile bolj krizne. Te 
krizne razmere so dejanske, tu so. So grozeče, zelo grozeče. Njihova grožnja je podprta z 
vsakodnevnimi javnimi nastopi predstavnikov Vlade RS, njene strokovne skupine in NIJZ, 
ki javnosti ponuja statistične podatke o številu testiranih oseb za covid-19, o številu 
pozitivnih testov, o številu hospitaliziranih oseb, o številu oseb na intenzivni negi in o 
številu umrlih oseb. Brez širšega konteksta. Predvsem pa brez podatka o tem, ali so osebe 
umrle »zaradi« tega virusa, ali »ob prisotnosti« tega virusa. Takšnemu naslavljanju javnosti 
še vedno in prepričano pravim kršitev pravice javnosti do kakovostne in celovite 
obveščenosti, ki izhaja iz 39. člena Ustave. 

Izredne razmere zadevajo celotno nacijo, vse ljudstvo (ne le »narod«, ker je med 
konceptoma »ljudstvo« in »narod« ustavnopravno in politično pomembna razlika). 
Ogrožene je nadaljnje organizirano življenje v državi (ki je »družba«, ni pa tudi »skupnosti«, 
med obema pa je pomembna politološka razlika). Kriza in nevarnost (širjenje nevarne in 
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nalezljive bolezni) sta izjemni. Država deluje, kot deluje država kadar so v celoti neustrezni 
običajni ukrepi ali omejitve, ki jih Ustava in mednarodno pravo, tudi EKČP, urejajo za 
vzdrževanje splošne varnosti, zdravja in javnega reda v času, ki ni izreden, ki ni krizni in ki 
ga ne določa »splošna nevarnost« najvišje stopnje. Razen vojne gre za nevarnost najvišje 
stopnje, kadar gre za veliko, izredno, krizno, splošno in neposredno zdravstveno nevarnost 
pandemičnih razsežnosti. Prav takšen je ta čas. Tako pravijo politiki. Tako pravi Vlada RS. 
Tako pravijo člani strokovne skupine Vlade RS in njena tiskovna predstavnica. Tako pravijo 
zdravniki. Tako pravijo imunologi. Tako pravijo zaposleni v domovih. To vidimo, ko se z 
odprtimi očmi sprehodimo po javnem prostoru, toliko bolj, če je zaprtega tipa. To vidimo 
med vožnjo z avtomobilom. To vidimo v medijih, vsak dan, vsako uro. 

Zaradi tega in takšnega izrednega stanja država posega v več ustavnih pravic in svoboščin 
hkrati. Nekatere je omejila. Druge je zelo omejila. Vsaj dve je znatno omejila, s prepovedjo, 
ki dopušča samo še izrecne in taksativno naštete izjeme. Izredno. Krizno.  

Zakaj potemtakem ni tudi pravno formalno razglašeno »izredno stanje« in nista uporabljena 
16. in 92. člen Ustave? Ne vem. Vem pa, da vsi pravniki ne razumejo najbolje, za kaj gre pri 
teh dveh členih. 

Po 16. členu Ustave država »lahko« začasno omeji ali razveljavi ustavne pravice in 
svoboščine, razen taksativno naštetih. Ni pa ji tega »treba« storiti, če uradno »razglasi« 
izredno stanje. Država lahko »suspendira pravni red«, ni pa ji tega treba storiti, če razglasi 
izredno stanje. Država, ki uradno razglasi takšno stanje, po Ustavi in mednarodnem pravu 
mora delovati tako, da človekove pravice in temeljne svoboščine razveljavi ali omeji le za 
čas trajanja izrednega stanja, vendar v obsegu, ki ga tako stanje zahteva, in tako, da sprejeti 
ukrepi ne povzročajo neenakopravnosti. Razglasitev izrednega stanja ne pomeni, da država 
mora »razveljaviti ustavne pravic in svoboščine«, ali da »mora« razveljaviti, znatno omejiti 
ali prepovedati »vse« ustavne pravice in svoboščine, razen taksativno naštetih. Ali 
»suspendirati pravni red.« Država to »sme«, ni pa ji tega »treba.« Če država v družbenem 
stanju, ki ga označuje kot krizno, splošno nevarno, izjemno in izredno, formalno razglasi 
izredno stanje, lahko počne prav to, kar počne sedaj. To, kar država počne sedaj, počne 
država zato, ker se s svojimi početji odziva na izredno stanje, krizo, dejansko in neposredno 
veliko zdravstveno nevarnost. Kot takšno država opisuje, naslavlja in ureja življenje v 
državi. Stanje je izredno. Posegi v ustavne pravice in svoboščine so izredni. Prav taki so, kot 
se jih lahko vlada poslužuje v stanju izrednih, kriznih, dejansko in neposredno zelo nevarnih 
družbenih razmer z vidika zdravja celotnega prebivalstva.    

Državi v izrednih in kriznih razmerah ni treba posameznih posegov v posamezne ustavne 
pravice in svoboščine zamenjati za splošen poseg v vse ustavne pravice in svoboščine. Da je 
res tako, vidimo iz obstoječega izrednega in kriznega stanja v državi: v državi je izredno in 
krizno stanje, država pa ni omejila, razveljavila ali prepovedala uresničevanje vseh ustavnih 
pravic. Zakaj? Ker ni uradno razglasila izrednega stanja? Ne. Država deluje, kot da bi takšno 
stanje uradno razglasila. Deluje, tako pravi sama, glede na dejansko stanje in glede na 
potrebe. Država pravi, da deluje v obsegu, kot ga take družbene razmere terjajo. Država 
deluje, kot bi razglasila izredno stanje in delovala v obsegu, ki ga družbene razmere 
zahtevajo, brez povzročanja neenakopravnosti. 

Država ob tem ne posega samo v svobodo gibanja in splošno svobodo ravnanja. Posega tudi 
v zasebnost, v pravico do družinskega življenja, v pravice in dolžnosti staršev, v pravico do 
zapuščanja države in vračanja vanjo, v pravico do vzgoje, šolanja in izobraževanja, v 
pravico do dela, v svobodno gospodarsko pobudo, v socialne pravice, v delo sodišč in v 
pravico do dostopa do sodišča, v pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev, v 
svobodo izražanja, v pravico do referenduma… Država znatno posega v cel kup ustavnih 
pravic. Zato, pravi, ker je to po sili razmer – izrednih, kriznih, splošno, dejansko in 
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neposredno nevarnih za celotno nacijo. Ker se sooča z nevarno in hitro napredujočo 
epidemijo, ki je prisotna na celotnem ozemlju države. Zdravstvena in socialna katastrofa, za 
to gre. Državi verjamemo, da misli resno, ko to reče. Razmere so krizne, stanje in dogajanje 
je izredno. Država misli resno.  

Poskusimo si predstavljati: ali bi ta ista država po tem, ko bi uradno razglasila izredno 
stanje, delovala drugače? Zakaj bi delovala drugače, kot deluje zdaj? Državi nebi bilo 
»treba« delovati drugače. Država tudi nebi »smela« delovati drugače. Morala in smela bi 
delovati v obsegu in na način, ki ga izredno stanje »zahteva.« Torej tako in prav tako, kot 
deluje sedaj. Najbrž ga ni pravnika, ki ni poklicno zašel in ki se ima za resno odraslo osebo, 
da bi pohitel z morebitno pripombo »v izrednem stanju država mora še bolj poseči v ustavne 
pravice in svoboščine, kot sedaj«?! Če pa se tak pravnik najde, pa pohitim z vprašanjem: 
ker? 

V izrednem stanju posebne krize, ki jo določa dejanska, neposredna in splošna grožnja 
zdravju vsega prebivalstva države je država onemogočila uresničevanje določenih ustavnih 
pravic in svoboščin. Ker gre za krizno in izredno stanje. Kot v kriznem in izrednem stanju. 
Država ustavnih pravic in svoboščin ni samo »modalitetno« in »izvedbeno« prilagodila. 
Uresničevanje nekaterih je dejansko prepovedala. Ni samo določila načina uresničevanja 
pravic in svoboščin. Izvrševanje nekaterih pravic in svoboščin je dejansko onemogočila. Na 
način, kot se to lahko stori v izrednem stanju.    

Država je za to navedla razloge. Prisiljujoče, torej nujne. Tako pravi država. Čim so 
prisiljujoči in nujni, so tudi razumni. Pa so razumni, še preden postavimo vprašanje, ali so 
tudi prisiljujoči in nujni? Vsi zagotovo ne. Pa prisiljujoči in nujni? Vsi zagotovo ne.  

Ko država, ki ni ne diktatorska ne totalitarna, ampak socialna, pravna in ustavno 
demokratična, razglasi izredno stanje, še vedno ostane socialna, pravna in ustavno 
demokratična. Z uradno in pravno formalno razglasitvijo izrednega stanja država ne postane 
diktatorska in totalitarna. Takšna lahko postane. Takšna bi lahko postala, če bi izredno stanje 
izkoristila za uvedbo diktature ali totalitarnosti. Ne skrbi me, da bi država to hotela ali želela 
ali nameravala. In če država tega nebi ne hotela ne želela ne nameravala, bi v izrednem 
stanju lahko delovala tako, kot deluje sedaj. Če za to ne bi imela prisiljujočih, nujnih 
stvarnih razlogov, tudi nebi smela delovati strožje, bolj restriktivno, bolj omejevalno, ko gre 
za ustavne pravice in svoboščine.  

Soglašam, da takrat, ko je omejitev določene pravice ali svoboščine tako stroga, da izniči 
jedro pravice, ga izvotli, ne moremo več govoriti o omejevanju pravice, saj je nastopila 
njena razveljavitev. In da pri tem ni treba, da oblastveni akt vsebuje besedo »prepoved.«  

Kaj to pomeni za, na primer, svobodo gibanja? Kako poseže država v »jedro« te pravice? 
Kako jo »izvotli«? Tako, da nam zapove, da moramo stati pri miru in na mestu? Tako, da 
nam prepove premakniti se, fizično? Upam, se resni in odrasli ljudje nimajo želje preveč 
šaliti v teh kriznih in izrednih razmerah. Ali država nemara ne stori tega tako, kot je država 
to storila: ne smemo zapustiti občine prebivališča? Po 21. uri ne smemo biti zunaj? Da, 
država, ki ni diktatorska in totalitarna, poseže v jedro pravice in pri njenem uresničevanju 
dopušča samo še izrecne in taksativno naštete izjeme točno tako, kot je bilo to storjeno. 
Naslednja stopnja prepovedi je na dlani: dom lahko zapustite samo v določenem časovnem 
terminu in samo za izrecno in taksativno določeni namen. Še strožja prepoved. Še večji 
poseg v jedro pravice. Še večja kriza in izrednost stanja. A iz istih razlogov, na isti trditveni 
in dejanski podlagi.     
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Kdor ne razume, da formalna uvedba izrednih razmer, ki so dejansko in ves čas opisovane 
kot izredne, ne pomeni sprostitev vseh omejitev in nadzora nad delovanjem vlade in njene 
večine v parlamentu, ampak pravno formalna naslovitev družbenega stanja in dogajanja, 
predvsem pa težav in zahtev, takšnih, kot so, morda nima v mislih pravih pravnih vprašanj. 
Omejitev ni več omejitev, ko postane prepoved. Ustava pa prepovedi ne dopušča. Razen v 
izrednem stanju. V formalnem izrednem stanju, ki sledi dejanskemu izrednemu stanju. 

Pri čemer izrednost stanja ni pogojena z istimi okoliščinami, kot so jih imeli pred očmi pisci 
slovenske ustave v času, ko razvoja in razmaha informacijske tehnologije in interneta niso 
niti dobro slutili. Vlada, tudi Državni zbor, se lahko »sestaneta« tudi tako, da se ljudje 
fizično ne srečajo v istem prostoru. 

Kaj je potem tisto, kar je odločilno? Vsebina. Ukrepi oblasti, s katerimi se posega v ustavne 
pravice in svoboščine (ne samo eno, ne samo dve, pač pa in očitno, nedvomno v več!), 
njihova vsebina, njihova razsežnost in stvarna podlaga zanje. Kje je potem razlika? Razlika 
je očitna in bistvena. Na eni strani imamo dejansko, a ne tudi formalno izredno stanje. 
Imamo npr. Zakon o materialni dolžnosti, ki skozi določbe ZNB vstopa v javno življenje, 
kot je to ob razglašenem izrednem stanju. Imam Zakon o obrambi, ki s 37.a členom in 
možnostjo »uporabe vojske« vstopa v javno življenje, kot pri izrednem stanju. In imamo 
prepoved uresničevanja določenih pravic in svoboščin, kot pri izrednem stanju. To pa »ne 
zahteva«, pač pa le »dopušča« državi širok manevrski prostor: od omejitev ene ali več pravic 
ali svoboščin do prepovedi uresničevanja jedra nekaj ali več pravic in svoboščin – ne pa 
vseh, ker ne gre za »vojno«, četudi resorni minister poziva k nakupu orožja, ampak za 
nevarno in hitro napredujočo zdravstveno epidemijo). Imam in živimo »izredno stanje«, ki 
ga formalno pravno ni.       

Potem se zazrem v stavek pravniškega kolega: »Sploh pa aktualne epidemiološke razmere 
ne izpolnjujejo ustavno predpisanih pogojev, da bi tako stanje smeli razglasiti. Specialni 
Zakon o nalezljivih boleznih v 39. členu izpolnjuje ustavno zapovedani zakonski pridržek na 
način, ki je skladen z ustavo tako in abstracto kakor tudi in concreto, to je v konkretnih 
pogojih uporabe s strani slovenske vlade.«  

Da ne? Ne bom trdil, kot trdi avtor, da to ni primarna posledica ustavnopravnega razmisleka, 
ampak »vrednostno-političnega jaza.« Bom pa ponovil večkrat ponovljeno pomembnost: o 
tem, ali je z 39. členom ZNB res tako, bo odločilo Ustavno sodišče, tudi z upoštevanjem 
štirih ločenih mnenj, ki močno sugerirajo, da morda ni tako. Zaključil pa bom z vprašanjem: 
če aktualne epidemiološke razmere ne izpolnjujejo pogojev za razglasitev izrednega stanja, 
zakaj se potem Vlada RS vede, kot da gre za izredno stanje, zakaj pravi, da so razmere zelo 
krizne in izredne, predvsem pa, zakaj sprejema ukrepe, kot da gre za izredno stanje? Kaj pa 
bi za »razglašeno« izredno stanje še ostalo, če bi država delovala tako, da bi se vestno in 
odgovorno »prisiljujoče nujno« in »razumno« odzivala na zdravstvena dejstva in okoliščine, 
odzvala pa bi se toliko, kolikor bi te okoliščine »zahtevale«, ker tako določata Ustava in 
mednarodno pravo?  Bi morala ob prepovedi, da se z avtom odpeljemo iz občine 
prebivališča in da moramo biti doma po 21. uri, morda morala zaostriti prepoved in odrediti, 
da ne smemo biti zunaj po 17. uri, ali da sploh zapuščamo domove? Zakaj pa? Kaj pa druge 
pravice in svoboščine, ki so v tem trenutku znatno več kot le »omejene«? Kako pa si 
pravniški kolegi »predstavljajo« izredno stanje in razloge zanj? Posebej v izrednem stanju, 
ko ni izrednega stanja in je razglašena epidemije, ki po stališču večine sodnic in sodnikov 
Ustavnega sodišča traja že ves čas? Katere pravice in svoboščine bi morala država 
»razveljaviti«, da bi šlo za izredno stanje? Koliko: večino, vse, razen…? In zakaj bi jih 
»morala« razveljaviti, če bi šlo za »razglašeno« izredno stanje?  

Ne. Država bi se morala znatno bolj potruditi pri zatrjevanju, da mora početi, kar že počne. 
Ne. Ljudje bi se na uradno izrednost utegnili odzvati drugače kot na neuradno izrednost. Ne. 
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Po koncu razglašenega izrednega stanja bi se Vlada RS najverjetneje soočila s težjim 
bremenom glede ukrepanja in ukrepov. Ne. Delo Vlade in DZ bi najverjetneje potekalo v 
drugačni obliki. A tudi ta oblika se lahko zgodi in se je že zgodila brez razglasitve izrednega 
stanja. Ne. Predsednik Republike bi moral biti malo bolj Predsednik Republike. Ne. 
Opozicija bi imela drugačno vlogo, kot jo ima sedaj –lažjo. Ne. V mednarodnem prostoru bi 
bila država deležna malo spremenjene pozornosti. Ne. Sklicevanje na določene pravne akte 
bi zamenjalo sklicevanje na druge pravne akte, ali na druge člene istih pravnih aktov. Ne. 
Katere ukrepe pa bi sprejemala Vlada RS, če bi razglasila izredno stanje in jih zdaj ne 
sprejme, ker ga ni razglasila? Ne. Kaj pa bi se zgodilo s pravico dostopa do zdravnika, s 
svobodo gibanja, pravico do šolanja in izobraževanja, s pravicami otrok s posebnimi 
potrebami, pravicami starostnikov in neozdravljivo bolnih, z apelom za nabavo in 
namestitev prezračevalnih sistemov in sistemov za odvajanje izdihanega zraka iz zaprtih 
prostorov, namesto kupovanja orožja…, če bi država razglasila izredno stanje? Kaj bi bilo 
bistveno drugače? Ne. Sodna veja oblasti bi bila postavljena v spremenjeni položaj. Ne. 
Nadnacionalni sodni nadzor bi bil javnosti bližje. Ne. Razglasiti izredne razmere in delovati, 
kot se deluje ob nerazglašenih izrednih razmerah, bi pomenilo sprejeti večje breme in 
odgovornost – politično in pravno. Itd. In nenazadnje, ob razglašenih izrednih razmerah je 
bojda težje kadrovati in poslovati, kot v izrednih razmerah, ki niso razglašene.  

Prav nič ne bom presenečen, če se bo izredna izrednost izrednega stanja, ki ni razglašeno, 
stopnjevala: tudi s totalno »policijsko uro« in s prepovedjo zapuščanja doma. Na primer en 
dan po objavi tega članka, morda že v soboto, ali v ponedeljek…). Mi pa bomo vso to 
izredno izrednost neizrednega stanja, ker pogojev za izredno stanje ni in ker ni izrednega 
stanja, ponižno sprejeli. Ker za nas meje spodaj ni. Izredno. Drži?  

Oken pa še ne bomo zapirali, dokler nam strokovna skupina Vlade RS ne pove, da je virus 
ves čas prisoten v zraku in potuje... Bo tako? 

Konec zapisa. 
 
Pobudnika vljudno predlagava Ustavnemu sodišču, da začasno zadrži tudi 
izvajanje naslovnega Odloka. 
 
Dr. Andraž Teršek, l.r., Damijan Pavlin, l.r. 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije 
Beethovnova ulica 10 
p. p. 1713 
1001 Ljubljana 
 
Zadeva: 

Druga dopolnitev argumentacije pobudnikov v zadevi U-I-427/20 
in razširitev pobude na presojo ustavnosti Odloka o začasni 

prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom 
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 163, 12.11.2020) (v 

nadaljevanju Odlok 163), Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov 
za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih 
prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih 
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mejah Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 153/20 in 159/20) (v 
nadaljevanju Odlok 153) in Odloka o spremembah Odloka o 

odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive 
bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na 

kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 163) (v nadaljevanju Odlok 163a). 

 
1. 
Pobudnika uvodoma ugotavljava, da Vlada RS še vedno in že predolgo časa upravlja 
družbeno življenje v Republiki Sloveniji zgolj s podzakonskimi akti. Z njimi ne 
samo zapoveduje, dovoljuje in prepoveduje način uresničevanja ustavnih pravic in 
svoboščin, ampak jih dejansko ureja na originaren način. Ob tem pa to počne tudi z 
razsežnostmi, ki presegajo njene ustavno določene pristojnosti. Takšno delovanja 
Vlada utemeljuje s sklicevanjem na en sam odstavek in dve točki tega odstavka v 
Zakonu o nalezljivih boleznih (ZNB); in sicer na podlagi 2., 3. in 4. točke prvega 
odstavka 39. člena ZNB (Uradni list RS, št. 33/06, 49/20 – ZIUZEOP in 142/20). 
Pobudnika zato v dobri veri in z najboljšimi nameni vljudno apelirava na to visoko 
Sodišče, da vendarle odloči o ustavnosti določb ZNB, posebej določbe 39. člena 
ZNB in s tem o pravno zavezujočih ravnanjih in ukrepih Vlade. 
 
2. 
Pobudnika postavljava tezo, da je prvi člen naslovnega Odloka 163 v nasprotju z 
Ustavo RS, saj Vlada RS za takšno prepoved ni navedla nikakršne konkretne in 
stvarne podlage, ki bi bila utemeljena z natančnimi in strokovnimi ocenami o 
neposredni in vzročno-posledični povezavi med prepovedjo in zasledovanim 
legitimnim ciljem v javnem interesu – t.j. preprečitev ali otežitev širjenja nalezljive 
bolezni v Sloveniji. S tem tudi prepoveduje sopobudniku odvetniku Damijanu 
Pavlinu opravljanje storitvenih dejavnosti, ki sodijo v domeno odvetniškega dela, ne 
da bi Vlada za to navedla nujne in prisiljujoče razloge, iz katerih bi bilo jasno, 
nedvoumno in prepričljivo razvidno, da legitimnega cilja ni mogoče doseči ali 
izpolniti z uporabo milejših ukrepov, zlasti tistih, ki jih na svojem spletišču 
priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ): zlasti socialna distanca, 
uporaba zaščitnih mask, razkuževanje rok. S tem Odlok Vlade – poleg v izhodiščni 
pobudi že izpostavljenih ustavnih pravic in svoboščin - krši sopobudnikove ustavne 
pravice iz 66. in 74. člena Ustave RS.    
 
V četrtem odstavku 2. člena tega Odloka je zapisano: »Ne glede na prejšnji člen so 
izvzete tudi vse oblike ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, ki so 
kot izjema navedene v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme 
zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.« 
 
Takšna pravna določba ne omogoča zanesljivega predvidevanja dovoljenih in 
prepovedanih ravnanj. Prvič, ker je pomensko odprta in ne odgovori na vprašanje o 
dovoljenih in nedovoljenih storitvah. Drugič, ker medsebojno prepletanje 
podzakonskih aktov, s katerimi Vlada določa restriktivne ukrepe iz naslova 
epidemije, tudi ne omogoča razumevanja in predvidevanja dovoljenih in 
prepovedanih ravnanj pravnim subjektom. Tretjič, ker podzakonski predpisi Vlade 
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ne določajo samo načina uresničevanja ustavnih pravic in svoboščin, ampak s svojo 
daljnosežnostjo posegajo v samo jedro teh pravic in svoboščin, in sicer 
prepovedovalno; s tem pa pravico ali svoboščino dejansko izničijo. To velja tudi za 
ta primer. Ustava RS pa tega ne dopušča. Četrtič, ker Vlada v zelo kratkih časovnih 
presledkih sprejema nove podzakonske predpise, ki se kopičijo, medsebojno 
prekrivajo, ali izključujejo. Na ta način je onemogočena jasnost pravnega reda in 
predvidljivost ravnanj, ukrepanje uradnih oseb v službi vlade pa je pridržano njihovi 
restrikciji tako glede razumevanja podzakonskih določb, kot glede njihove uporabe v 
praksi. Takšne dejanske okoliščine vodijo v arbitrarnost in samovoljo odločanja 
uradnih oseb. Takšno dejansko stanje pravne ureditve je v nasprotju z načelom 
pravne države iz 2. člena Ustave RS, v povezavi s pravicama iz 66. in 74. člena 
Ustave RS ter v povezavi s pravicami, ki so izpostavljene v izhodiščni pobudi. 
 
Tipični primer, ki podkrepi to dejstvo je prepoved izstopa iz države. Na eni strani je 
Vlada s podzakonskim predpisom prepovedala izstop iz države, na drugi strani pa je 
do današnjega dne že postalo splošno znano, da je izstop iz države pogojen z voljo 
uradne osebe na mejnem prehodu. Številni ljudje so namreč poročali o svoji izkušnji, 
ko so državo želeli zapustiti na večjem mejnem prehodu, pa jim je uradna oseba – 
ustno, brez stvarne podlage in brez izdelave uradnega dokumenta – to onemogočila, 
potem pa so se enostavno odpeljali na drug mejni prehod, kjer so brez problema 
zapustili Slovenijo. 
 
Takšno pravno politiko in prakso označujeva za policizem. Pripisujeva mu tri 
lastnosti. Prvič, družbeno življenje se ureja s podzakonskimi predpisi. Drugič, 
podzakonski predpisi so prav toliko ohlapni, da dovoljeno in prepovedano ravnanje 
ni jasno in predvidljivo, njihova primarna funkcija pa je med ljudmi razširjati in 
krepiti strah, tesnobo, kategorično ubogljivost in jih kaznovati v tudi primeru 
bagatelnih kršitev. Tretjič, podzakonski predpisi se hitro sprejemajo in spreminjajo, 
zatorej tudi kopičijo. S tem se ustvarijo okoliščine, da je življenje ljudi odvisno od 
osebnosti, inteligence in značaja uradnih oseb. Dopuščeno jim je, da ne storijo 
ničesar, kar bi človeka razburilo, ponižalo ali kaznovalo, ali pa storijo prav to – tudi 
vse hkrati. Če človek sreča uradno osebo, ki ji je mar za razum, integriteto in 
dostojanstvenost, tudi za vladavino prava, problema ni. Če človek sreča uradno 
osebo, ki ji za to ni mar, ali pa ji takšna drža predstavlja pretežko psihološko in 
intelektualno breme, nastopi problem, težava.  
Ustvarjanje takšnih dejanskih okoliščin v družbeni praksi ne ustreza ustavnemu 
načelu pravne države, hkrati pa pomeni prekomeren poseg v svobodo gibanja in 
splošno svobodo ravnanja; ne obstaja niti nujni niti razumni razlog v javnem 
interesu, zaradi katerega bi bilo ljudem prepovedano zapustiti državo, če ta javni 
interes določa preprečevanje in oteževanje razširjanja nalezljive bolezni V Sloveniji. 
Zato pobudnika zatrjujeva protiustavnost Odloka 153 in Odloka 163a. 
 
V ustavi in v zakonodaji ni prav nobene fiksirane kljuke, na katero bi lahko oblast v 
ustavni demokraciji obesila takšno prepoved izstopa iz države. Vstop iz države je 
hkrati vstop v drugo državo. O vstopu v drugo državo pa odloča oblast druge države. 
Bodisi enostransko bodisi na temelju mednarodne pogodbe bodisi na temelju 
bilateralne pogodbe. Samovoljna in stvarno neutemeljena prepoved izstopa iz 
države, ki dejansko zapoveduje bivanje v državi, je pravna tehnika in politična 
strategija totalitarnih režimov in diktatur, ki ne sodi v slovenski ustavni, pravni in 
družbeni prostor. 
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Odlok 163a takšnega dejanskega stanja stvari ne odpravlja, zato deli protiustavnost, 
ki je bila s prepovedjo izstopa iz države vzpostavljena z Odlokom 153. 
 
3.  
Odlok 163 v štirinajsti alineji prvega odstavka 2. člena določa: »osebni prevzem 
blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s 
potrošniki, med 6. in 21. uro; pri čemer konzumiranje hrane in pijače na javnih 
površinah ni dovoljeno.« Iz besedila določbe je očitno, da prepoved konzumiranja 
hrane in pijače ne velja samo za hrano in pijačo, ki zadeva prvo polovico stavka v 
določbi, ampak gre za splošno prepoved. 
 
Za takšno prepoved Vlada ni navedla nikakršnega stvarnega razloga, hkrati pa 
takšnega razloga tudi ni mogoče navesti, ker ne obstaja. Človek, ki na javni površini 
konzumira hrano in/ali pijačo, ni v nikakršni povezavi z grožnjo širjenja nalezljive 
bolezni na druge ljudi. 
 
Ta določba daje vtis, da je Vlada zanemarila minimalne kriterije razumnosti, 
življenjskosti in vsebinske utemeljenosti podzakonskih predpisov, s katerimi se 
onemogočata svobod gibanja in splošna svoboda ravnanja. Hkrati ta določba ustvarja 
veliko splošno nevarnost za zdravje tistih ljudi, ki bolehajo za boleznimi, kot je 
sladkorna bolezen. Zaradi takšne splošne prepovedi bi v skrajnem primeru, ki pa ni 
samo teoretičen, lahko prišlo celo do smrtnih žrtev. 
 
4. 

O UČINKOVITEM, MORDA CELO EDINEM UČINKOVITEM UKREPU, KI GA VLADA 
POPOLNOMA IGNORIRA 

 
V drugi alineji prvega odstavka 4. člena Odloka 163 je zapisano: »redno 
prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.« 
 
Na tem mestu želiva visoko Sodišče opozoriti na zelo pomembno opustitev Vlade, ki 
neposredno zadeva vprašanje in problem »zraka.« 
 
V navedeni določbi Vlada ne pove, kakšno prezračevanje in ventilacijo ima v mislih. 
Na eni strani je ta določba neuresničljiva, ker uporabljenim pojmom ne daje vsebine. 
Na drugi strani pa ustvarja veliko splošno nevarnost, če se razume kot običajna 
uporaba ventilatorjev in podobnih naprav, ki povzročajo zgolj kroženje enega in 
istega zraka, s tem pa širjenje okužb. 
 
Iz tehničnih znanosti je splošno znano dejstvo, da ventilacija, ki ustvarja le kroženje 
zraka, ne pomeni tudi čiščenja zraka. Učinkovito preprečevanje prenašanja nalezljive 
bolezni pa je mogoče le s pomočjo sistemov, ki zagotavljajo odvajanje izdihanega in 
s tem toplejšega zraka, ki je težji in se zato dviga, iz zaprtih prostorov. Ventilacija, ki 
zrak le meša in povzroča njegovo kroženje je dejansko smrtno nevarna v primeri 
epidemije nevarne nalezljive bolezni. Po drugi strani pa sistem za odvajanje 
izdihanega zraka iz prostora lahko dejansko reši ali podaljša mnogo življenj. Splošno 
znano je, da je največ okužb s Covid-19 v DSO-jih in bolnicah. Znano je tudi 
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pojasnilo ministra, pristojnega za resor dela, družine, socialnih zadev in enakih 
možnosti g. Ciglerja, ki je pred časom na tiskovni konferenci pojasnil, da je bil v 
enem od domov za starostnike in pomoči potrebne ljudi razlog hitrega širjenja okužb 
nedelujoči, oziroma napačno delujoči sistem prezračevanja. 
 
 
5. 

TEZA O KRŠITVI POZITIVNE OBVEZNOSTI 
 
Izhajajoč iz zgornjega odstavka želiva to visoko Sodišče opozoriti na velik problem 
in njegove katastrofalne posledice. Namreč, gospod Mitja Vilar se, tudi z znatno 
pomočjo sopobudnika dr. Terška, od marca tega leta vsakodnevno trudi, da bi Vlado, 
ministre, poslanke in poslance v DZ, vodstva bolnic, kliničnih centrov in DSO-jev 
prepričal v hitro, enostavno in stroškovno bagatelno namestitev ustreznih sistemov, 
ki zagotavljajo odvajanje, čiščenje ali odčiščevanje izdihanega zraka iz zaprtih 
prostorov. Ta apel podkrepi z zdravo razumsko razlago, da je to edini učinkoviti 
ukrep za preprečevanje širjenja okužb, za katere je medicinsko določeno, da se 
prenašajo predvsem kapljično z izdihanim zrakom ali sapo. Gospod je prepričan, da 
bi se s tem dejansko lahko rešilo veliko življenj (več njegovih pisanj v prilogah). 
 
Omenjeni naslovniki so do njegovih vsakodnevnih apelov in predlogov ravnodušni, 
oziroma se ne odzovejo. S to opustitvijo pa se dejansko ustvarja splošna nevarnost 
primarno za ljudi, ki se nahajajo v DSO-jih, bolnicah, klinikah ali drugih zaprtih 
prostorih, ki so najbolj problematični, zaradi česar so ljudje v njih najbolj ogroženi. 
Sekundarno se s tem ustvarja tudi splošna nevarnost za vse druge ljudi: na temelju 
prepričanja, da pri soočanju z epidemijo sodeluje celotna javnost, ki je tudi naslovnik 
vseh restriktivnih ukrepov, ki jih uvaja Vlada. S to opustitvijo, z nerealizacijo tega 
ukrepa, ki pomeni opustitev pozitivne obveznosti države glede zaščite ustavnih 
pravic do življenja, zdravja in zdravega bivanjskega okolja, se primarno kršijo te 
pravice ljudem, ki so zaradi bolezni, starosti ali poklica najbolj ogroženi, sekundarno 
pa celotnemu prebivalstvu. 
 
Na današnji dan je bilo v osrednji informativni oddaji POPTV javnosti sporočeno, da 
se okužbe hitro širijo predvsem v DSO-jih. To so prav tisti zaprti prostori, od katerih 
od marca govori in piše g. Mitja Vilar. Na novinarkino vprašanje, čemu gre pripisati 
ponovno povišanje števila okuženih in umrlih je J. Kacin odgovoril, da »so ljudje 
očitno spet preveč martinovali.«86  Izjava je sprenevedava in manipulativna, tudi 
žaljiva. V isti oddaji je bilo govora o naraščanju okužb v DSO-jih. Ti in te nimajo 
prav nobene povezave z druženjem ljudi doma, tekom na Šmarno goro, vožnjo s 
kolesom ob obali, sprehodom skozi gost, izletom v sosednjo državo, obiskom pri 
ljubljeni osebi, pitjem kave na ulici, ali izletniško vožnjo z avtomobilom. 
Prav ta problem bi bilo mogoče preprečiti, če bi se Vlada RS odzvala na apel in 
predloge g. Vilarja. 
 
Zato (in sklicujoč se na priloge k tej dopolnitvi pobud) Ustavnemu sodišču 
predlagava, da ugotovi obstoj neizpolnjene pozitivne obveznosti države iz tega 
naslova. Vlada bi bodisi morala uporabiti ta ukrep bodisi bi se morala do njega 

                                                        
86 Dostopno na spletišču 24 ur.  
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opredeliti. Ustavno nedopustno pa ga je enostavno prezreti. Z ignoranco ukrepa, ki je 
morda celo edini učinkoviti ukrep pred širjenjem okužb, država krši pravico 
državljank in državljanov do življenja, zdravja in zdravega okolja, posredno pa vseh 
drugih pravic, omenjenih v izborni pobudi in prvi dopolniti: če bi Vlada ta ukrep 
izvajala, bi bila statistika obolelih in umrlih zelo verjetno znatno manjša, zaradi tega 
pa tako restriktivni ukrepi nebi mogli biti uvedeni (op: pobudnika vztrajava tudi pri 
tezi, da so sedanji ukrepi po vsebini in naravi takšni, kot da bi bilo razglašeno 
izredno stanje, ki pa ni bilo razglašeno, ker zanj niso izpolnjeni pogoji, s tem pa tudi 
niso izpolnjeni pogoji za vsebino in naravo obstoječih ukrepov). 
 
6. 
To dopolnitev pobud skleneva s pomembno informacijo, do katere sva uspela priti 
kot redna naslovnika pisanj in sporočil slovenske javnosti. Delovanje vlade med 
epidemijo v celoti temelji, kot je že bilo rečeno, na enem odstavku enega člena ZNB, 
ki daje Vladi na voljo neomejeno izvršilno klavzulo za upravljanje družbenega 
življenja s podzakonskimi predpisi. Vse do danes Vlada ni navedla prepričljive, 
strokovno neizpodbitne in analitične podlage za kateregakoli od ukrepov, z izjemo 
nošenja zaščitnih mask.87 Vlada ukrepe ne sprejema na temelju strokovnih študij in 
analiz, pač pa na temelju osebnih občutkov in prepričanj ministra za zdravje in 
strokovne skupine Vlade RS, v imenu katere javno nastopata dve osebi: dr. Bojane 
Beović in dr. Aleša Rozmana. 
 
V vsem tem času pa se slabša splošno zdravje prebivalstva, vse več oseb išče 
zdravniško pomoč psihologov, psihoterapevtov in psihiatrov, prebivalstvo je 
odrezano od zdravstvenih storitev, tudi nujnih, starši majhnih in šoloobveznih otrok 
se soočajo z enormnimi življenjskimi, poklicnimi in vzgojno-učnimi težavami, prav 
posebej starši in skrbniki otrok s posebnimi potrebami, starostniki in invalidi, 
poslovno propadajo podjetniki in podjetja, bolezni, kot so astma, rak, levkemija, 
druga kronična obolenja dihal in prebavil, zobozdravstvo ipd., strah (pred drugimi 
ljudmi, pred svoji, pred boleznijo, pred zrakom, pred zaprtimi prostori, itd.) je postal 
epidemičen, tudi tesnoba (to že javno ugotavljajo strokovnjaki), 88  samomori in 
poskusi samomorov, ipd., so povsem odrinjena z javne agende. Kapacitet v sistemu 
javnega zdravstva primanjkuje, zdravniki in drugi delavci v zdravstvu in DSO-jih so 
enormno obremenjeni in izpostavljeni stalni splošni nevarnosti, narašča 
nezaposlenost, prekarni delavci so brez dela in zaslužka… Država je na poti v 
socialno, institucionalno in gospodarsko katastrofo. 
 
Pred dnevi je slovenska državljanka na Vlado RS naslovila naslednja vprašanja, 
oziroma zahteve za dostop do informacij javnega značaja: 
 

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. 

                                                        
87 Pobudnika tudi sicer ne nasprotujeva uporabi zaščitnih mask. Nasprotno, znana nama je znanstvena študija 
o njihovi koristnosti. Glej npr. publikacijo Nature and Medicine, dostopno na:  
https://www.nature.com/articles/s41591-020-1132-9  
88 Epidemija povečuje duševne stiske. Dostopno na:  https://radioprvi.rtvslo.si/2020/10/epidemija-povecuje-
dusevne-stiske/  
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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) 
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. 
 
Prejela je odločbo št. 090-1/2020/59, z dne 9. 11. 2020, v kateri ji je bilo sporočeno, 
da zahtevane informacije »ne obstajajo«.89 
 
Izhajajoč iz tega uradnega dokumenta Vlade RS na Ustavno sodišče vljudno 
naslavljava vprašanje, ali je to dejstvo relevantno za presojo ustavnosti 39. člena 
ZNB in vseh restriktivnih ukrepov, ki jih je do današnjega dne sprejela Vlada RS? 
Postavljava tezo, da je relevantno, ker odraža neizpolnjenost dokaznega in 
utemeljitvenega bremena Vlade RS. 
 
Priloge:  

1. Odločba Urada Vlade RS za komuniciranje, št. 090-1/2020/59 
(vljudno prosiva za anonimizacijo prosilke za informacije!) 

2. Fotografija o policijskem kaznovanju državljana zaradi 
posedanja na stopnicah na javni površini, z namenom počitka in zaužitja 
enostavnega obroka, z dodano fotografijo o dvojni morali uradnih oseb. 
 
 
Izr. prof. dr. Andraž Teršek, l.r., Odvetnik Damijan Pavlin, l.r. 

                                                        
89 Kopijo odločbe prilagava k tej dopolnitvi pobud.  



Ustava in korona                                                                                                              Andraž 
Teršek 
 

65 
 

R KA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠCE 

 

0 9 -Il- 2020 

številka: U-1-427/20-21 
Datum: 5. 11. 2020 

SKLEP USTAVNEGA SODIŠČA 
 
Ustavno sodišöe je v postopku za preizkus pobude dr. Andraža Terška, Kamnik, in 
Damijana Pavlina, Kranj, na seji 5. novembra 2020 

sklenilo  

Predlog, naj se do končne odločitve Ustavnega sodišëa zadrži izvrševanje 39. 
člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, 33/06 — uradno 
preëišëeno besedilo in 142/20) in Odloka o zaëasni delni omejitvi gibanja 
ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb 
s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20), se zavrne. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Ker niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 39. člena Zakona o Ustavnem 
sodišöu (Uradni list RS, št. 64/07 uradno preöišöeno besedilo, 109/12 in 23/20 —v 
nadaljevanju ZUstS), je Ustavno sodišöe predlog pobudnikov za zaöasno zadržanje 
izvrševanja izpodbijanih aktov zavrnilo. 

2. Ustavno sodišöe je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 39. ölena 
ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka v zvezi s petim odstavkom 46. ölena 
Poslovnika Ustavnega sodišöa (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/1 1, 70/17 in 
35/20) v sestavi: predsednik dr. Rajko Knez ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, 
dr. Rok Öeferin, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavönik, 
Marko Sorli in dr. Katja Šugman Stubbs. Sklep je sprejelo s sedmimi glasovi proti 
enemu. Proti je glasovala sodnica Mežnar, ki je dala odklonilno loöeno mnenje. 
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številka: U-1-426/20-22 
U-1-427/20-22 

Datum: 5. 1 1. 2020 

ODKLONILNO LOČENO MNENJE SODNICE 

DR. ŠPELCE MEŽNAR 

K SKLEPOMA šT. U-1426/20 IN šT. U-1427120 Z DNE 

5. 11. 2020 
 
Večinskega sklepa nisem mogla podpreti. Zavzemala sem se za začasno ureditev, s 
katero bi Ustavno sodišëe uravnotežilo škodljive posledice pandemije na eni in 
množiönega kolektivnega posega v osebno svobodo prebivalcev Slovenije na drugi 
strani. 

Menim, da je izpodbijana policijska ura protiustaven ukrep, saj brez zakonske 
podlage posega v osebno svobodo. Z večino se sicer strinjam, da smo v trenutni 
epidemiološki situaciji (v evropskem merilu eni najslabših) dolžni potrpeti marsikaj, 
da bi zamejili širjenje bolezni. Toda drugaöe od veöine ocenjujem, da bi policijska 
ura svoj delež k omejevanju škodljivih posledic pandemije prispevala tudi, ée bi 
Ustavno sodišöe z zaöasno odredbo uvedlo dodatno, a bistveno izjemo: dopustnost 
gibanja na javnih površinah za namene rekreacije in sprehodov. S tem bi policijsko 
uro približalo ukrepu, ki omejuje (le) svobodo gibanja, ne pa tudi (že) osebne 
svobode. Z novo izjemo bi dosegli vsaj zaöasno ustavno sprejemljivost policijske 
ure, hkrati pa njena uöinkovitost ne bi trpela. 

Kaj pomeni policijska ura v Vladnem Odloku? 
 
Izpodbijani ukrep nam prepoveduje zadrževanje na javnih mestih med 21 .OO in 
6.00 (9 ur). l Izjeme so izredno ozko definirane, zato za veöino prebivalcev ne 
pridejo v poštev. TO pomeni, da je veöini prebivalstva v Sloveniji po 21. uri zveöer 
trenutno onemogoöen izhod iz lastnega doma. Ne smemo se sprehajati (sami ali s 
psom), ne smemo se rekreirati ali zgolj "iti malo na svež zrak". Veö kot tretjino 
dneva v tem prehodnem obdobju ne smemo zapušöati lastnega doma, v preostalih 
dveh tretjinah pa ne lastne oböine. 

Takšna omejitev svobode je brez primere v naši novejši zgodovini. Nazadnje je bila 
uvedena v öasu okupacije med drugo svetovno vojno. 

 
I Glej tretji odstavek 1. ölena Odloka/155
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V katero ustavno pravico posega policijska ura? 
 
Najpomembnejše (ustavno)pravno vprašanje v zvezi z izpodbijano policijsko uro je verjetno to, v katero 
ustavno pravico posega: (zgolj) v svobodo gibanja ali (že) v osebno svobodo. Prva je kot ustavna pravica 
varovana v 32. ölenu Ustave (in 2. členu Protokola št. 4 k EKÖP) in jo je z zakonom možno omejiti tudi zaradi 
varstva pred nalezljivo boleznijo. Druga je kot ustavna pravica varovana v 19. ölenu Ustave (in prvem odstavku 
5. ölena EKÖP). Vanjo je mogoöe poseöi le v primerih in po postopku, doloöenem v zakonu. 

Zakonska podlaga za sprejetje Odloka (torej tudi policijske ure) je 39. ölen Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) 
90 ki ga Ustavno sodišče, ëeprav bi to moralo in moglo, ni presojalo v zadevi št. U-1-83/20. 91 Zaenkrat torej 
velja, da je v skladu z Ustavo. Težava je v tem, da med pravicami, ki jih lahko Vlada v öasu epidemije omeji, 
ZNB v 39. ölenu izrecno omenja le svobodo gibanja, ne pa tudi osebne svobode. Sklep, da policijska ura, öe in 
kolikor pomeni (tudi) poseg v osebno svobodo (19. ölen Ustave), nima podlage v zakonu in je protiustavna, se 
glede na to zdi precej samoumeven. 92 

Kdaj nek ukrep (policijska ura) posega v svobodo gibanja in kdaj preraste v omejitev osebne svobode? 
 
Razmejitev med posegom v svobodo gibanja in osebno svobodo ni absolutna, temveč fluidna. ESÖP je v svoji 
praksi razvilo kriterije, po katerih presoja razliëne vrste omejevanja svobode. 93 Ukrep, ki se zaöne z omejitvijo 
gibanja, lahko ob zaostrovanju preraste v popolno prepoved gibanja in s tem v odvzem osebne svobode. Razlike 
se kažejo v stopnji in intenzivnosti ukrepa, ne v njegovi naravi ali vsebini. 94 

Do omejevanja osebne svobode ne pride zgolj ob klasični aretaciji, priporu in zaporu. ESÖP je v svoji praksi kot 
razliëne oblike omejevanja osebne svobode kvalificiralo prisil_no pridržanje v psihiatriönih in drugih socialno-
varstvenih ustanovah, prisilno hospitalizacijo, pridržanja v tranzitnih obmoöjih na letališöih, zasliševanja na 
policijskih postajah, hišne in osebne preiskave, obvezno policijsko spremstvo, ukrepe za nadzore nad množico 
(protestniki, demonstracije), pridržanje migrantov v sprejemnih centrih, na ladjah ter drugih krajih (t. i. hot-spot 
centrih). 95 

ESčP za razmejitev med svobodo gibanja in osebno svobodo uporablja naslednje kriterije: okoliščine 
konkretnega primera, wsta ukrepa, njegovo trajanje, njegovi učinki in njegova implementacija. 96 Dejstvo, da je 
ukrep sprejet v interesu nosilca pravice, ne pomeni, da ne gre za poseg v osebno svobodo. 97 Upoštevata se tako 
objektivni (ali je oseba zadržana na omejenem prostoru v nezanemarljivem časovnem obdobju) kot subjektivni 
element (ali je s tem vsaj implicitno soglašala). 9899 

                                                        
90 Tako izrecno Odlok: "Na podlagi 2. in 3. toëke prvega odstavka 39. Elena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 — uradno 
prečiščno besedilo in 49/20 — ZIUZEOP) Vlada Republike Slovenije 
izdaja  
91 V odklonilnem loöenem mnenju k odloöbi St. U-1-83/20 podrobneje pojasnjujem razloge za metodološko napaöen pristop k presoji, zlasti glede 
ZNB. 
92  Na to glede nemške ureditve opozarjata tudi Gallo in Mangold. Glej J. Gallon, A. K. Mangold, Rechtsstaatliche Immunabwehr: 
Verfassungsrechtliche Überlegungen zu den Corona-Maßnahmen anlässlich des „ Wellenbrecher-Lockdown", VerfBlog, 2020/10/31, 
https://verfassungsblog.de/rechtsstaatliche-immunabwehr/. 
93 Prim. sodbe ESÖP v zadevah De Tommaso proti Italiji, Creanga profi Romuniji, Engel in drugi proti Nizozemski, Rantsev proti Cipru in Rusiji, 
Guzzardi proti Italiji, Stanev proti Bolgariji. 
94 Glej Guide on Article 5 of the Convention — Right to liberty and security, Council of Europe/European Court of Human Rights, 2020, dostopno 
na https://www.echr.coe.int/documents/guide art 5 eng.pdf, str. 8. 
95 Prav tam, str. 10 z navedbo judikature. 
96 Prav tam, str. 8. 
97 Sodba ESCP v zadevi Khlaifia in drugi proti Italiji, točka 71. 
98 Glej Guide on Article 5 of the Convention — Right to liberty and security, nav. delo, str. 8. 
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Ustavno sodišče bo morało opisano presojo opraviti v naslednjem koraku, ko bo policijsko uro presojalo tudi po 
vsebini. 

Zakaj je policijska ura v Sloveniji protiustavna? 
 
Menim, da gre pri policijski uri, kakršno je uvedla slovenska Vlada, za poseg v našo osebno svobodo — in ne 
zgolj za omejitev gibanja. ll 

Uporaba kriterijev, naštetih v prejšnji točki, po mojem mnenju nakazuje, da policijska ura posega v našo osebno 
svobodo (19. člen Ustave). Pri tem štejem za ustavnopravno pomembne okoliščine slovenske policijske ure 
predvsem njeno množično in kolektivno naravo; dejstvo, da v času devetih ur svojega bivališča praktično ne 
smemo zapustiti, v preostanku časa pa se smemo gibati zgolj znotraj lastne občine; izredno ozko zasnovane 
izjeme, ki v večernih in nočnih urah ne dopuščajo niti za širjenje bolezni povsem neškodljivih sprehodov ali 
rekreacije; časovno intenzivnost (ukrep traja več kot tretjino dneva); subjektivno dojemanje prebivalcev 
(prepoved zapuščanja lastnega stanovanja v večernem in nočnem času). 

Ker omejitev osebne svobode v 39. členu ZNB ni predvidena, izpodbijana policijska ura pa se sklicuje prav na to 
določbo kot svojo pravno podlago, je ukrep protiustaven. Ustava namreč posege v osebno svobodo dopušča le v 
primerih in po postopku, ki ga določa zakon. 

Ali to pomeni, da so protiustavne tudi policijske ure v drugih državah? Stevilne države namreč uvajajo 
podobne ukrepe 

 
Ukrepi, ki se v razliönih državah imenujejo "policijska ura", med seboj niso nujno primerljivi. 12 Nekatere 
države so razglasile izredno stanje ali "stanje alarma" (Francija, Španija), kar jim omogoöa zaöasno omejitev ali 
celo razveljavitev ustavnih pravic. V Nemöiji so spremenili zakon (tudi zaradi nejasne ureditve policijske 
Avstrija pa je sprejela poseben COVID-zakon, s katerimi je uredila ukrepanje Vlade v öasu pandemije. 14 

Ponekod policijske ure posegajo v osebno svobodo, drugod (zaradi širše zasnovanih izjem) le v svobodo 
gibanja. V nekaterih državah so bile sprejete v izrednih razmerah, drugod ne. Ponekod imajo izrecno zakonsko 
podlago, drugje ta manjka ali je sporna. Ocena o njihovi (proti)ustavnosti v eni državi zato ne izkljuöuje 
drugaöne ocene v drugih državah. 

Zakaj je policijska ura v Avstriji bistveno drugaëna od policijske ure v Sloveniji? 
 
Policijska ura v Avstriji ni primerljiva s slovensko. Lahko jo enako poimenujemo, vendar gre po stopnji in 
intenzivnosti posega za drugaöen ukrep. 

Policijska ura je v Avstriji doloöena že z zakonom in vsebuje bistveno širše izjeme kot v Sloveniji: v öasu 
policijske ure je vselej dovoljeno gibanje po javnih krajih zaradi zagotavljanja pomoöi ali izpolnjevanja 
družinskih pravic in obveznosti, za izpolnjevanje osnovnih vsakodnevnih potreb ter za (sic!) zadrževanje na 
prostem zaradi fiziönega ali psihiënega dobrega poöutja. Z drugimi besedami, v Avstriji Vlada ne sme uvesti 
policijske ure, ki bi prebivalcem prepovedala sprehode, rekreacijo ali zgolj posedanje v javnih 

 

                                                                                                                                                                                                                      
99 Poimenovanje ukrepa v Odloku ("omeji se gibanje Ijudi med 21.00 in 6.00 uro") ni odločilno. ESčP presojo o tern, ali gre za poseg v osebno 
svobodo, opravi avtonomno, kar pomeni neodvisno od zakonodaje države članice. Enako velja tudi za izpodbijani ukrep: dejstvo, da ga je Vlada v 
Odloku označila kot "ornejitev gibanja", na presojo nima vpliva. 
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12 O razliënih pravnih problemih v Easu korona krize glej npr. A. Edenharter, Freiheitsrechte ade?: Die Rechtswidrigkeit der 
Ausgangssperre in der oberpfälzischen Stadt Mitterteich, VerfBlog, 2020/3/19, https://verfassungsblog.de/freiheitsrechte-ade/, DOI: 
10.17176/20200320-003047-0; H. M. Heinig, Gottesdienstverbot auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes: Verfassungsrechtliche 
Rechtfertigung und Grenzen, VerfBlog, 2020/3/17, https://verfassungsblog.de/gottesdienstverbot-auf-grundlage-
desinfektionsschutzgesetzes/, DOI: 10.17176/20200318-003209-0; C. Bäcker, Corona in Karlsruhe Il, VerfBlog, 2020/4/08, 
https://verfassungsblog.de/corona-in-karlsruhe-ii/, DOI: 10.17176/20200409032528-0• T. Kingreen, Whatever it Takes?: Der 
demokratische Rechtsstaat in Zeiten von Corona, 
VerfBlog, 2020/3/20, https://verfassungsblog.de/whatever-it-takes/, DOI: 10.17176/20200321- 
002809-0; T. Hostovsky Brandes, An Emergency within an Emergency within an Emergency: Israel's "Special Emergency 
Coronavirus Situation" and Freedom of Assembly, VerfBlog, 2020/10/14, https://verfassungsblog.de/an-emergency-within-an-
emergency-within-an-emergency/, 
DOI: 10.17176/20201014-113330-0, https://www.iuwiss.de/27-2020/, https://www.iuwiss.de/1222020/. 
13 Gre za Infektionsschutzgesetz (IfSG). Temeljno pravno podlago in generalno klavzulo za sprejete ukrepe na zvezni in deželni 
ravni predstavlja 28. ëlen, ki med možnimi omejitvami pravic omenja tudi svobodo gibanja. Zakonska podlaga za splošne prepovedi 
izhoda (policijsko uro, t. i. Ausgangssperre) je bila tudi v Nemäji sicer sporna. Prim. A. Edenharter, Freiheitsrechte ade?: Die 
Rechtswidrigkeit der Ausgangssperre in der oberpfälzischen Stadt Mitterteich, VerfBlog, 2020/3/19, 
https://verfassungsblog.de/freiheitsrechte-ade/, DOI: 10.17176/20200320-003047-0. 
14 Za Izrael glej T. Hostovsky Brandes, An Emergency within an Emergency within an Emergency: Israel's "Special Emergency 
Coronavirus Situation" and Freedom of Assembly, VerfBlog, 2020/10/14, https://verfassungsblog.de/an-emergency-within-an-
emergency-within-an-emergency/, DOI: 10.17176/20201014-113330-0. 
parkih. Vsakdo Iahko tudi v öasu policijske ure zapusti svoje bivališöe in se po javnih površinah prosto giba. 100 

Kaj bi pomenilo začasno zadržanje policijske ure? 

Pobudnik je Ustavnemu sodišöu predlagal, naj bi še pred vsebinsko odloöitvijo o tem, ali je policijska ura 
protiustavna, ta ukrep zaöasno odpravilo. Ustavno sodišöe je takšno odloöitev upraviöeno in dolžno sprejeti, Ee 
bi bila škoda zaradi morebiti protiustavne policijske ure veöja od posledic, ki bi nastale z njeno ukinitvijo. Gre 
torej za tehtanje med škodo, ki zaradi omejevanja svobode gibanja/osebne svobode nastaja vsem prebivalcem 
Slovenije, in škodo, ki bi lahko nastala tistim izmed njih, ki zaradi neobvladljivih razmer v bolnišnicah ne bi 
mogli biti deležni zdravstvene oskrbe. 

V sedanjih razmerah je takšno tehtanje izjemno težko in nehvaležno delo. Okužb na dnevni ravni je ogromno, 
bolnišnice pokajo po šivih, zdravstveno osebje dela v praktiöno nevzdržnem tempu. Zato razumem veöino, da je 
vsaj v kratkotrajnem prehodnem obdobju pripravljena zamižati na obe oöesi in dopustiti tudi oéitno protiustavni 
ukrep, öe le pomaga pri zajezitvi širjenja okužb. A to ni bila edina možna izbira. Uvedba izjeme, s katero bi 
Ustavno sodišée prebivalcem tudi v ëasu policijske ure dovolilo sprehode in rekreacjjo, bi bistveno omejila 
škodljive posledice, ki zdaj nastajajo zaradi posega v osebno svobodo, hkrati pa bi zanemarljivo (öe sploh) 
vplivala na širjenje okužb. 

Odloéitve, da policijska ura ostane v veljavi z nespremenjeno vsebino, glede na navedeno nisem mogla podpreti. 

dr. Špelca Mežnar, l.r. 
Sodnica: 
 
 

                                                        
100  Avstrijska ureditev je pregledno predstavljena na spletni strani ministrstva za socialo in zdravje, dostopno na 
https://wwwsozialministerium.at/lnformationen-zum-Coronavirus/Coronavirus—Aktuelle-Ma%C3%9Fnahmen.html. 
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Spoštovano in cenjeno 
Ustavno sodišče Republike Slovenije 

Beethovnova ulica 10 

1001 Ljubljana 

 

Zadeva: 

Dopolnitev pobude za presojo ustavnosti pravnih predpisov v zadevi z 

opr. št. U-l-427/20-37 
 

Spodaj podpisani pobudnik izr. prof. dr. Andraža Terška, Klavčičeva 9, 1241 Kamnik, s to vlogo ponovno 
(četrtič) dopolnjujem izvorno POBUDO, ki sva ja na to Visoko Sodišče naslovila s sopobudnikom, odvetnikom 
Damijanom Pavlinom iz Kranja. 

Uvodoma želim Sodišču vljudno pojasniti, da bo sopobudnik svojo izjavo, da vsebino in argumente v tej vlogi 
sprejema in uveljavlja kot svoje, ker nastopava kot eden, poslal posebej. 

Ustavno sodišče nama je 21.12.2020 poslalo SKLEP o izpolnjenosti pravnega interesa, o sprejemu najine 
pobude v obravnavo, a le v določenih delih. 

Vljudno in z najboljšimi nameni želim prijazno opozoriti Sodišče, da sva pobudnika trikrat dopolnila in razširila 
svojo pobudo. Iz sklepa Sodišča posredno izhaja (če se motim, se v dobri veri za to vljudno opravičujem), kot da 
sva to storila samo enkrat - 28. 10. 2020. Če je morda prišlo glede te okoliščine do nenamerne pomote, kar se ob 
tako velikem pripadu zadev, ki so pogosto tudi obsežne, vsekakor lahko pripeti, vljudno prosim, da se ta 
okoliščina preveri in vse štiri dopolnitve in razširitve, vključno s to, Sodišče obravnava in šteje kot celoto. 
Bom pa za vsak primer tej vlogi priložil vse predhodne dopolnitve/razširitve, oziroma tisti, dve, ki jih Sodišče v 
sklepu ne omenja.101 

Sodišče je s sklepom sklenilo, da se Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o 
začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s 
SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147120 in 151/20), Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi 
oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20, 159120 
in 163/20) in Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja 
okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 181/20) sprejme v delu/obsegu, razvidnem iz 3. in 4. točke 
obrazložitve sklepa Sodišča. V preostalem pa, da se pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in 
zakonitosti Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja 'judi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147120 in 151/20), Odloka o začasni delni omejitvi 
gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list 
RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20) in Odloka o začasni delni omejitvi gibanja Ijudi in prepovedi zbiranja ljudi 
zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 181/20) zavrže. Pobuda za začetek postopka za 

                                                        
101 Op.; besedo Sodišče pišem z veliko začetnico kot izraz spoštovanja in cenjena te najvišje sodne institucije, zato občasno uporabljam tudi 
besedno zvezo Visoko Sodišče. Naj mi bo to oproščeno s prizanesljivim razumevanjem. 
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oceno ustavnosti 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 — uradno prečiščeno 
besedilo, 49120, 142/20 in 175120) pa se sprejme. 

Sodišče korektno povzema enega od najinih argumentov: 

»Pobudnika menita, da Ustava državi daje pravico, da omeji pravico do svobodnega gibanja v državi in po njej ter da 
omeji svobodo gibanja v zvezi z zapustitvijo države in vrnitvijo vanjo. Vendar pa naj Ustava državi ne bi dajala pristojnosti, 
da svobodno gibanje prepove, razen v primeru, če bi razglasila izredno stanje po 16. členu Ustave. Tega naj država ne bi 
storita. Samo v taki situaciji naj bi smela država poseči v jedro človekove pravice oziroma temeljne svoboščine, sicer naj bi 
morala poseči po manj restriktivnih, blažjih ukrepih, ki jih ima na voljo. Člen 1 izpodbijanih odlokov, ki naj bi med drugim 
določil "policijsko uro," naj bi bil protiustaven, ker naj država ne bi razglasila izrednega stanja, zato naj v samo jedro 
pravice do svobode gibanja ne bi smela poseči.« 

Četudi niti najmanj ne dvomi, da Ustavno sodišče odlično razume najino poanto glede tega ustavnopravnega 
vprašanje, tudi teoretično razlikovanje med »omejitvijo« in »prepovedjo« ter »posegom jedro pravice« in 
»posegom v polje onkraj jedra pravice«, želiva predvsem zaradi lastne vesti dodati nekaj stavkov na to temo.  

Nikakor ne trdiva, da bi država »morala« razglasiti izredno stanje. Nasprotno, prepričana sva, da ga ne bi smela. 
In prav je, da ga ni. Najina poanta je enostavna: ustavno nesprejemljivo se nama zdi, da v družbenem življenju, ki 
NI življenje v »razglašenih izrednih razmerah« po 16. členu Ustave RS, glede temeljnih pravic in svoboščin, 
zlasti glede svobode gibanja, veljajo prepovedi in izjeme od prepovedi, ki so značilne ali ki bi bile zadeva 
»razglašenega izrednega stanja.« Trdiva, da bi država ob razglasitvi izrednega stanja zaradi epidemije (kar 
Ustava dopušča) lahko uveljavila prav takšne, tako ostre in tako surove, tako obsežne omejitve pravic in 
svoboščin, kot jih je zares uveljavila in kot še vedno veljajo! PREPOVEDI, ob katerih so dovoljene le IZRECNO 
DOVOLJENE IZJEME OD SPLOŠNE PREPOVEDI. Državi v tem primeru, v primeru uveljavitve izrednega 
stanja zaradi epidemije, ali pa pandemije, ne bi ostalo na voljo tako rekoč nič več od tega, kar država počne sedaj, 
kar Vlada RS z ukrepi uveljavlja SEDAJ! Pa še za to bi morala država navesti ne le »neke« ali »nekakšne«, pač 
pa prepričljive, stvarno (pravno in medicinsko) utemeljene in prisiljujoče nujne ukrepe-omejitve-PREPOVEDI. Z 
odločilnim poudarkom, da za nekatere ukrepe ni prav nikakršne stvarne podlage: ne pravne, ne medicinske! 
Misliva zlasti na svobodo gibanja. Takšne podlage ni bilo spomladi in je tudi sedaj ni. To je za naju kategorično 
in neizpodbitno dejstvo.  

To velja tudi za prepoved, ki jo imenujeva »policijska ura.« Za ta ukrep ni PRAV NIKAKRŠNEGA razloga. Ne 
samo, da ga ni. Vlada RS ga tudi ni navedla, dokazala, izkazala, utemeljila – stvarno prepričljivo. Ne samo 
prisiljujoče nujno, ampak tudi ne RAZUMNO. Drugače bi bilo, če bi država v urah med 21. in 6. uro 
»prepovedala« zbiranje na javnih krajih, druženje v barih in restavracijah in podobne dejavnosti in ravnanja. Za 
GOLO PREPOVED NAHAJATI SE NA JAVNEM KRAJU v tem časovnem obdobju pa ni in ne more biti 
nikakršnega razloga, nikakršnega smotra. Tak ukrep nima nikakršne povezave s problemom širjenja nalezljive 
bolezni. Tudi ne vzročno-posledične zveze med »biti zunaj« in »prenašati nalezljivo bolezen« ali »biti 
izpostavljen tveganju okužbe.« Prepričana sva, da za to ni treba navajati »znanstvenih dokazov.« Obratno velja: 
država bi jih morala navesti za takšno prepoved. A jih ni! Ker jih ni! Če človek ob 21.15 zvečer stoji pred 
blokom, krši prepoved. Če gre na večerni sprehod po kraju, krši prepoved. Če se malo zapelje z avtom, ker ga 
muči nespečnost, krši prepoved. Če se odloči za lahkotni tek pred spanjem, krši prepoved. Pubudnik A. Teršek 
živim v Kamniku. Moj prijatelj živi v Mozirju. Lahko bi se srečala na vrhu prelaza Črnivec. To je običajna 
kontrolna točka policijskih patrulj, ki NADZIRAJO NEDOVOLJENO PREHAJANJE OBČINSKIH MEJA. S 
prijateljem bi se lahko srečala tako, da bi oba stala dva metra stran od sredinske črte na vrhu prelaza in se glasno 
pogovarjala, da bi se slišala. Če bi kdo od naju stopil korak predaleč, bi kršil vladno prepoved prehajanja 
občinskih mej brez dokazila o eni izmed taksativno določenih izjem.  
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Vse to, a vse to nikakor ni vse, je za najin pravniški um popolni absurd! (Opravičujeva se za klicaje, ne 
predstavljajo povišanega tona, samo poudarek zaradi zaskrbljenosti, v dobri veri in z najboljšimi nameni.) In 
ljudje so bili za taka početja dejansko kaznovani. Sprašujeva se, kje je tu »common sense«?102 Pinujava odgovor: 
ni ga. O njem ni niti sledu. 

Sodišče korektno povzema najine trditve, ko v sklepu zapiše: »Vlada naj niti ne bi javno predstavila analize 
žarišč prenosljive bolezni, s tem pa naj bi kršila tudi pravico javnosti do obveščenosti iz 39. člena Ustave.« Drži, 
pri tej trditvi vztrajava. Vlada RS javnosti ponuja izključno gole številke, osebna mnenja in golo statistiko: brez 
konteksta, brez podrobnosti, brez vzročno-posledičnih analiz in dognanj. Obveščanje javnosti brez izjeme poteka 
vselej približno takole (ne karikirava, da je tako, dokazuje vsaka tiskovna konferenca vlade): »Danes je bilo 
testiranih 23.233 oseb. Od tega jih je bilo 17% potrjenih okuženih s Covid-19, na temelju PCR in hitrih testov. 
Hospitaliziranih je XY oseb. Od tega jih je XY na intenzivni negi. Za Covidom je umrlo 23 oseb.« Pika. 

Nobenega širšega konteksta. Nobenega razlikovanja med »predhodno obolelimi«, umrlimi »s prisotnostjo 
Covida« in umrlih »zaradi Covida.« Nobene analize/podatka o predhodnih boleznih testiranih, o vrsti bolezni, o 
starosti… O tem država/Vlada RS/MZ/NIJZ tudi ne vodijo evidenc. Teh ni, ne obstajajo (kot dokazuje tudi v 
izborni pobudi priloženi odgovor Urada Vlade RS za komuniciranje in odgovor NIJZ, celo Medicinske fakultete 
v LJ). Gole številke. Gola statistika.  

Potem pa pride na vrsto ključni stavek tiskovne predstavnice vlade: »Zaradi poslabšanja epidemiološke slike se 
bodo regije… iz rdeče obarvale nazaj v črno.« Razlog? Širjenje okužb in več okuženih tam, kjer se že ves čas 
širijo okužbe in je največ obolelih, tudi največ umrlih – to pa so bolnice in Domovi za starejše osebe (DSO-ji). In 
sprašujeva, kot misleča človeka: kaj ima to opraviti z epidemiološko sliko v kraju, v občini, v regiji, v državi? 
Kaj ima to opraviti z javnostjo, s populacijo IZVEN teh ustanov? Ponujava odgovor: prav nič!  

Nazorni primer so bile informativne oddaje v petek, 29.1.2021: ker so se, vzorčni primer, v DSO-ju v Obalno-
Kraški regiji pojavili novi primeru okužb je vlada celotno regijo ponovno obarvala s črno – IN PONOVNO 
ZAPRLA pravkar odprte ŠOLE!  

Razveseljivo je bilo videti zdravorazumsko razmišljanje otrok: »ne razumemo!« Tudi midva ne razumeva. 
Oziroma, razumeva: popolna manipulacija in več kot le nespodobno žaljenje intelektualnih zmožnosti slovenske 
javnosti. Zato ni presenetljivo, da je v nedeljo, 31. 1. 2021, ljudem (odraslim, mladim, skoraj še otrokom, 
starejšim, zaposlenim, nezaposlenim, brezposelnim, ljudem brez dela, celo zdravnikom in epidemiologom, pa 
šolnikom in sindikatu…) prekipelo – odšli so na ulice: »Dovolj je!« Tudi midva misliva, da je dovolj. 

In vse to razumeva kot kršitev pravice do obveščenosti po 39. členu Ustave RS in 10. členu EKČP. Z dodatkom: 
prepričana sva, da je to samo po sebi – takšna tehnika manipulacije in zavajanja, samovolje in arbitrarnosti 
oblasti – zadosten razlog za ukrepanje Ustavnega sodišča; z razveljavitvijo prepovedi prehajanja mej občin, ali pa 
mej statističnih regij in t.im. »policijske ure.« Pa tudi za ZAPOVED Ustavnega sodišča vladi, da MORA odpreti 
vrtce in šole. Tudi fakultete – visokošolske zavode.103  

Velja dodati, da se ljudje legitimno sprašujejo, kje so te meje? Če so te meje tako zelo pomembne – pa niso, ker 
so popolnoma in absolutno nepomembne, ker nimajo prav nikakršne povezave s širjenjem okužb v bolnicah, v 
DSO-jih, ali, če vlada hoče, z »zasebnimi zabavami« ali »žinganjem in sprehajanjem iz ene garaže v drugo«, kot 

                                                        
102 V mislih se nama izriše napis, ki je običajno visi, ali je napisan na zidu v sodnih dvoranah ameriških sodišč, tik nad glavami sodnikov: »Law Is 
Common Sense.« 
103 Naj nama bo prizanesljivo in z razumevanjem oproščeno, če na tem mestu spoštovano Sodišče vljudno vabiva k branju članka o tovrstnih 
nerazumnostih, neutemeljenostih in manipulacijah, sicer zapisanega z intelektualnim cinizmom, ampak v najboljši veri in z najboljšimi nameni, 
iskreno; Andraž Teršek: Samo sprašujem. Samo razumel bi rad. Dostopno na spletni strani https://andraz-tersek.si : https://andraz-
tersek.si/samo-sprasujem-samo-razumel-bi-rad/  
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je slovensko javnost razžalil in ponižal direktor klinike Golnik in član »strokovne skupine vlade,104 s katero se 
vlada, kot je to javno večkrat povedala sama dr. Bojane Beović, vodja te skupine, več kot mesec dni sploh ni 
posvetovala, sedaj pa tudi ne sledi priporočilom ne te skupine, ne NIJZ, ne slovenskih epidemiologov, zatorej 
vlada sprejema POLITIČNE, ne strokovne odločitve, to pa je v IZRECNEM nasprotju z odločbo spoštovanega 
Sodišča št. U-I-83/20 - , bi morale biti jasno določene. A poanta ni v tej določitvi. Poanta je enostavna: braniva 
se, da nisma pobudnika tista, ki navajava pavšalnosti, pač pa to ves čas počne Vlada RS! 

Minister za notranje zadeve, g. Aleš Hojs,105 je v oddaji Tarča, 10. decembra 2020, izjavil: »Vsakemu, ki danes 
umre, ali 95 odstotkov tistih, ki danes umrejo, ne glede na to, da umre tudi morda kot posledico raka, pa je imel 
zraven covid, se pripiše, da je umrl zaradi covida.«106  

Točno o tem razpravljava. Vlada ves čas vse ukrepe, njihovo stalno spreminjanje, tudi čez noč, sprejema s 
sklicevanjem na »epidemiološko sliko.« Ampak ne v državi, ne med splošno populacijo, pač pa v bolnicah in 
DSO-jih. Zato zapiševa prepričanje, da bi že naslednji dan po tej izjavi morali biti odpravljeni VSI ukrepi, VSE 
omejitve (nošenju mask ne nasprotujeva, niti t.im. »socialni distanci«, četudi je oboje ustvarilo tako intenziven 
strah med ljudmi, strah človeka pred človekom, da je ta postal nova, zelo nevarna, skrbi naju, da tudi 
nepopravljiva in dolgoročna EPIDEMIJA), ki nimajo prepričljive strokovno-znanstvene utemeljitve; na analizah, 
študijah, primerjavah, ipd. Teh pa ni! In jih od marca 2020 nikoli ni bilo! Nasprotno je res: obstaja veliko število 
znanstvenih študij, analiz, člankov in primerjav (še več pa jih čaka na objavo, kot je na to opozoril dr. Dušan 
Keber v članku »Teorija vsega«)107, ki dokazujejo prav nasprotno108 – to je tema, podprta z velikim številom 
strokovnih in znanstvenih virov in literature v zadevi pod opr. št. U-I-17/21-5.109  

A tudi po tej izjavi se ni zgodilo nič. Izzvenela je v prostoru, kot bi minister samo prosil voditeljico za nov 
kozarec vode. Nezaslišano, osupljivo, šokantno.110  

Najino stališče je kategorično: že samo ta izjava bi morala biti zadosten razlog, da spodkoplje votle temelje (s 
tavkom “na temelju sprememb epidemiološke slike in večjega števila umrlih…” – da, v bolnicah in/ali DSO-jih, 
pri najstarejših pacientih, s predhodnimi hudimi obolenji, tudi neozdravljimi boleznimi), na katerih vlada uvaja 

                                                        
104 Četudi niti za TO vlada ni predložila prav nikakršnih dokazov. TO so resnično in zares »pavšalne trditve«, nadvse žaljive, ponižujoče in 
nepodobne do slovenskega prebivalstva. 
105 Na tem mestu želiva ponovno opozoriti na dejstvo, da je g. Aleš Hojs, ki uradno in javno nastopa v vlogi ministra za notranje zadeve, pred 
meseci podal pisno izjavo o kategoričnem odstopu s funkcije, kar je potrdil tudi v svojem javnem nastopu in celo v DZ, ob interpelaciji zoper 
njega. Premier je javno zatrjeval, da ovojnice z izjavo ni odprl, zato o tem ni obvestil Državnega zbora, kot je to zapisano v Poslovniku DZ. 
Kasneje je g. Hoojs izjavo “raztrgal.” In ostal minister. A Ustava RS je glede tega jasna in ne napotuje na noben drugi pravni akt, sploh pa ne na 
Poslovnik DZ: funkcija ministru PRENEHA z odstopom. Brez dodatnih procesnih pogojev. Zato na tem mestu (morda bi to veljalo ponovno 
zapisati v glavno besedilo, a ne želiva, da bi najino stališče izpadlo kot provokacija, ker nimava tega namena) spoštovanemu Sodišču predlagava, 
da ugotovi, da je g. Hojsu funkcija ministra prenehala. Zakaj je to pomembno? Ker je g. Hojs ves čas uradne epidemije druga najpomembnejša 
odločevalska oseba Vlade RS. Podrobno o tem pobudnik A. Teršek, v članku, dostopnem na povezavi:  https://andraz-tersek.si/ob-interpelaciji-
ministra-ki-pravno-gledano-ni-vec-minister/  
106 Izjava je v video zabeležki dostopna npr. na tej povezavi (a ne samo tu): https://reporter.si/clanek/slovenija/koliko-ljudi-v-resnici-umre-zaradi-
covida-minister-hojs-pravi-da-95-odstotkov-uradno-navedenih-v-resnici-umre-zaradi-drugih-bolezni-835311?fbclid=IwAR3IqNFn-
xU41C4dx_3793pf5hZGQ6mSGJaiXMoVOMNaq4bXmOUH_Bo_JtM 
107 Dr. Dušan Keber: Teorija vsega. Delo, Sobotna priloga, 23.1.2021. Dostopno na povezavi: https://www.delo.si/sobotna-priloga/teorija-vsega/   
108 Na tem mestu vljudno vabiva spoštovano Sodišče k ogledu (če bo še dostopen) intervjuja z nadvse uglednim znanstvenikom, dostopnem na 
povezavi: https://bittube.tv/post/99ecf575-3f2a-466c-9149-55dc60abd6c5 . Tovrstnih intervjujev, pisnih in v video zabeležki, je na svetovnem 
spletu veliko. Pojavljati so se začeli tudi v tisku, strokovnih in znanstvenih publikacijah. A mediji o tem molčijo, ne poročajo: mar ni tudi to to 
kršitev pravice javnosti do obveščenosti? 
109 To nama je znano, ker sem sopobubnik A. Teršek pooblaščenec pobudnikov, dveh zdravnic in enega zdravnika, v tisti – novejši - zadevi. 
110  V izjavi ministra prepoznava razloge za sum storitve kaznivega dejanja, morda več kaznivih dejanj v steku – manipulacija s podatki, 
manipulacija z javnostjo pri njenem obveščanju, neobstoj točnih in natančnih podatkov, neobstoj razlikovalnih evidenc, ki jih označujeva za 
prisiljujočo nujnost in pozitivno pravno dolžnost države. 
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ukrepe, omejitve, prepovedi in zapovedi glede svobode gibanja, policijske ure, odpiranja in spet zapiranja šol, 
prepovedi opravljanja storitvenih dejavnosti, poslovanja itd.111 

Ob tem pa ne vlada, ne NIJZ (op.: v ZNB je še vedno zapisano ime »Inštitut za varovanje zdravja Republike 
Slovenije« - po določbah ZNB je NIJZ neobstoječa institucija), ne strokovna komisija, ne Medicinska fakulteta v 
LJ in MB, ne razpolagajo z nobeno analizo, študijo… (kot je že bilo omenjeno zgoraj), kdo so pacienti, kakšne so 
njihove zdravstvene lastnosti in stanja, kakšna je njihova starost, kateri pacienti so žal umrli zaradi drugih 
bolezni, kateri s »prisotnostjo« Covida in kateri »zaradi« Covida,112 tudi ne s podatki o drugih boleznih, celo 
sezonskih, kot so gripa, angina, celo ne o bolnikih z rakom, celo ne o poskusih samomora v času epidemije ali 
številu samomorov, o pacientih z levkemijo, tuberkulozo, kroničnimi obolenji dihal… Ostaja ena sama statistika, 
imenovana »Covid statistika.« Pravno nevzdržno, neodgovorno, šokantno, zavržno. IN TO JE TEMELJ VSEH 
UKREPOV, PREPOVEDI IN OMEJITEV, ki jih S PODZAKONSKI PRAVNIKI AKTI in na temelju ene 
same, podnormirane določbe 39. člena ZNB, 113  uvaja in izvršuje Vlada RS. Dovolila si bova sklep: 
ustavnopravno nevzdržno.114 

Zatorej, ko se Vlada RS sklicuje na »mnenje zdravstvene stroke«, se dejansko ne sklicuje na mnenje zdravstvene 
stroke. V času, ko so razglasili pandemijo neslutenih razsežnosti, 21.1.2020, je bilo v svetu izven Kitajske 
registriranih samo 6 smrtnih žrtev. 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. V tej isti oddaji je bila 
prikazana tudi izjava prof. dr. Alojza Ihana: »Ukrepi nimajo nobene zveze z epidemiologijo.« Omeniti gre tudi, 
kot ustavnopravno pomembno, da je Jelko Kacin že meseca maja 2020 ustvaril skrivnost glede ukrepov in 
odločevalcev o ukrepih.115 Nesprejemljivo. Dr. Beovićeva pa je sama, osebno, izjavila decembra 2020, da se 
vlada ne posvetuje niti s strokovno skupino.116 Pravno nesprejemljivo in v nasprotju z zahtevami Ustavnega 
sodišča RS iz odločbe št. U-I-83/20. 

Pobudnika se vljudno zahvaljujeva spoštovanemu in cenjenemu Sodišču, da se nama ni bilo treba ponovno 
izjaviti, če vztrajava pri pobudi, vseh treh dopolnitvah pobude (vljudno prosiva, naj se morebitna izguba dveh 
dopolnitev res preveri) in izpodbijanju vseh pravnih predpisov, kot sva jih izpostavila. Vseeno pa dodajava: da, 
vztrajava. 

Sodišče v sklepu tudi zapiše: 

                                                        
111 Velja omeniti tudi osupljive nesmisle, ki si jih dnevno izmišlja vlada: na primer, dovoljeno je kupovati osnovne blagovne/tekstilne dobrine v 
trgovskih centrih, ne pa tudi v trgovinah z blagom, obutvijo in oblačili. Tu ne prepoznava sledi »zdravega razuma.« 
112 Novinarke in novinarji RTV Slovenija so nama povedali, to pa bi lahko povedali tudi Ustavnemu sodišču, da je glavna urednica informativnega 
programa »zapovedala« uporabo izključno sintagme »umrli zaradi Covida.« Bojda zato, da bi ustregla zahtevam premierja in ministra za notranje 
zadeve. Na televizijah POP TV in Kanal A se občasno uporablja sintagma »umrli s Covidom«, a ne vselej. Predvsem pa nihče od odločevalcev, 
članov strokovne skupine in predstavnikov NIJZ v javnem prostoru dosledno ne uporablja obeh sintagem.  
113 Na tem mestu velja tudi opozoriti na dejstvo, da vprašanja »nošenja mask« in »vrste zaščite/pokrivala« nosu in ust izrecno ne omenja nobena 
določba ZNB, ali drugega zakona. »Nošnja maske« se je kot zadeva samoumevnosti enostavno »splošno sprejela« kot nekaj, kar sodi pod okrilje 
»gibanja« in »omejitve gibanja«. O tem podrobneje A. Teršek, v članku, dostopnem na povezavi: https://andraz-tersek.si/o-sklepu-odloku-vlade-rs-
glede-nosenja-mask-3-september-2020/  
114 V tem kontekstu vljudno vabiva spoštovano Sodišče k branju intervjuja o več kot le zaskrbljujočem dejstvu, da »nikoli ne bomo zares izvedeli, 
koliko smrti je bilo posledica popolne osredotočenosti izključno na Covid. Dostopno na povezavi: https://necenzurirano.si/clanek/svet/nikoli-ne-
bomo-vedeli-koliko-ljudi-je-bilo-zrtvovanih-zaradi-osredotocenosti-zgolj-na-covid-837084?fbclid=IwAR3qEPRFLx-
VETUUUMM8uBjvKV7eHizIK4Ua-31YVx8g9e2CDsFIWymlBNM  
115 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) 
116 Dostopno na: https://www.delo.si/novice/slovenija/koga-zdaj-poslusa-vlada/ (20.2.2021) 
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»Preostali del pobude, v katerem pobudnika neposredno izpodbijata Odlok/147, Odlok/155 in Odlok/181, ne odpira 
posebno pomembnih precedenčnih ustavnopravnih vprašanj. Iz 39. točke obrazložitve odločbe št. 1.1-1-83/20 je jasno 
razvidno, da ukrep prepoved prehajanja med občinami ne pomeni izvotlitve svobode gibanja: to posledično še toliko bolj 
velja za prepoved prehajanja med statističnimi regijami. Ustavno sodišče se je o sorazmernosti ukrepa omejitve gibanja na 
občine tudi že izreklo. Pobudnika ne navajata konkretnih razlogov za ponovno presojo tega ukrepa, temveč zgolj 
pavšalno zatrjujeta, da naj bi se od tedaj spremenile okoliščine. Povsem pavšalne so tudi trditve pobudnikov, da naj ne 
bi bilo jasno, zakaj je druženje omejeno na šest oseb ter zakaj mora oseba izbrati svoje bivališče v času epidemije. 
Navedeno pomeni, da izjema od procesne ovire iz drugega odstavka 47. člena ZUstS v tem delu ni podana. Ustavno sodišče 
je zato v preostalem pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka/147, Odloka/155 in Odloka/181 
zavrglo (2. točka izreka).« 

Pobudnika v dobri veri in z najboljšimi nameni najprej poudarjava, da prepovedi druženja več kot šest oseb hkrati 
ne izpodbijava same po sebi. Jo pa misliva v celotnem kontekstu. Enako velja za zapoved o izbiri enega 
prebivališča. Enako velja tudi za prepoved prehajanja mej občin in/ali statističnih regij. A kljub zgornjemu 
odstavku iz sklepa Sodišča vljudno predlagava in prosiva, da Sodišče o svoji odločitvi glede tega vprašanja 
ponovno razmisli. Navajava razloge, kot sledi. 

Označitev najinih navedb v tem kontekstu kot »pavšalnih« se nama vendarle zdi, če smeva vljudno, pretirana.  

Sodišče je v odločbi št. U-I-83/20 – vsaj tako sva razumela njeno obsežno obrazložitev - vendarle tudi sámo 
sugeriralo, da je vladi (v tem smislu) pripravljeno – še – nekoliko pogledati skozi prste, ker se je nenadoma 
soočila z izbruhom epidemije, težavnimi nalogami in to prvič v zgodovini. Temu ne oporekava. A sva vseeno 
obrazložitev v delu, ki zadeva prepoved prehajanja mej občin, razen ob taksativno določenih izjemah, razumela 
kot pogojno pritrditev Vladi RS. Od marca pa vse do danes vlada ni ponudila prav nikakršne analize, zakaj, kako, 
v kolikšni meri in ali je ta prepoved SPLOH kakorkoli vplivala na širjenje nalezljive bolezni. Tega vlada ni 
storila ob prvem vali epidemije in tega tudi ni storila v drugem, trenutnem valu epidemije. Nobena študija, 
analiza, strokovna ali znanstvena ocena ni ne dostopna, ne objavljena, ne obstoječa, ki bi dokazovala, da ima ta 
prepoved karkoli opraviti z nevarnostjo in širjenjem nalezljive bolezni. Ta poudarek utemeljujeva že v besedilu 
zgoraj. Ali drugače, če je vlada ob prvem valu epidemije enostavno uvedla to prepoved, bi lahko, predvsem pa bi 
MORALA ugotavljati in ugotoviti, kakšen učinek, če sploh kakšen, ima ta prepoved za zasledovanje legitimnega 
cilja – otežitev ali preprečitev širjenja nalezljive bolezni. Tega vlada ni storila. Tega vlada ni storila niti pred 
uvedbo enakega ukrepa v sedanjem, drugem valu epidemije. Prepričana sva, da bi to morala storiti. Navsezadnje 
o tem jasno govori tudi obrazložitev Sodišča v predmetni odločbi: ukrepi morajo biti stvarno utemeljeni, morajo 
imeti vsebinsko podlago, morajo biti prepričljivo izkazani kot potrebni. Država ni izkazala niti RAZUMNOSTI 
te prepovedi. Prav nobenega, strokovno ali znanstveno podkrepljenega podatka ni, kakšen pomen in učinek ima 
ta prepoved za uresničevanje legitimnega cilja v javnem interesu.  

Pobudnika prepričano zatrjujeva, da ga nima. Tudi, da ga sploh ne more imeti.  

Prestop občinske meje ni v nikakršni povezavi s širjenjem nalezljive bolezni. Sploh pa ni v vzročno-posledični 
povezavi s tem procesom.  

To, kar je v sklepu Sodišča označeno kot »pavšalno«, je navsezadnje bodisi zapisano bodisi močno sugerirano 
tudi v štirih ločenih mnenjih dveh sodnic in dveh sodnikov tega spoštovanega Sodišča.  

Pobudnika ne razumeva, s kakšnimi dokazi bi morala podkrepiti najine trditve glede tega vprašanja. Ali drugače, 
najin dokaz je dejstvo, da vlada ne razpolaga z nobenim dokazom o neposredni ali vsaj posredni povezavi te 
prepovedi s ciljem ukrepov. Dokazno breme je na strani vlade – to jasno piše v predmetni odločbi Sodišča.  
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Ne gre torej samo za vprašanje, ali je takšna omejitev svobode gibanja sorazmerna ali pretirana. Gre za vprašanje, 
ali ima sploh kakšen pomen, smisel in učinek? Trdiva, da ga nima. Trdiva tudi, da vlada ni navedla nobene 
ugotovitve, da ga ima.  

Le kako bi ga lahko imela? Po zdravorazumski presoji ga tudi ne more imeti. Posebej ne, če je kot ogroženo 
območje označeno celotno ozemlje države. Posebej ne, če so krizna žarišča bolnice in DSO-ji.  

Le kako bi lahko prepoved, da oseba ne sme svobodno potovati z avtom po državi, ali pa s kolesom, ali pa peč, 
ali pa z motorjem, lahko prispevala k preprečevanju širjenja nalezljive bolezni tam, kjer se ta bolezen širi? Le 
kako bi lahko prestop meje občine zaradi izleta v naravo vplivalo na širjenje bolezni v bolnicah in DSO-jih? Ali 
sploh na širjenje bolezni med celotnim prebivalstvom in na celotnem ozemlju države? Posebej, če človek prestopi 
mejo občine sam, ali z najožjimi družinskimi člani in se pri tem drži vseh drugih ukrepov, kot so socialna 
distanca, izogibanje drugim ljudem (to izogibanje je, kot rečeno, že zdavnaj postalo epidemično in ga ocenjujeva 
za nepovratno socialno katastrofo – psihično), nošenje maske ob srečanju z drugimi ljudmi, odsotnost dotikanja 
predmetov in obiskovanja prijateljev v zaprtih prostorih, na domu? Kaj ima vožnja po avtocesti od Kopra do 
Ljubljane, Celja, Maribora, ali Ptuja opraviti s širjenjem nalezljive bolezni? Kaj ima sprehod občana Kopra skozi 
gozdove na Rogli opraviti s širjenjem nalezljive bolezni? Kaj ima kolesarjenje občana Lendave po cestah ob 
slovenskem morju opraviti s širjenjem nalezljive bolezni? V bolnicah, v DSO-jih in na splošno? Nič. To je 
popolni nesmisel, absurd. 

In nenazadnje, če so direktor klinike Golnik, nekdanji tiskovni predstavnik vlade g. Kacin in vodja strokovne 
skupine vlade dr. Beovićeva še nedavno javno res »PAVŠALNO« zatrjevali, da se »morda« ali »očitno« (čeprav 
ni prav nič očitno, ker teh domislic niso podkrepili s kakršnimikoli dokazi) razlog za nove okužbe tudi 
»žinganje«, »sprehajanje iz ene garaže v drugo«, »preveč razposajeno martinovanje«, »pretirana sprostitev med 
prazniki« in »ZASEBNE ZABAVE«, druženje ljudi, ki niso ožji družinski člani, na domu morebitni ali verjetni 
(a prav z ničemer podkrepljeni in dokazani) razlog pojava novih okužb (kar ni nič drugega kot gola domneva, 
špekulacija), kaj ima s tem opraviti prestop občinske meje, ali meje statistične regije? Izjavljati se na ta način in 
hkrati trditi, da je ta prepoved potrebna, razumna, ni samo paradoksalno, to je popolni nesmisel (kar v svojem 
članku, omenjenem zgoraj, zapiše tudi nekdanji minister za zdravje, zdravnik in profesor medicine, dr. Dušan 
Keber, nenazadnje pa tudi prof. dr. Alojz Ihan – njegova javna izjava o »neobstoju zveze med ukrepi in 
epidemiologijo« je citirana zgoraj). 

Zaradi vseh teh razlogov pobudnika vljudno predlagava temu spoštovanemu Sodišču, da ponovno razmisli o tem 
vprašanju, o pomislekih dveh sodnic in sodnikov glede te prepovedi v njihovih odklonilnih ločenih mnenjih k 
odločbi št. U-I-83/20 in spremeni svojo odločitev. Končno pa, da to prepoved ODPRAVI.117 

Glede zatrjevanja protiustavnosti 39. člena ZNB vztrajava pri svojih dosedanjih in tu navedenih argumentih. 
Hkrati pa k temu dodajava tudi svojo oceno, da je iz istega razloga protiustaven tudi 31. člen ZNB. S tem 
razširjava pobudo tudi na to zakonsko določbo. 

Prepričana sva, da to ni samo pomembno ustavnopravno vprašanje, ampak, da je to v obstoječem kontekstu celo 
ODLOČILNO ustavnopravno vprašanje. In prav odprava te prepovedi bi slovenskemu prebivalstvu vrnila 
PRAVICO DO SVOBODNEGA GIBANJA PO DRŽAVI, seveda ob spoštovanju drugih, razumnih in stvarno, s 
strokovnimi in znanstvenimi argumenti in dokazi podprtih ukrepov. Žal pa morava dodati, da razen razlogov za 
obvezno in pravilno nošenje obraznih mask, socialne distance in omejitve števila oseb, ki se smejo družiti, vlada 
ni navedla enega samega tovrstnega dokaza za druge prepovedi in omejitve. Pri čemer zadni ukrep, omejitev 

                                                        
117 O pomenu sonca, gibanja na čistem zraku, v naravi in o redni fizični vadbi so v zadnjem obdobju vendarle poročali tudi mediji. Sprva POP TV 
in Kanal A, seveda še prej tiskani in spletni mediji, v zadnjih dneh pa tudi RTV Slovenija. Na to temo sem A. Teršek objavil članek, dostopen na 
povezavi: https://andraz-tersek.si/o-cistem-zraku-soncu-enem-zdravju-in-psihologiji-pozitivnih-sporocil/  
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števila oseb, temelji na zelo majavi in neprepričljivi podlagi – gre za golo domnevo, špekulacijo o potrebnosti in 
koristnosti tega ukrepa.  

Pobudnika sva sprva nameravala izpodbijati tudi ustavnost drugih predpisov, zlasti merodajnost PCR in hitrih 
testov, za katere ni nobenega znanstvenega dokaza, da so zanesljivi in učinkoviti, obstaja pa že veliko 
znanstvenih dokazov, da so nezanesljivi in neučinkoviti. Zato kot taki lahko povzročijo pravo socialno katastrofo: 
za posameznike, za naju in za celotno slovensko prebivalstvo. A ker je to vprašanje že problematizirano pred tem 
spoštovanim Sodiščem v zadevi U-I-17/21-5, kjer pobudnik dr. A. Teršek sodelujem kot pooblaščenec 
pobudnikov, dveh zdravnic in enega zdravnika, bova to vprašanje, prav tako pa vprašanje ustavnosti ZNB-B, 
prepustila postopku glede navedene pobude. 

Preden skleneva to vlogo, ki dopolnjuje izvorno pobudo, pa želiva ponovno izpostaviti problem neizpolnjevanja 
pozitivne obveznosti države iz naslova učinkovite zaščite najine pravice in pravice slovenskega prebivalstva do 
življenja, zdravja in zdravega življenjskega okolja. 

Sopobudnik dr. A. Teršek in g. Mitja Vilar od marca 2020, v zadnjem obdobju pa tudi dr. Dušan Keber in 
zdravnica Biserka Ilin, na Vlado RS, premierja, ministra za zdravstvo, Ministrstva za zdravje, vodstva bolnic in 
DSO-jev in medije tedensko naslavljava s pismi in apeli za NAMESTITEV SISTEMOV ZA ODVAJANJE 
IZDIHANEGA ZRAKA IZ ZAPRTIH PROSTOROV, primarno v bolnicah, DSO-jih in šolah. Na naše 
prizadevanje je pred dnevi sindikalist g. Branimir Štrukelj na RTV Slovenija odločno izjavil, da bi »ob namestitvi 
sistemov za odvajanje zraka lahko bile šole«, seveda tudi vrtci in fakultete – vsaj delno, z določenimi 
dejavnostmi – »odprte ves čas.« Enako po logičnem sklepanju velja tudi za druge zaprte prostore, kjer bi potem 
zadoščalo upoštevanje drugih, v tej vlogi že omenjenih ukrepov. Na ta pisma in apele se omenjeni naslovniki 
bodisi ne odzivajo bodisi se odzovejo v kratkem dopisu, s katerim ta predlog rokohitrsko odrinejo z mize. MI PA 
SMO PREPRIČANI, DA JE PRAV TO EDINI RES UČINKOVITI UKREP ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA 
OKUŽB TAM, KJER JIH JE NAJVEČ IN SE NAJBOLJ ŠIRIJO: BOLNICE (ZDRAVSTVENE USTANOVE) 
IN DSO-ji.118  

Zato trdiva, da vlada z ignorantskim odnosom do te teme ne le krši pozitivne obveznosti glede temeljnih in 
človekovih pravic do življenja, zdravja in zdravega življenjskega okolja nama, ljudem v zdravstvenih ustanovah 
in DSO-jih ter celotnemu slovenskemu prebivalstvi, ampak tudi, da je zaradi tega zelo verjetno odgovorna za 
smrtne primere v bolnicah in DSO-jih, kjer je bil razlog okužbe – kako banalno in enostavno – ZRAK. In te smrti 
bi se lahko preprečilo, predvsem pa bi se jih MORALO poskusiti preprečiti prav s tem ukrepom. Še posebej, ker 
je že dlje časa jasno in uradno potrjeno, da so zdravstvene ustanove in DSO-ji glavno žarišče okužb in njihovega 
širjenja. 

Vlada in zdravniki nimajo in ne morejo imeti vseh odgovorov na vsa vprašanja, morajo pa biti dovolj odgovorni, 
da predlogom predstavnikov drugih strok in ved prisluhnejo in jih s sodelovanjem, skupnim delovanjem za obče 
dobro, preizkusijo. Nič od tega ni bilo storjeno. 

Glede ostalega vztrajava pri dosedanjih navedbah in predlogih Ustavnemu sodišču. Z dodatkom, da 
spoštovanemu Sodišču vljudno in v najboljši veri predlagava, da če že nemudoma ne razveljavi prepovedi in 
omejitev pravice do svobodnega gibanja, vsaj ZADRŽI izvajanje ukrepov (odlokov) v tem delu in iz tega 
razloga, do končne odločitve v zadevi, Vladi RS pa NEMUDOMA NALOŽI izvedbo ukrepa odvajanja 

                                                        
118 Na to temo sem A. Teršek) pisal v člankih, ki jih je mogoča najti na teh povezavah: https://andraz-tersek.si/prezracevanje-prostorov-resuje-
zivljenja/ ; https://andraz-tersek.si/apel-za-ureditev-sistemov-prezracevanja-skrb-za-ciscenje-zraka/ . Glej tudi Mitja Vilar: Znanja fizike vam 
primanjkuje. Dnevnik, 1, oktober 2020. Dostopno na povezavi: https://www.dnevnik.si/1042940069 . Poleg zgoraj že omenjenega članka glej tudi 
članek dr. Dušana Kebra: Zračenje: preprečimo umiranje na pragu odrešitve. Delo, 12.12.2020. Dostopno na: https://www.delo.si/sobotna-
priloga/zracenje-preprecimo-umiranje-na-pragu-odresitve/ . Na to temo je bil nedavno objavljen tudi prispevek v informativni oddaji TV Slovenija, 
kjer so nemški znanstveniki našemu prepričanju pritrdili. 
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izdihanega zraka iz zdravstvenih ustanov in DSO-jev, z namestitvijo ustreznih naprav/sistemov in v sodelovanju 
s strokovnjaki s tega področja. 

Z odličnim spoštovanjem in prijaznimi pozdravi, 

Izr. prof. dr. Andraž Teršek, l. r. 
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Spoštovano in cenjeno 
Ustavno sodišče Republike Slovenije 

Beethovnova ulica 10 

1001 Ljubljana 

 

Zadeva: 

Peta dopolnitev pobude za presojo ustavnosti pravnih predpisov v zadevi z 

opr. št. U-l-427/20 
 

Spodaj podpisani pobudnik izr. prof. dr. Andraža Terška, Klavčičeva 9, 1241 Kamnik, s to vlogo ponovno (petič) 
dopolnjujem izvorno POBUDO, ki sva ja na to spoštovano Sodišče naslovila s sopobudnikom, odvetnikom 
Damijanom Pavlinom iz Kranja. 

Uvodoma želim Sodišču vljudno pojasniti, da bo sopobudnik svojo izjavo, da vsebino in argumente v tej vlogi 
sprejema in uveljavlja kot svoje, ker nastopava kot eden, poslal posebej. 

V tej novi dopolnitvi vljudno vabiva spoštovano Sodišče k pozornosti do izbranih virov, ki naslavljajo vprašanja 
o protiustavnosti posameznih ukrepov, s katerimi Vlada RS omejevalno in prepovedno posega v ustavne pravice 
in svoboščine pobudnikov in vseh prebivalcev Republike Slovenije. 

Glede protiustavnosti t.im. lockdowna:119 

 

1. https://www.lexisnexis.co.za/lexis-digest/resources/the-lockdown-is-unconstitutional 
2. https://ukhumanrightsblog.com/2021/01/25/german-district-court-declares-corona-ordinance-unconstitutional/ 
3. https://www.law.com/therecorder/2020/10/22/an-end-in-sight-for-newsoms-unconstitutional-

lockdowns/?slreturn=20210119175231 
4. https://www.aier.org/article/the-constitutional-reckoning-of-state-lockdown-orders/ 
5. https://reason.com/2020/09/14/federal-court-rules-pennsylvanias-lockdown-order-unconstitutional/ 
6. https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-09-16/trump-appointed-judge-rules-covid-19-lockdown-

unconstitutional 
7. https://pacificlegal.org/governments-covid-19-arbitrary-unconstitutional-policies/ 
8. http://www.derebus.org.za/are-the-stringent-covid-19-lockdown-regulations-unconstitutional-and-unjustifiable/ 
9. https://www.business-humanrights.org/fr/derni%C3%A8res-actualit%C3%A9s/zimbabwe-informal-traders-

argue-lockdown-is-unconstitutional-due-to-lack-of-social-safety-nets-it-will-cause-them-to-starve-to-death/ 
10. https://www.pennlive.com/news/2020/09/gov-tom-wolfs-coronavirus-mandates-ruled-unconstitutional-what-

changes-what-happens-next.html 
11. https://www.bbc.com/news/world-europe-56084466 

                                                        
119 Gre za naš izbor virov, ki jih je sicer še več. 
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12. https://theconversation.com/can-a-high-court-challenge-of-melbournes-lockdown-succeed-heres-what-the-
constitution-says-147904 
 

Glede omejitev gibanja: 

1. https://www.law.georgetown.edu/salpal/the-right-to-travel-and-national-quarantines-coronavirus-tests-the-limits/ 
2. https://www.bu.edu/law/journals-archive/bulr/documents/wilhelm.pdf 
3. https://fnf-europe.org/2020/05/05/czech-republic-court-puts-government-in-its-place/ 
4. https://www.americanbar.org/news/abanews/publications/youraba/2020/youraba-may-2020/state-local-authority-

during-covid/ 
5. https://theconversation.com/can-a-high-court-challenge-of-melbournes-lockdown-succeed-heres-what-the-

constitution-says-147904 
6. https://blog.harvardlawreview.org/contagion-and-the-right-to-travel/ 

 

Zavedava se, da nam temu spoštovanemu Sodišču še vedno ni treba posebej navajati in pošiljati odločitev in 
obrazložitev sodišč drugih držav, saj ima Sodišče do teh dokumentov nedvomno neposreden in hiter dostop. Se 
pa tudi število sodnih odločitev, ki so v ukrepih oblasti iz naslova epidemije in posegih v pravice in svoboščine 
ljudi prepoznala protiustavnost, kopiči. 

Vseeno pa v dobri veri in vljudno opozarjamo na več kot le zanimivo sodno dogajanje v ZDA: ki se je, kot se zdi, 
šele dobro začelo in bo najverjetneje, ali skoraj zagotovo, dobilo epilog pred Vrhovnim sodišče ZDA. Pred dnevi 
je tako tudi sodišče v New Yorku (ZDA) presodilo, da omejevalni posegi v pravice in svoboščine iz naslova 
epidemije pomenijo protiustavno ravnanje oblasti. 

Sodišče bi posebej radi ponovno opozorili na dejstvo, da se šolnikom in drugim zaposlenim, tudi in celo v 
zasebnem sektorju, dobesedno »grozi«, da bodo v primeru zavrnitve golega – znanstveno dokazano 
nezanesljivega – testiranja za Covid-19 z brisom iz nosne votline »osebno odgovorni za NAKLEPNO  širjenje 
okužbe«, celo kazensko preganjani, ali pa najmanj odpuščeni z delovnega mesta. To niso samo pravno 
deplasirane trditve. Take grozilne in ustrahovalne depeše, okrožnice, odredbe, navodila…, ki imajo funkcijo 
prisiliti ljudi v testiranja, so tudi kaznivo dejanje. Stek kaznivih dejanj.  
 
Ustavno sodišče to dogajanje, ki pomeni grobo in očitno kršenje ustavnih pravic in svoboščin ljudi, lahko 
USTAVI in TAKOJ USTAVI s sprejemom ODREDBE/ODLOČBE O ZAČASNEM ZADRŽANJU pravnih 
predpisov, ki smo jih navedli v izvorni, temeljni pobudi in ponovili v kasnejših dopolnitvah. Vljudno 
predlagamo, da Sodišče to stori NEMUDOMA – sicer bo ljudem, javnosti in državi nastala absolutno 
nepopravljiva in enormna škoda. 
  
Dne 10.2.2021 so sijajni zdravniki, mikrobiologi…, znanstveniki iz Sežane (za njihova raziskovanja vemo od 
aprila 2020, znani so nam tudi rezultati teh raziskovanj, nekateri šokantni, a javno neobjavljenih dognanj ne 
bomo navajali), so javno predstavili del svoje raziskovalne suverenosti in odličnosti, ki bi si – glede na vse 
prebrano in preštudirano od maja 2020 – zelo verjetno zaslužili primerno priznanje za svoje delo in obče koristni 
pomen rezultatov dela. Zdravniki in znanstveniki iz Sežane so se osredotočili na - pregled krvi. Raziskali so 
izziv, kaj krvne analize sploh lahko pokažejo glede Covid-19? Vodja laboratorija v Sežani je g. Bužan. 
 
Pojasnil je: »Laboratorijska stroka je razdeljena na različna področja, na medicinsko biokemijo (njihovo 
področje), mikrobiologijo, transfuzijsko, sodno medicino in patologijo. Preiskave, povezane s Covidom, spadajo 
na področje mikrobiologije, zato potekajo v mikrobioloških laboratorijih. Mi izvajamo samo hitre antigenske 
teste. Obstajata dve vrsti preiskav: pri enih določamo aktivno okužbo s Covidom, odvzem brisa mora biti 
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pravilen, druga vrsta pa so preiskave krvi, kjer dokazujemo protitelesa, torej, ali smo prišli v stik, oziroma že 
preboleli bolezen. Zaenkrat protitelesa diagnostično nimajo velikega pomena, saj nas na začetku zanima le, ali 
lahko koga okužimo ali ne. To pa ugotavljamo z odvzemom brisa… V biokemičnem laboratoriju izvajamo 
preiskave, ki jih potrebujejo institucije, v okviru katerih posamezni laboratorij deluje. Kader sestavljajo 
laboratorijski tehnik, inženir laboratorijske biomedicine, magistri laboratorijske biomedicine, analitiki in 
specialisti medicinske biokemije. Naše delo je tako organizirano, da smo povezani z večino enot, oziroma služb v 
zdravstvenem domu. Do 70 % diagnoz, oziroma sprememb terapij, temelji na rezultatih laboratorijskega izvida, 
torej lahko rečemo, da smo pomemben del medicinske stroke.« 
 
In v nadaljevanju: »Vsak rezultat iz laboratorija nam veliko pove, če je narejen ob pravem času za pravega 
pacienta. Na sam rezultat laboratorijskega izvida vplivajo različni faktorji. Eni so variabilni in nanje lahko 
vplivamo (smo tešči, ali na določeni dieti, terapiji), na druge ne moremo vplivati (spol, starost, rasa). Pomembno 
je, da je postopek res standardiziran. Pogoji morajo biti čim bolj enaki za vse… Pri razlagi rezultata igra veliko 
vlogo zdravnik. Samo zdravnik je praviloma pristojen, da rezultat razloži in ob tem upošteva tudi posameznikovo 
terapijo in morebitne bolezni. V nekaterih primerih tudi ta oznaka ni problematična. Včasih te oznake ni, pa bi 
glede na terapijo moralo biti stanje drugačno ... Poleg tega številk ne gre gledati enostransko, pomembno je tudi 
ravnovesje med posameznimi delci v vzorcu.« 
 

V Zdravstvenem domu Sežana zato »predlagajo, da bi se bolj posvečali ugotavljanju prekuženosti populacije.« 
Ker so »prepričani, da se v državi premalo pozornosti posveča ugotavljanju, kdo je Covid-19 že prebolel. Od 
tega je odvisno tudi, ali je cepljenje in testiranje sploh potrebno.« 

Direktorica sežanskega zdravstvenega doma, ga. Ljubislava Škibin, ki je tudi družinska zdravnica in zdravnica 
medicine dela, iz izkušenj, ki so jih dobili na terenu, meni, da je v kraških občinah od 30 do 40 % ljudi Covid-19 
»že prebolelo.« Treba pa bi bilo razčistiti epidemiološko sliko s krvno analizo na protitelesa, pravi: "To je pot, ki 
smo jo ubrali tudi v podjetjih, kjer smo teste naredili pri okoli 2000 zaposlenih." Pomisleke epidemiološke 
stroke, da se lahko protitelesa pojavijo z zamikom, pozna. A odgovarja: "Pri nas smo imeli mogoče le dva 
primera zamika, da so se protitelesa pojavila kakšen dan pozneje, kot je bil pozitiven bris. A za tem stojim. Nisem 
imunolog ali epidemiolog, nikogar ne učim, povem le našo izkušnjo, ki se mi zdi odlična," je dodala.  

Pojasnila je še, da bi bil tudi cenovno ta ukrep upravičen, ker stane manj, kot samoplačniško hitro testiranje: 
"Mislim, da bi bilo za gospodarske namene in za to, da se ukrepi zmanjšajo, nujno, da ugotovimo, koliko od teh, 
ki se jih tedensko pošilja na brise, je že prekuženih in da se jih izloči iz testiranja. To seveda ne pomeni, da se 
tistim, ki imajo protitelesa, ni treba držati ukrepov. Seveda se morajo še naprej držati ukrepov." Svoje mnenje je, 
kot je pojasnila, že povedala tudi na kolegiju Ministrstva za zdravstvo, z direktorji zdravstvenih domov in ob tem 
spomnila, da je tudi cepljenje, ki se v teh dneh nadaljuje, odvisno tudi od tega, ali je nekdo Covid-19 že prebolel, 
ali ne.  

Oblast, Vlada RS, ta dognanja popolnoma ignorira, se zanje ne zmeni.120 To pomeni očitno in grobo kršitev 
pravic do zdravja, zasebnosti, družinskega življenja, osebnega dostojanstva, pojasnilne dolžnosti zdravnikov, 
obveščenega soglasja posameznikov, hkrati pa je tudi v očitnem vsebinskem nasprotju z odločbo Sodišča št. U-I-
82/20 in sklepom z delno odločbo št. U-I-445/20-13. Tam je postavljena jasna in nedvoumna zahteva Sodišča do 
vlade, da so VSI odloki, sklepi in ukrepi “vsebinsko prepričljivo utemeljeni” in strokovni, ne politični.  

Nedavno je Vlada RS članom strokovne skupine PREPOVEDALA javno nastopanje in izražanje brez njenega 
izrecnega dovoljenja! To poemni očitno in grobo kršitev pravice javnosti do kakovostne, celostne, verodostojne 

                                                        
120  Dostopno na: https://www.rtvslo.si/radiokoper/prispevki/zgodbe/rezultat-laboratorijskega-izvida-je-treba-pravilno-prebrati/568841 ; 
https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/ali-se-posveca-premajhna-pozornost-ugotavljanju-kdo-je-covid-19-ze-prebolel/569429 . 
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in resnicoljubne obveščenosti – kar sva že zatrjevala v izvorni pobudi in njenih štirih dopolnitvah. Hkrati gre tudi 
za očiten in grob, kar surov tudi poseg v svobodo izražanja akterjev, ki jih taka “ukazovalna prepoved” zadeva, 
pa tudi za kršitev pravice javnosti do kakovostne in celostne obveščenosti (kar ves čas zatrjujem v vseh pobudah 
in vlogah, poslanih na US). 

Posebej tudi poudarjava, da je pred dnevi celo NIJZ javno objavil rezultate analize o učinkovitosti 
prepovedi prehajanja mej občin in regij, z ugotovitvijo, da gre za neučinkovit in zato nesorazmeren ukrep. 

OB TEM PA PONOVLJENO POUDARJAMO, da navkljub ODSOTNOSTI enega samega znanstveno-
medicinskega/zdravstvenega dokaza o tem, da je SKLEP Vlade RS upravičeno določil SRS-CoV-2 Covid-19 v 
skupino bolezni (po ZNB), kot sta “kuga” ali “virusno hemoragična mrzlica,” to še vedno velja. Ali drugače, 
kljub soglasju zdravniške stroke in medicinske znanosti, da je ta uvrstitev medicinsko povsem zgrešena, 
medicinsko neutemeljena, v tem smislu in zato pa tudi ustavnopravno nesprejemljiva, delovanje države še vedno 
poteka v skladu s to neutemeljeno “domnevo”, ki celotno ozemlje RS določa kot “neposredno ogroženo 
območje”, na katerem je “omejeno ali prepovedano gibanje.”  

Vlada deluje predvsem na dveh domnevah. Dve domnevi sta posebej pomembni (in njun pomen je neodvisen od 
tega, ali se z določenim ukrepom kdorkoli strinja, ali pa ne, kaj si o njem misli, ali pa si o njem nič ne misli): da 
so »maske« zadeva »določitve načina gibanja«; in da je SARS-CoV-2 Covid-19 bolezen, ki jo je treba uvrstiti v 
skupino najbolj nevarnih nalezljivih bolezni, kot sta »kuga in hemoragična mrzlica.« To sta, v najboljšem 
primeru, goli »domnevi.« V ZNB (zlasti, a ne samo v členih 8, 31 in 39, ki jih označujeva za očitno 
protiustavne), v izvoru vsega slabega, kar je slabega v izrednih razmerah, ki so izredne, četudi niso bile pravno 
razglašene kot »izredne razmere«, ni ne mask, ne te – nove – bolezni. 

Vse, kar je prepovedano in zapovedano, je določeno (ne z zakoni, ampak) s podzakonskimi predpisi. Vse 
bistveno in odločilno je določeno s podzakonskimi predpisi, ki temeljijo na ustavno nadvse spornih, za nas pa 
očitno protiustavnih zakonskih določbah. Razen PKP od ena do osem, kjer je tudi preveč ustavno spornih, za nas 
pa očitno protiustavnih rešitev. In razen ZNB in ZNB-B, za katera velja enako (in se že spodbijata pred tem 
Sodiščem). Nekateri očitni in grobi posegi v fizično in moralno integriteto ljudi so določeni celo z uredbami in 
odredbami. 
 
Pravno nezaslišano. Ustavnopravno nesprejemljivo.  
 
To dogajanje in početje lahko ustavi samo to Sodišče, najprej tako, da NEMUDOMA ZADRŽI IZVAJANJE 
predpisov in členov v predpisih, ki jih navajamo v naši pobudi in dopolnitvah, potem pa s končno presojo o 
njihovi protiustavnosti. 

Zdi se nama tudi najmanj zelo neposrečeno, da je vlada nekatere najstrožje ukrepe začasno sprostila še pred 
odločitvijo tega Sodišča o njihovi (proti)ustavnosti, a tudi to je storila čez noč. Hkrati pa ni niti sprostila drugih 
ukrepov, za druge ljudi/naslovnike zapovedi in prepovedi, ustvarila je enormno število nelogičnosti, primerov 
diskriminacije, pa tudi veliko nejasnosti o tem, kakšna sploh sta vsebina in razlaga »pravil«, ki trenutno 
veljajo.121  

Hkrati vlada še vedno določa različne BARVE regijam, glede na številke in statistike o okuženih, zdravljenih, 
hospitaliziranih in umrlih ljudeh, četudi je že dolgo časa jasno, da so središča teh škodljivih posledic zdravstvene 
ustanove in DSO-ji, ne javnost, javno življenje, ali zasebno življenje na domu. Vlada se torej še vedno sklicuje 
izključno na na številke in statistične podatke, ki nimajo ne širšega konteksta, ne razumljivega in prepričljivega 

                                                        
121 To je mogoče jasno in nedvoumno razbrati iz dnevnih poročil televizijskih, radijskih, tiskani in spletnih medijev, zlasti na četrtek, 18.2.2021 in 
na petek, 19.2.2021. 
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vsebinskega temelja in ozadja (pa bi ga morale imeti, navsezadnje je to jasno in nedvoumno zapisano tudi v obeh, 
že omenjenih odločitvah US), zadevajo pa predvsem dogajanje in stanje v zdravstvenih ustanovah in DSO-jih.  
 
In, kot rečeno, da prehajanje mej nima ničesar opraviti z učinkovitimi ukrepi je sedaj javno pojasnil celo NIJZ.  

Hkrati pa je že dlje časa javno znano, ker sta to javnosti pojasnila tako strokovna skupina vlade, kot NIJZ, da se 
vlada sploh ne posvetuje z NIJZ in ne sledi predlogom in navodilom NIJZ, četudi ZNB jasno določa, da vlada 
MORA ravnati v skladu z navodili, ocenami in usmeritvami državnega inštituta za javno zdravstvo. 

Ob tem gre tudi spomniti, da celo NIJZ-ja ni v slovenski zakonodaji (!), ker je v ZNB še vedno zapisano ime 
institucije, ki s tam zapisanim imenom ne obstaja več, ni pa v zakonodaji imena institucije, ki obstaja, to je NIJZ 
 
Dne 13. oktobra 2020 je v ameriški zvezni državi Michigen sodišče te države sprejelo in obrazložilo svojo 
odločitev glede t.im. lockdowna:122 presodilo je, kot pričajo pridobljene in preverljive informacije, da so bili 
ukrepi protiustavni (odločitev sodnikov 6:1).  

Februarja 2021 je sodišče zavrnilo oz. zavrglo cca. 1700 glob, izrečenih zaradi kršenja ukrepov. Viri sporočajo, 
da bo to sodišče in da bodo druga ameriška zvezna sodišča tako rekoč vse primere kršitev COVID-19 ukrepov, ki 
jih je sprejel Guverner (ali, ki so jih sprejeli guvernerji) v kratkem času, domneva se, da do meseca aprila 2021 
(nekatera sodišča so to storila že spomladi 2020) zavrgli, ker prepričljive in stvarno utemeljene pravne podlage za 
nadaljevanje sodnih postopkov oblasti zoper prebivalstvo NI.  

Sedaj je kot protiustavne ocenilo posege oblasti v pravice in svoboščine prebivalstva tudi sodišče v New Yorku 
(ZDA).123 

Tudi midva ves čas zatrjujeva, da jih ni: niti za en sam omejevalni ali prepovedni ukrep vlade. Vključno z 
maskami (ki pa jim, kot smo že poudarili v predhodnih vlogah, ne nasprotujemo). Glede slednjih se nam ne zdi 
nepomembno, da v državi še vedno velja zgolj zakonsko nedoločena in tiha “domneva”, da nošenje maske “sodi” 
pod vprašanje “omejitve in določitve načina gibanja v in po državi”,124 glede na določbe ZNB in izvor/stičišče 
vseh ustavnopravnih zagat – očitno podnormirani 8., 31. in 39. člen ZNB.  

Povezave: 

1. https://detroit.cbslocal.com/2020/10/13/michigan-supreme-court-confirms-whitmers-orders-are-out/ 
2. https://edition.cnn.com/2020/10/12/politics/michigan-supreme-court-whitmer-covid-emergency/index.html 
3. https://www.abc12.com/2021/02/01/detroit-area-prosecutor-dismissing-1700-coronavirus-violation-tickets/  
4. https://www.waynecounty.com/elected/prosecutor/wcpo-to-dismiss-all-cases-issued-under-governor-s.aspx 
5. https://childrenshealthdefense.org/defender/new-york-ends-mandatory-covid-testing-

schools/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=8b68b72b-7b47-4eb9-ac13-0013b74030b4 
 

Med dokaznim gradivom je to Sodišče že prejelo ne le merodajne statistične podatke o smrt povzročajočih 
stranskih učinkih cepiva, ki ga je na trg ponudila multinacionalka Pfeizer, ampak tudi pogodbo med to 
multinacionalko, tem finančnim gigantom in izraelsko vlado. 

                                                        
122 Prim. starejšo objavo z usmeritvami WHO: https://andraz-tersek.si/who-on-lockdown-and-measures-in-europe/   
123  Dostopno na: https://childrenshealthdefense.org/defender/new-york-ends-mandatory-covid-testing-
schools/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=8b68b72b-7b47-4eb9-ac13-0013b74030b4 . 

124 O tem, kot je že bilo sugerirano, A. Teršek: O novem Sklepu in Odloku Vlade RS glede nošenja MASK (3. september 2020). Dostopno 
na: https://andraz-tersek.si/o-sklepu-odloku-vlade-rs-glede-nosenja-mask-3-september-2020/  
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Pobudniki zato vztrajamo vsi vseh dosedanjih navedbah in predlogih spoštovanemu Sodišču. Zlasti pri ponovni 
vljudni prošnji, da to Sodišče nemudoma PREPOVE Vladi RS prisiljeno/obvezno testiranje z znanstveno 
dokazanimi nezanesljivimi testi, ki za posameznika in družbo lahko pomenijo in že povzročajo socialno 
katastrofo (razlogi so bili podrobno pojasnjeni v predhodnih štirih vlogah v tej zadevi), določitev obveznega 
cepljenja za bolezen SARS-CoV-2 Covid-19 in izrekanje kakršnihkoli ukrepov ali sankcij iz naslova zavrnitve 
testiranja, pozitivnega rezultata testiranja in zavrnitve cepljenja za Covid-19. 

Dnevno se kopičijo in krepijo tudi opozorila šolnikov, pedopsihologov, psihiatrov in psihoterapevtov o 
epidemičnem stanju duševnega zdravja nacije. Zlasti pri otrocih in mladostnikih. Država pa o teh vprašanjih še 
vedno ne poseduje in ne ponudi nikakršnih analiz, študij in načrtov. Zato jih ne moreva prerekati – ker jih ni.125 

 

Ob tem na Sodišče naslavljava tudi vprašanje, ali se Sodišču zdi neproblematično in sprejemljivo, da o vseh 
vprašanjih, ki zadevajo delovanje vlade v teh časih in njene ukrepe, ves čas aktivno in enakopravno, brez 
IZLOČITVE sodeluje sodnik ddr. Jaklič, ki očitno in preočitno pritrdi vsemu, kar storita in počneta vlada in njen 
premier, pa če je to še tako očitno neznosno in zavržno, in ki je še nedolgo tega javno zapisal, po aktivnih 
udeležbah na protestih v podporo premierju, da je trenutni premier »brez dvoma največja politična osebnost v 
zgodovini Slovenije?« In ki je, po poročanju Nove24, že pred meseci vnaprej podal svoje stališče do tovrstnih 
pobud?126 

Najino prizadevanje ima transparenten in neposreden cilj: ne želiva, da bi vsa ustavnopravna vprašanja in vsi 
ekscesi, ki so vzniknili iz izrednih družbenih razmer, izpuhteli kot zadeva zgodovinskega ustavnopravnega 
pomena z odločitvijo države/Vlade RS, da ukrepe »zrahlja« in »omili.« Želiva in upava, tako rekoč prosiva, da bi 
spoštovano Sodišče o vseh ukrepih PRESODILO in ODLOČILO – o njihovi ustavnosti ali protiustavnosti. Želiva 
si ustavnosodnega epiloga, nanj upava in zanj vljudno apelirava – tudi v imenu javnosti. Pri tem imava v mislih 
»odvračalni učinek«: da se zlorabe oblasti in posegi v pravice in svoboščine ljudi, ki jih prepričano označujeva 
za protiustavne, tudi za nasprotujoče minimalnim standardom varstva pravic in svoboščin ljudi z mednarodnim 
pravom, ne bi nikdar več zgodili. Ali pa vsaj ne tako očitno, tako dolgotrajno in v tolikšni meri, kot to 
pripisujemo delovanju in odločanju države od marca 2020 do današnjega dne. 

Ker sem sopobudnik tudi univerzitetni učitelj, zato na to Sodišče naslavljam tudi prošnjo, da 
NEMUDOMA ZADRŽI izvajanje vseh ukrepov in predpisov, ki zapovedujejo testiranje s hitrimi in PCR 
testi, in ki na odklonitev testiranja neposredno vežejo škodljive posledice za posameznika (od socialnih, do 
delovnopravnih)127 pa tudi vse določbe v predpisih, po katerih naj bi bilo cepljenje za Covid-19 obvezno, 
končno pa jih razveljavi kot protiustavne. 

Ustavnemu sodišču tudi predlagava, da si samo določi pristojnost dosojanja »pravičnega zadoščenja« 
oškodovancem: v funkciji izognite nujnega začetka dodatnih sodnih postopkov in izognitve potrebi po 
izpodbijanju odločitve Sodišča, v kolikor ne bi bila v skladu s prepričanju in pričakovanji pobudnikov. 

                                                        
125 Na tem mestu vljudno zapišemo, da dnevno spremljamo dogajanje in dognanja v ZDA, zlasti (a ne zgolj) preko sporočil za javnost organizacije 
Children’s Health Defense. Domena: team@childrenshealthdefense.org. Povezava: 
https://childrenshealthdefense.org/defender/?eType=EmailBlastContent&eId=f8fa725c-3c66-44b3-a261-d688fccd6a99 . Ob tem samo spomnimo 
na zanimivo dejstvo: poleti 2020 je imel Robert F. Kennedy (JFK je bil njegov stric) v Berlinu govor pred več tisoč ljudmi kot jih je bilo zbranih v 
istem mestu, Berlinu, na istem trgu, 26. Junija 1963. Noben medij o tem ni poročal. Ni se zgodilo. Po naših poizvedovanjem to dejstvo, kot še 
toliko drugih, ljudem sploh ni znano. Neverjetno.  
 
126 Če je bilo poročanje omenjenega medija zavajajoče in neresnično, se spoštovanemu sodniku pooblaščenec opravičujem. 
127 S čimer je kršena tudi ustavna pravica do dela, zaposlitve, pa do socialne varnosti, zasebnosti, osebnega dostojanstva in do zaščite pred 
diskriminacijo. 



  

87 
 

Z odličnim spoštovanjem in prijaznimi pozdravi, 

Izr. prof. dr. Andraž Teršek, l. r. 
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Spoštovano in cenjeno 
Ustavno sodišče Republike Slovenije 

Beethovnova ulica 10 

1001 Ljubljana 

 

Zadeva: 

Šesta dopolnitev pobude za presojo ustavnosti pravnih predpisov v zadevi z 

opr. št. U-l-427/20 
 

Spodaj podpisani pobudnik izr. prof. dr. Andraža Terška, Klavčičeva 9, 1241 Kamnik, s to vlogo ponovno 
(šestič) dopolnjujem izvorno POBUDO, ki sva ja na to spoštovano Sodišče naslovila s sopobudnikom, 
odvetnikom Damijanom Pavlinom iz Kranja. 

Pobudo vsebinsko dopolnjujem in razširjam na dva odloka, ki ju je sprejela Vlada RS – ker me neposredno 
naslavljata in zadevata v moji poklicni vlogi UNIVERZITETNEGA UČITELJA. 

Pobudo za presojo ustavnosti določenih predpisov razširjam na: 

- Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih, Uradni list RS, št. 20, z dne 11.2.2.21,128 2. člen. 

- Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih, Uradni list RS, št. 20/21 in 25/21. 

- Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s 
SARS-CoV-2, Uradni list RS, št. 27, z dne 25.2.2021,129 2. In 3. člen; 

- Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in 
samostojnih visokošolskih zavodih, Uradni list RS, št. 30, z dne 4.3.2021;130 1. člen 

- Odlok o spremembah Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z 
virusom SARS-CoV-2, Uradni list RS, št. 30/2021, z dne 4.3.2021; 131 1. člen, posebej četrta (4.) alineja, po 
pravnem sklepanju od večjega k manjšemu (argumentum a maiore ad minus)132 pa tudi na prvo (1.) in drugo (2) 
alinejo. 

 
Pobudnik vztrajam pri vseh dosedanjih navedbah iz izvorne pobude in njenih predhodnih petih dopolnitev. 

Pred Ustavnim sodiščem RS sem že zatrjeval naslednje: 

                                                        
128  Dostopno na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0422/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-
podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih?h=odlok%20o  
129 Dostopno na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0536/odlok-o-zacasni-delni-omejitvi-gibanja-ljudi-in-prepovedi-
zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2?h=odlok%20o  
130  Dostopno na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0626/odlok-o-zacasni-prepovedi-zbiranja-ljudi-v-zavodih-s-
podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-ter-univerzah-in-samostojnih-visokosolskih-zavodih?h=odlok%20o  
131  Dostopno na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0629/odlok-o-spremembah-odloka-o-zacasnih-ukrepih-za-
zmanjsanje-tveganja-okuzbe-in-sirjenja-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2?h=odlok%20o  
132 Glej: https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195369380.001.0001/acref-9780195369380-e-244  
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- Da ima država DOKAZNO BREME, po katerem mora DOKAZATI neposredni vpliv ukrepov za dosego cilja, ki 
je upočasnjevanje in zamejitev širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 Covid-19. Država do danes tega ni 
storila. 

- Da ima država dokazno breme, po katerem mora prepričljivo utemeljiti sorazmernost ukrepov, s katerimi posega 
v temeljne človekove in temeljne ustavne pravice in svoboščine (kot je bilo to argumentirano v predhodni pobudi 
in njenih petih dopolnitvah). Država tega ni storila. Država tega tudi ne more storiti, ker ni izpolnila niti 
dokaznega bremena iz prve alineje.  

- Da država ni dokazala, da so hitri in PCR testi merodajni, dovolj zanesljivi. Je pa medicinska znanost, tudi 
imunologija in mikrobiologija, dokazala, da so ti testi znatno nezanesljivi.  

- Medicinska znanost je tudi dokazala, da so laboratorijski testi krvi znatno bolj merodajni in zanesljivi, kot testi iz 
prejšnje alineje.133 Država to dejstvo ignorira.  

- Medicinska znanost je tudi dokazala, da je rezultat testov iz tretje alineje neposredno odvisna o OKOLJA in 
TEMPERATURE, kjer se in ob katerih se ti testi izvajajo. Država se tudi za to dejstvo ne zmeni. Večinoma se 
testi izvajajo zunaj in – glede na letni čas – ob nizkih temperaturah. Nizke temperature neposredno vplivajo na 
POZITIVEN rezultat testa. 

- Da z napačnimi rezultati testiranj prihaja do enormne škode za posameznika in za celotno javnost: lažno 
negativen test lahko povzroči prenos bolezni z okužene osebe, ki je hkrati prenašalec okužbe, na neokužene 
osebe; lažno pozitiven test neposredno povzroči škodljive posledice za posameznika: bodisi kot odsotnost z dela 
bodisi kot ukrep karantene bodisi kot stigmatizacija in socialna izolacija, do katerih pride zaradi STRAHU, ki ga 
druge osebe vzpostavijo do posameznika ali posameznice, ki je prejela pozitiven rezultat testa. TA ŠKODA JE 
NEPOPRAVLJIVA! 

- Da država povsem ignorira pozive k uporabi EDINEGA UČINKOVITEGA UKREPA – ODVAJANJE 
IZDIHANEGA IN POTENCIALNO KONTAMINIRANEGA ZRAKA IZ ZAPRTIH PROSTOROV.134  Op.: 
temu spoštovanemu Sodišču vljudno predlagam, da kot izvedensko pričo za pojasnila zaprosi g. Mitjo Vilarja – 
ki temo obvlada in je pred dnevi izvedel tudi eksperiment, ki je uspel. Kontakt: Tel.: 041 629 830, E-naslov: 
abtisk@amis.net). 

- Da naj to Sodišče NEMUDOMA DRŽAVI NALOŽI, DA NEMUDOMA ZAČNE IZVAJATI UKREP IZ 
ZGORNJE ALINEJE. Gre za vprašanje REŠEVANJA ŽIVLJENJ, ne samo otežitve in preprečitve širjenja 
okužbe z nalezljivo boleznijo. 
 

Pobudnik se za znanstveno podkrepitev navedb in predlogov temu Sodišču dodatno sklicujem tudi ali predvsem 
na argumentacijo in dokazno gradivo, ki jih je to Sodišče prejelo v okviru zadeve z opr. št. U-I-17/21 (A. 
Teršek pooblaščenec pobudnikov, S. Senčar et al. - dveh zdravnic in zdravnika). 

Pobudnik se ob tem sklicujem tudi na (do tega dne) zadnji članek nekdanjega ministra za zdravstvo, prof. dr. 
Dušana Kebra: ZNANSTVENI POLOM STOLETJA. Delo, Sobotna priloga, 20.2.2021.135 

Država vse do danes ni navedla nobene stvarno utemeljene študije, raziskave ali analize o pozitivnem vplivu 
mask na delovnem mestu – kot učinkovite preprečitve širjenja okužbe s predmetno boleznijo. Država tudi ni 
utemeljila, pojasnila, ali predložila dokazov, da več časa trajajoče nošenje zaščitne obrazne maske NIMA 
negativnih učinkov na posameznikovo počutje in splošno zdravstveno stanje. Zato ni mogoče zaključiti drugače, 
kot ugotoviti, da pri tem ukrepu nista izkazani NE UČINKOVITOST, NE VZROČNO-POSLEDIČNA ZVEZA, 

                                                        
133  Glej medicinsko-znanstvena pojasnila, dostopna na povezavah: https://www.rtvslo.si/radiokoper/prispevki/zgodbe/rezultat-laboratorijskega-
izvida-je-treba-pravilno-prebrati/568841 ; https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/ali-se-posveca-premajhna-pozornost-ugotavljanju-kdo-je-
covid-19-ze-prebolel/569429 . 
134 Zadnja objava na to temo: A. Teršek: Neizbrisljiv ZLOČIN, ki ne zastara. Blog. Spletna stran https://andraz-tersek.si . Dostopno na povezavi:  
https://andraz-tersek.si/neizbrisljivi-zlocin-ki-ne-
zastara/?fbclid=IwAR2F6DczFdQ3h3YlVXuElpkCTdYNYCYOMGzhqx06o_iAGPmitl1mSEYzYsE  
135 Dostopno na:   
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NE SORAZMERNOST. Ob dejstvu, da sta oba ukrepa, tako testiranje kot nošenje maske, če to traja dlje časa 
(kot to velja za delovno mesto), ZELO INVAZIVNA POSEGA V POSAMEZNIKOVO FIZIČNO IN 
MORALNO INTEGRITETO. To velja prav posebej ob dejstvu, da država ljudem, ki opravljajo določene 
poklice, med njimi pa imata osrednje mesto prav UČITELJSKI POKLIC IN DELO, zapoveduje celo večkratno 
testiranje v obdobju enega delovnega tedna, torej najmanj enkrat ali celo večkrat tedensko.   

Na drugi strani pa že dlje časa obstaja več znanstvenih dokazov o negativnem in škodljivem vplivu nošenje 
maske na splošno počutje in zdravje ljudi. ZLASTI PA OTROK, ki so tudi po mednarodnem pravu in Ustavi RS 
posebej varovana skupina ljudi. 

Navajam samo nekaj relevantnih virov: 

 danska študija je pokazala, da med populacijo, ki je zunaj nosila masko in populacijo, ki zunaj ni nosila mask, ni 
pomembne razlike v obolelosti za covid19 (Bundgaard et al., 2020) 

 WHO v lastni literaturi navaja, da maske ne ščitijo pred prenosom ali infektom s covid19 (WHO, 2021) 
 Študija o prehajanju delcev skozi masko (Asadi et al., 2020), ki se rada navaja s strani zagovornikov obveznega 

nošenja mask, ima veliko metodološko pomanjkljivost, in sicer, citat iz študije: »Therefore, the measurements 
reported here do not represent the absolute number of emitted particles and may underestimate contributions 
from particles that escape out the sides of the masks, but do allow relative comparisons between different 
conditions.« V študiji so primerjali količino vseh partiklov, ki uidejo od človeka, ki ne nosi maske in pa 
količino partiklov, ki uidejo od človeka z masko, samo direktno pred masko (ne pa tudi partikle, ki uidejo 
ob strani, od zgoraj ali od spodaj) ter ti dve meritvi nato primerjali.  

 https://www.dihalnica.si/post/maska-da-ali-ne 
 https://www.researchsquare.com/article/rs-124394/v1 
 Na univerzi Witten / Herdecke je bil vzpostavljen spletni register, kamor lahko starši, zdravniki, pedagogi in 

drugi vnašajo svoja opažanja.  
20.10.2020 je bilo 363 zdravnikov pozvanih, naj vpišejo podatke in starše in učitelje seznanijo z registrom. 
Rezultati: Do 26.10.2020 je register uporabljalo 20.353 ljudi. V tej publikaciji poročamo o rezultatih staršev, ki 
so vnesli podatke o skupno 25.930 otrocih. Povprečni čas nošenja maske je bil 270 minut na dan. O okvarah 
zaradi nošenja maske je poročalo 68% staršev. Sem spadajo razdražljivost (60%), glavobol (53%), težave s 
koncentracijo (50%), manj sreče (49%), nepripravljenost za šolanje / vrtec (44%), slabo počutje (42%), 
oslabljeno učenje (38%) ) in zaspanost ali utrujenost (37%). 

 Druge reference: 
[1] WHO. Advice on the use of masks for children in the community in the context of COVID-19. 21 August 
2020. Dostopno na:  
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-Children-2020.1 
[2] WHO. Mask use in the context of COVID-19: Interim guidance. December 2, 2020. Dostopno na:  
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337199/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.5-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
[3] ECDC. COVID-19 in children and the role of school settings in transmission-first update. 23December2020. 
Dostopno na:  
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 
[4] ECDC. Using face masks in the community: first update. 15February 2021. Dostopno na:  
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-face-masks-community-first-update.pdf 
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Ker sem pobudnik tudi univerzitetni učitelj, zato na to Sodišče naslavljam predlog, da NEMUDOMA ZADRŽI 
izvajanje vseh ukrepov in predpisov, ki jih uvajajo zgoraj navedeni odloki in ki kot obvezno zapovedujejo 
testiranje s hitrimi in/ali PCR testi, ki na odklonitev testiranja neposredno vežejo škodljive posledice za 
posameznika (od socialnih, do delovno-pravnih in kaznovalnih),136 hkrati pa ukrepov in odlokov, ki kot 
obvezno zapovedujejo nošenje zaščitnih mask dlje časa, celo več ur, ob in pri delu na delovnem mestu; 
končno pa jih razveljavi kot protiustavne. 

V nasprotnem primeru bo prišlo do nastanka NEPOPRAVLJIVE ŠKODE – posameznikom in celotni 
javnosti. 

Ta predlog podajam tudi z osredotočeno mislijo na vse šolajoče se OTROKE/ŠOLARJE v osnovnih šolah IN 
DIJAKE v srednjih šolah, hkrati pa na vse študente in študentke visokošolskih zavodov (s slednjimi imam 
neposreden stik, kot univerzitetni učitelj sem soodgovoren za njihovo dobrobit!) – po sklepanju 
argumentum a maiore ad minus. 

Otrokom in mladim se z zapovedjo nošenja mask pri pouku in v prostorih vzgojno-izobraževalnih zavodov 
in visokošolskih zavodov povzroča NEPOPRAVLIVA ŠKODA na zdravju – fizično, fiziološko in psihično. 
To dokazujejo tudi najnovejša znanstvena dognanja. 

Hkrato pa država še vedno ne razpolaga (enako, kot še vedno ne razpolaga z nobeno bistveno, odločilno 
informacijo glede ukrepov, njihove smiselnosti in učinkovitosti, kar je že bilo dokazano z dokaznim 
gradivom v tej pobudi in njenih petih dopolnitvah, enako v pa v pobudi in njenih petih dopolnitvah v že 
omenjeni zadevi št. U-I-17/21) s kakšnimi koli informacijami, ki bi tu zapisane trditve ovrgle.  

Država ne razpolaga niti z informacijami, ki so neposrednega življenjskega pomena za otroke in mlade: kaj 
ukrepi povzročajo otrokom in mladim, kakšne duševne stiske in različna obolenja.137 Zato na to Sodišče vljudno 
naslavljam apel, naj državo pozove k takojšnjemu ukrepanju v tej smeri. 

Ob tem spoštovano Sodišče vabim še k branju jutrišnje (sobota, 13.3.2021) Sobotne priloge časnika Delo, v 
kateri bo objavljen nov članek prof. dr. Dušana Kebra, z več kot pomenljivim in stopnjevanim naslovom 
“Zločinska brezbrižnost.” 

 

Z odličnim spoštovanjem in prijaznimi pozdravi, 

Izr. prof. dr. Andraž Teršek, l. r. 

                                                        
136 S čimer je kršena tudi ustavna pravica do dela, zaposlitve, pa do socialne varnosti, zasebnosti, osebnega dostojanstva in do zaščite pred 
diskriminacijo. 
137  O tem glej npr. ameriško študijo, dostopno na povezavi:  https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-mental-health-crisis-
teens/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=2925182b-373c-4e8f-95aa-00c4b77b4082  
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Spoštovano in cenjeno 
Ustavno sodišče Republike Slovenije 
Beethovnova ulica 10 
1001 Ljubljana 
 
 
Zadeva: 

Izjava o odgovoru nasprotnega udeleženca v zadevi 

U-I-427/20-44 

(prejetega dne 15. 3. 2021) 
 

 
Spoštovana in cenjena sodnica Ustavnega sodišča RS, dr. Špelca Mežnar, 
 
naj mi bo dovoljeno, da uvodoma izrazim svoj poklon nad Vašo načelno in odločno ustavnosodno držo. Pri tem 
mislim tudi na – a nikakor samo na – Vašo držo, ki izhaja iz Vašega ločenega mnenja glede predmetne zadeve in 
vključenih ustavnopravnih vprašanj, v katerem ste prepričljivo argumentirano zagovarjali stališče, da bi bilo tudi 
v tej zadevi in glede vključenih ustavnopravnih problemov (ne samo vprašanj) sprejeti začasno odredbo in 
zadržati izvajanje določenih pravnih predpisov, ki so bili sprejeti, se še sprejemajo in veljajo iz naslova 
»epidemije.« To Vašo držo razumem kot načelno in odločno nadaljevanje Vašega osebnega zavzemanja za 
ustavnost in vladavino prava v tej »izrednih« in »neznosnih« družbenih razmerah, izraženo že v Vašem ločenem 
mnenju v zadevi U-I.83/20. V imenu več deset tisoč, zelo otipljivo pa se zdi, da tudi več sto tisoč državljank in 
državljanov Vam izrekam poklon in zahvalo. 
 
Moje tokratno izjavljanje bo nekoliko neobičajno in drugačno. Razlog je skoraj preveč enostaven; enostavno ne 
(z)morem več – vlagati napore v nenehno spopadanje z gigantskimi »mlini na veter« in z rušilno, uničevalno 
močjo njihove sile. Pri tem seveda mislim na javno, politično oblast, ne na Ustavno sodišče, ne na to institucijo 
kot Olimp in Everest, zadnji steber institucionaliziranega varstva, zaščite in uresničevanja vsega, kar  - v teoriji, 
četudi vse manj v praksi – odraža jedro sodobnih ustavnih demokracije in sodobne doktrine o ustavnosti kot 
kakovosti demokratičnega političnega sistema, družbenega reda in pravnega režima, pa o vladavini prava, seveda 
in predvsem o temeljnih človekovih in ustavnih pravicah in svoboščinah, hkrati pa tudi vsega, kar obkroža to 
jedro; enormne količine vsega, z enormnimi razsežnostmi in za življenje in za Živeti Življenje v SISTEMU 
bistvenimi, odločilnimi, nepogrešljivimi predpogoji/predpostavkami, njihovimi izpeljavami in nadgradnjami. Po 
tej izjavi bom (v prispodobi, a navsezadnje tudi dejansko) »odložil orožje.«  
 
Prvič zato, ker o vprašanjih, ki niso – več - vredna resne, konstruktivne razprave resnih odraslih ljudi, ki jim 
umnost, srčnost, čuječnost in skrb za občo dobrobit niso in jim ne pomenijo izvotljenih ali odvečnih konceptov, 
smotrov in cilje, enostavno ne zmorem in ne želim več razpravljati. Sodelovanje v takšni, tovrstni, tako umno, ne 
le strokovno, iznakaženi in razmrcvarjeni razpravi daje legitimnost samemu obstoju razprave in daje legitimnost 
problemskim vprašanjem, ki že zdavnaj niso več legitimna – niti kot polemična in razpravna vprašanja. In drugič, 
ker tako simbolično končujem prenašanje bremena, ki sem ga na svojih ramenih in plečih (skoraj sam) nosil in ga 
nosim od aprila 2020. To je moje sklepno dejanje, moj epilog. 
 
Zato ta »izjava« ne bo ustavnopravni memorandum, niti ustavnopravna analiza. Vse to sem že storil, izdelal in 
opravil. Večkrat. Tudi v zadevi z opr. U-I-17/21, kjer nastopam kot pooblaščenec dveh zdravnic in enega 



  

93 
 

zdravnika; v zadnji dopolnitvi, peti, v navedeni zadevi pa to Sodišče prosim tudi za priznanje pravnega interesa v 
delu, kjer izpodbijam ustavnost predpisov, ki me neposredno zadevajo v vlogi univerzitetnega učitelja. Ob tem 
ponovim, kar sem že zapisal v predhodnih dopolnitvah: Sodišče vljudno vabim tudi v vpogled dokaznega gradiva 
in dokaznih virov, ki jih navajam(o) v omenjeni zadevi. 
 
Ta izjava je torej močno prepredena, skoraj »nabita« s čustvi. Samo še čustva, samo še srčnost in čuječnost so 
nam ostala na voljo. Pa ne zato, ker drugega ne bi bilo na voljo. Prav nasprotno; zato, ker smo (namesto države, 
ki bi to MORALA storiti, pa ni) tudi »dokazno breme« že pred časom izpolnili in izčrpali.  
 
Vljudno prosim  Vas in spoštovano Sodišče, da mi takšne konotacije moje »izjave« ne šteje za slabo. 
 
Seveda pa si končne odločitve spoštovanega Sodišča močno želim in jo nestrpno pričakujem. Tako kot NAŠI 
LJUDJE si predvsem želim vrnitve SVOBODE in vrnitev, skupno, družbeno vrnitev v življenjske okoliščine, ki 
jih določajo umnost, razumnost, odgovornost, skrbnost, ustavnost, zakonitost in skupna skrb za občo dobrobit. Po 
mojem prepričanju, ki še zdaleč ni samo moje, MI, VI in NAŠI LJUDJE vsega tega že predolgo niso več deležni: 
najmanj, a ne samo, od dneva, ko je bila uveljavljena sramotna, ponižujoča in z ustavo ter vladavino prava do 
konca in še dlje SPRTA »POLICIJSKA URA.« Vključno z enako ovrednoteno prepovedjo prehajanja mej občin. 
Nikoli si nisem misli, nikoli predstavljal in nikoli pričakoval, da bom kadarkoli doživel nekaj tako grozovitega, 
tako škodljivega in uničevalnega, tako nedemokratičnega, do umnosti, razuma in zdrave pameti tako 
porogljivega, zafrkljivega, žaljivega in ponižujočega. Bal sem se samo vojne.  
 
A to JE »vojna«. Besedo sicer zapišem (in se ob tem spomnim predavanj spoštovanega akademika prof. dr. M. 
Pavčnika, sodnika tega Sodišča) s »tresočo roko.« Zavedam se, kaj pomeni dejansko, s krvjo in orožjem določena 
VOJNA. V tej vojni sicer ne »rožlja ognjeno orožje«, a se v njej uničujejo posamezniki, družine, stari in mladi, 
moški in ženske, vse bolj CELO OTROCI (!!), pa gospodarstvo, institucije, zdravstvo, socialna država – uničuje 
se vse. Uničuje se država, domovina. In najbolj grozljivo od vseh grozot: uničujejo in končujejo se, predčasno, 
življenja; s sklicevanjem, z manipulacijo, lažmi in sprenevedanji, s figami v žepih se ob sklicevanju na »človeška 
življenja« (najstarejših, najbolj ogroženih in neozdravljivo bolnih ljudi) se uničujejo in predčasno končujejo 
človeška življenja. To ni samo »vojno« stanje. Za mojo intelektualno in strokovno misel je to ZLOČIN ZOPER 
ČLOVEKA, LJUDI IN ČLOVEČNOST. In zanj skoraj zagotovo nikoli ne bo nihče odgovarjal – pred obličjem 
Postave. 
 
Ne glede na to, kakšna bo končna odločitev spoštovanega Ustavnega sodišča o teh vprašanjih – bom 
najverjetneje molčal. Če se bo prilegala mojim kategoričnim in neizpodbitnim, tudi onkraj razumnega dvoma 
dokazljivim in dokazanim prepričanjem, bom najverjetneje molčal. Zadovoljen, srečen. Te občutke bom delil z 
našimi ljudmi. Če bo drugačna, bom molčal. Nezadovoljen, nesrečen. Tudi te občutke bom delil z našimi ljudmi. 
Ki jim, že lep čas, zaradi vsega dogajanja, zaradi zločina zoper ljudi in človečnost, ne morem več učinkovito 
pomagati. Tega ne morem storiti niti sebi, zase. To lahko stori SAMO ŠE to spoštovano Sodišče. 
 
Procesno 1: 
Vljudno želim spomniti, da je ta izjava – že - sedma dopolnitev izvorne pobude. Pred to izjavo sem jo, oziroma 
sva jo s sopobudnikom dopolnila, tudi razširila, že šestkrat. Močno upam, da so vse predhodne dopolnitve in 
razširitve prišle v Vaše roke, na Ustavno sodišče in pred sodnice in sodnike tega Sodišča. Če morda niso, vljudno 
prosim, da se to preveri in da se me v tem primeru pozove, da jih pošljem ponovno. 
 
Vse dopolnitve in razširitve (zadnja je bila poslana Vašemu Sodišču prejšnji teden) tvorijo nerazdružljivo celoto, 
četudi naslavljajo protiustavnost več pravnih predpisov, iz več razlogov in z dopolnilnimi utemeljitvami pravnega 
interesa. Zadnji dve – z mojim pravnim interesom v vlogi univerzitetnega učitelja, ki se zato soočam z novimi, 
očitnimi in grobimi, celo surovimi vdori v temeljne ustavne pravice in svoboščine. Enako, kot več deset tisoč 
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drugih učiteljev in učiteljic, tudi vzgojiteljev in vzgojiteljic, v vzgojno-izobraževalnih zavodih in v visokošolskih 
zavodih. 
 
Procesno 2: 
Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I- 454/20-9, pod katerega je podpisan spoštovani predsednik tega Sodišča, 
prof. dr. Rajko Knez, ZAVRGLO dve dopolnitvi izvorne, temeljne pobude. Kot razlog je naveden »pomanjkljiv 
podpis« enega pobudnika. Podpis enega od dveh pobudnikov je bil na pobudi zapisan v skenirani obliki. O tem 
vprašanju ne bom več polemiziral. To sem že storil. V dobri veri in z najboljšimi nameni. 
 
Kasneje je to Sodišče dve pobudi z enakim podpisom sprejelo. S tem je bilo zame to procesno končanje 
zaključeno – ustavno, zakonito, v skladu s Poslovnikom tega Sodišča in v skladu z ustaljeno sodno prakso. Zato 
bo tudi na tej izjavi enak, skenirani podpis, ki pa mu bom dodal – kot to vselej storim – še lastnoročni zapisani 
podpis; ker imam danes, ko pišem in odpošiljam to izjavo, logistično in tehnično možnost, da to storim.    
 
Na pismu Sodišča, ki sem ga prejel in nanj odgovarjam, sicer ni Vašega osebnega podpisa, a tega ne 
problematiziram. Na pismu je vendarle pečat Sodišča. In ne dvomim, da je pismo Vaše. Zato je glede te 
okoliščine, kar zadeva mene osebno, kot sopobudnika, vse, kot mora biti. 
 
Spoštovana Sodnica, na odgovoru nasprotne udeleženke, Vlade RS, pa ni niti skeniranega podpisa, niti pečata 
Vlade RS, niti pečata resornega ministrstva, niti podpisa ali pečata vodje strokovne skupine Vlade RS. To pa je 
nekaj, kar problematiziram. To pa se mi zdi preveč in nesprejemljivo – ne le površno in malomarno ravnanje, 
ampak tudi do Sodišča in do pobudnikov nespoštljivo in omalovažujoče ravnanje. 
 
Vljudno predlagam, da spoštovano Sodišče odgovora nasprotne udeleženke procesno ne upošteva, ga 
»ZAVRŽE.« 
 
Procesno 3: 
Že pred časom sem, tudi v pobudah in njihovih dopolnitvah, zatrjeval, da minister za notranje zadeve, g. Aleš 
Hojs, PO USTAVI NI VEČ MINISTER. Ustava je glede tega vprašanja jasna, nedvoumna, kategorična.138  
Zavedam se, zelo, političnega naboja tega problema. In vendarle: Ustavno sodišče se sme in se lahko opredeli 
TUDI do tega vprašanje. V najslabšem primeru kot obiter dictum v obrazložitvi sklepa ali odločbe. Samo tako in 
izključno samo tako lahko (ne, da pritrdi meni, ampak) slovenski javnosti in dnevni strankarski politiki, njenim 
javnim funkcionarjem, jasno pove, da gre v tem primeru za enega od primerov neznosnega žaljenja, 
omalovaževanja in nespoštovanja slovenske ustave in Prava z veliko začetnico P. Apeliram na spoštovano 
Sodišče, da to stori. 
 
Procesno 4: 
Seveda sem pregledal tudi »odgovor nasprotne udeleženke.« A razen ponovljene kategorične trditve, da 
priloženo gradivo PRAV V NIČEMER ne utemeljuje strokovne, zdravstvene, medicinske, epidemiološke stvarne 
podlage za ukrepa, kot sta »policijska ura« in »prepoved prehajanja mej občin«, ali »regija«. PRAV V 
NIČEMER. Sploh pa priloženo gradivo nima NIČESAR opraviti s Slovenijo. In tudi GOLA STATISTIKA, ki je 
priložena »odgovoru«, nima PRAV NIČESAR opraviti z omenjenima ukrepoma. Zato jo ne prerekam: ker je ne 
morem prerekati in ker je ni mogoče prerekati drugače, kot s trditvijo: ta vrsta žaljivega in ponižujočega 
»poneumljanja« javnosti, tega spoštovanega Sodišča, pravne stroke, medicinske stroke in epidemiološke stroke 
nima ABSOLUTNO NIČESAR opraviti s tema ukrepoma – ki se nikoli nista in se tudi ne moreta utemeljiti, 

                                                        
138 O tem sem se podrobno in na široko »razpisal« v eni od objav na mojem blogu: Ob interpelaciji ministra, ki pravno gledano ni več minister. 
Dostopno na: https://andraz-tersek.si/ob-interpelaciji-ministra-ki-pravno-gledano-ni-vec-minister/ . Tudi sicer so na mojem blogu/spletni strani 
dostopni številni članki o ustavnopravnih vprašanjih in razsežnostih, ki neposredno zadevajo ukrepe in predpise iz naslova »epidemije.« Da, 
nekateri zapisi so neprizanesljivi. A to je moja osebna moralna in poklicna etična dolžnost.  
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zagovarjati, braniti, ubraniti z nikakršno izjavo, predvsem pa ne s kakršno koli študijo ali analizo; take 
študije/analize NI in je NE MORE BITI. Ta ukrepa sta tako sprta z razumom in pametjo, da vsak poskus resnega 
razpravljanja resnih odraslih ljudi o teh dveh ukrepih samo poglablja in nadaljuje spor z razumom in pametjo. 
 
Seveda pa je prav zato treba tema ukrepoma tu-in-zdaj, hkrati pa za VSELEJ, določiti ustavnopravno neznosni 
značaj in ju zaustaviti s KATEGORIČNO PREPOVEDJO njunega uvajanja – zaradi Ustave RS in ustavnosti. 
 
Materialno – epilog: 
Spoštovana Sodnica dr. Špelca Mežnar, čas, ko so ljudje uma, pameti, strokovnosti in dela glasno zatrjevali, kar 
ves čas zatrjujem tudi sam, oziroma zatrjujeva s sopobudnikom, je že dolgo tega »pretekli čas.« Pred časom se je 
zgodilo, kar bi se moralo zgoditi že na začetku te tragikomedije, ki se je razlila po domovini kot osupljiva in 
zavržna FARSA. Končno so strokovnjaki iz vrst medicinske skupnosti IN NIJZ zmogli toliko poguma in 
načelnosti, da so JAVNO POTRDILI IN PRIZNALI: omenjena ukrepa nimata nikakršne zveze s širjenjem 
nalezljive bolezni in epidemijo. NIJZ je končno zmogel javno priznati, da ne policijska ura, ne prepoved 
prehajanja mej občin in/ali regij nimata ničesar opraviti z medicino, epidemiologijo in epidemijo. To je začel 
javno in glasno ponavljati prof. dr. Alojz Ihan, to je začel javno in glasno ponavljati dr. Mario Fafangel,139 to so 
začeli javno in glasno ponavljati zdravniki in zdravnice. Tisto, kar smo VSI misleči ljudje vedeli od prvega dne, 
kar so (kot pravi rek) »vrabčki čivkali na strehah«, so KONČNO, jasno in glasno, povedali medicinci, zdravniki, 
epidemiologi: »TO JE POLICIJSKA URA, TO NI EPIDEMIOLOŠKA URA.«  
 
A Vlada RS še vztraja – s to obliko in vrsto poniževanja, trpinčenja in zasužnjevanja, ne le podrejanja ljudi; 
brezsramno, pobalinsko, zavržno in zločinsko. 
 
Temu ni – končno ni – več kaj dodati. 
 
Sklep: 
Spoštovana sodnica dr. Špelca Mežnar, tudi strokovnjaki so javnosti povedali in ji še pripovedujejo: najverjetneje 
NIKOLI ne bomo izvedeli, koliko ljudi je v tem času storilo samomor ali poskusilo storiti samomor, koliko jih to 
poskuša storiti ali jih bo storilo danes, jutri, v naslednjih dneh…, koliko družin je trpelo neznosne muke, koliko 
jih je razpadlo, kolikšno in kakšno nasilje se je dogajalo in se še dogaja v družinah, zlasti na ženskami in 
OTROKI, koliko ljudi ima znatno poslabšanje zdravstvenega stanja, koliko ljudi ima znatno poslabšanje 
duševnih obolenj (od depresije, do vseh oblik depresivnih motenj – psihiatri in psihiatrinje poročajo, da so 
čakalne vrte enormne…), koliko ljudi je v tem času zbolelo za gripo ali angino, koliko jih je iz tega razloga umrlo 
(samo spomnim: minister za notranje zadeve je celo na javni RTV, v Oddaji Tarča, javno priznal, v živo, da se 
vse smrti beležijo kot Covid-smrti; in NIČ se ni zgodilo, še vedno se ni NIČ zgodilo!)… : in VSE to SDKORAJ 
IZKLJUČNO, ali pa najmanj PREDVSEM zaradi dveh ukrepov, do konca in še dlje sprtih s pametjo in 
razumom, ne le s strokovnostjo: policijska ura in omejitev gibanja na občine ali statistične regije! 
 
Vsakomur, kdor se ne zateka k (kot učijo na pravnih fakultetah, po filozofu G. Radbruchu) k »zavestni skepsi«, 
ki ne miži in se ne pretvarja, da ne sliši, JE JASNO, da gre za POLITIČNA ukrepa, za strategijo in taktiko, za 
metodo »podrejanja, izčrpavanja in strašenja ljudi« (vse našteto je že dolgo nova epidemija – in ta bo ostala, 
dolgoročno!). Zato ljudje čakajo: čakajo in čakamo, da bo to, kar je vsem mislečim ljudem dobrih namenov in 
vzgibov že predolgo kristalno jasno, brez sence ali kapljice dvoma, uradno potrdilo tudi spoštovano Ustavno 
sodišče. IN TEMU NAREDILO KONEC: TU, ZDAJ IN ZA VSELEJ! (oprostite klicaju, ni mišljen kot krik, pač 
pa kot prošnja, upanje, hrepenenje…) 

                                                        
139  Zadnjič, nikakor pa ne prvič, v intervjuju, dostopnem na povezavi: https://www.mladina.si/205836/fafangel-to-je-policijska-in-ne-
epidemioloska-ura/?fbclid=IwAR0e7biPHa4SAb61zIKcXcd2FzECoWeHdFg-45pndzaudjGhe5Tj5ydF7us  . Sodišča ne želim obremenjevati z 
lepljenjem povezav na tem mestu, ker so javno dostopne in ker vem, da Sodišče skrbno in odgovorno sámo poskrbi, da je obveščeno o vsem, o 
čemer je lahko in mora biti obveščeno in seznanjeno. 
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Mediji poročajo, da v domovini Sloveniji ni več statistike o drugih, številnih, raznovrstnih in hudih boleznih in 
obolenjih, ljudje si več ne upajo kihniti in zakašljati, ljudi se deli na »zdrave« in »bolne«. O tem govorijo 
zdravniki, medicinski znanstveniki, psihologi in psihiatri, psihoterapevti, šolniki, starši, mladi (nad mladimi, celo 
nad otroki, se izvaja ZLOČIN brez primere – ki nikoli ne bo kaznovan, sploh pa ne bo niti možnosti kogarkoli 
klicati na odgovornost za ta zločin, če tega ne bo vsaj teoretično omogočilo prav Ustavno sodišče, zadnji branik 
svobode in demokracije, dostojanstva in Življenja. 
 
Post scriptum: 
Z g. Mitjo Vilarjem, elektro-inženirjem, Biserko Ilin, zdravnico in pedo-psihologinjo, prof. dr. Dušanom 
Kebrom, zdravnikom in nekdanjim ministrom za zdravstvo,140  in moja malenkost že mesece apeliramo, prosimo 
to državo, to vlado, slovensko politiko, ministre in vodstva v bolnicah, zdravstvenih domovih, Domovih za 
starejše občane, vrtcih in šolah: NAMESTITE ŽE NAPRAVE ZA ODVAJANJE IZDIHANEGA ZRAKA IZ 
ZAPRTIH PROSTOROV IN DOVAJANJE SVEŽEGA ZRAKA V PROSTORE. Od aprila 2020 nismo deležni 
samo popolne ignorance glede tega EDINEGA ULINKOVITEGA UKREPA; v zadnjem času smo deležni celo 
posmeha – od samega predsednika vlade. Zaradi te ignorance in tega posmeha (pri tem sodelujejo celo nekateri 
zdravniki – tega ne bom tajil) so predčasno ali »prav zato« umrli najstarejši ljudje in bolni, seveda tudi 
neozdravljivo bolni starostniki. Zato trdim, kot državljan in kot predstavnik svojega poklica: gre za ZLOČIN. Ta 
zločin se še nadaljuje. Lahko pa bi se preprečil: kadarkoli, od aprila 2020 dalje.  
 
Zato ponovno apeliram in prosim (to sem še storil v predhodnih dopolnitvah vlog): DA USTAVNO SODIŠČE 
ODREDI JAVNI OBLASTI, VLADI, DA NEMUDOMA (ta »nemudoma« pomeni že zdavnaj prepozno, po tem, 
ko je tudi ali prav zaradi tega ugasnilo – če imam pravi podatek – 4.000 človeških življenj!) PRISLUHNE IN SE 
LOTI TEGA UKREPA!141  
 
Ker tega tu ne morem storiti, ne bom razpravljal o trpinčenju otrok, dijakov in študentov,142 seveda tudi 
staršev IN šolnikov, pa profesorjev/profesoric…: s testi (za katere je znanstveno dokazano (gradiva so 
priložena dopolnitvam tej pobudi, pobudi in njenim dopolnitvam iz zgoraj navedene zadeve, sicer pa so vse bolj 
javno dostopna – četudi se nekatere študije in analize kasneje umaknejo – in spet gre za zločin!), da so boleči, 
nezanesljivi in da ob izvajanju pri prenizkih temperaturah dajejo pozitivne rezultate),143 z maskami (za katere 
velja podobno),144 s siljenjem v cepljenje (kar je nezaslišana protiustavnost, po novem pa – za mojo pravno 

                                                        
140 Na Ustavno sodišče sem v predhodnih dopolnitvah in razširitvah poslal tako izbor pisem g. Vilarja na to temo, kot vse tri časopisne članke dr. 
Kebra, v katerih neizpodbitno prepričljivo in dokazano zatrjuje »popolni polom znanosti/stroke« v času epidemije in veljave TEH IN TAKŠNIH 
UKREPOV, v zadnjem članku (Dnevnik, Objektiv, 13.3.2021) pa ta zločin tudi tako poimenuje: »Zločinska brezbrižnost.« Sam sem to storil v 
članku, objavljenem na mojem »ustavniškem blogu«, dostopnem na povezavi: https://andraz-tersek.si/neizbrisljivi-zlocin-ki-ne-zastara/  
141 Omenim še to, glede problema ZRAKA in kot prilogo sijajnim in maksimalno odgovornim člankom g. Vilarja in dr. Kebra; pred dnevi sem se 
pogovarjal z enim od stanovalcev v bloku. Zanimalo me je, kako shaja z življenjem nad najbolj prometno cesto v obalnem Kopru. Pojasnil mi je, 
da je za 2,000 EUR kupil sistem, ki od zunaj dovaja zrak v stanovanje, ga pri tem prečisti, pozimi ogreje in poleti shladi, hkrati po odvaja notranji, 
predvsem izdihani zrak, iz prostora ven. NE GOVORIMO O »ODPIRANJU OKEN« - GOVORIMO O SISTEMU ZA ZAGOTAVLJANJE 
NEKONTAMINIRANEGA ZRAKA V PROSTORU, ZA ODVAJANJE IZDIHANEGA ZRAKA, S HKRATNIM DOVAJANJEM SVEŽEGA, 
ČISTEGA ZRAKA. En tak sistem lahko pokrije tudi eno sobo v bolnici, v kateri je več pacientov in zdravnikov. A država, oblast, vlada – se 
ukvarja Z MASKAMI! Je to ZLOČIN?   
142  Niti tej temi slovenska vlada ne namenja pozornosti!! : https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-mental-health-crisis-
teens/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=2925182b-373c-4e8f-95aa-00c4b77b4082  
143 Pri tem pa se znanstvena dognanja, kot je tisto, do katerega so se dokopali sijajni zdravniki in laboratorijski strokovnjaki v ZD Sežana, povsem 
prezrta! Med drugim dostopno na: https://www.rtvslo.si/radiokoper/prispevki/zgodbe/rezultat-laboratorijskega-izvida-je-treba-pravilno-
prebrati/568841 ; https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/ali-se-posveca-premajhna-pozornost-ugotavljanju-kdo-je-covid-19-ze-
prebolel/569429 . 
144 Danska študija je pokazala, da med populacijo, ki je zunaj nosila masko in populacijo, ki zunaj ni nosila mask, ni pomembne razlike v obolelosti 
za covid19 (Bundgaard et al., 2020)WHO v lastni literaturi navaja, da maske ne ščitijo pred prenosom ali infektom s covid19 (WHO, 2021); 
Študija o prehajanju delcev skozi masko (Asadi et al., 2020), ki se rada navaja s strani zagovornikov obveznega nošenja mask, ima veliko 
metodološko pomanjkljivost, in sicer, citat iz študije: »Therefore, the measurements reported here do not represent the absolute number of emitted 
particles and may underestimate contributions from particles that escape out the sides of the masks, but do allow relative comparisons between 
different conditions.« V študiji so primerjali količino vseh partiklov, ki uidejo od človeka, ki ne nosi maske in pa količino partiklov, ki 
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presojo – tudi zločin; pregovarjati in dobesedno siliti ljudi k cepljenju za Covid, čez nekaj dni pa javnosti 
sporočiti, da se cepivo »začasno« umika – pri tem pa ljudi še žaliti in poniževati z izjavami, tipa: »Ah, četudi je 
nekaj ljudi zaradi strdka, ki je posledica cepiva, umrlo, je to še vedno veliko manjše število od števila ljudi, ki na 
splošno umrejo zaradi strdka, ki se pojavi iz drugih razlogov.« Spoštovana sodnica dr. Mežnar – PA V 
KAKŠEN, KAKO SPREVRŽEN IN IZNAKAŽEN SVET SE PREBUJAMO VSAKO JUTRO?!  
 
Ustavno sodišče je zadnja in edina institucija, ki temu sramotnemu zločinu nad ljudmi lahko postavi mejo – in 
zapove KONEC Z NJIM! 
 
Z odličnim spoštovanjem, 
 
Izr. prof. dr. Andraž Teršek, l. r. 

                                                                                                                                                                                                                      
uidejo od človeka z masko, samo direktno pred masko (ne pa tudi partikle, ki uidejo ob strani, od zgoraj ali od spodaj) ter ti dve meritvi 
nato primerjali. Povezava: https://www.dihalnica.si/post/maska-da-ali-ne ; Povezava: https://www.researchsquare.com/article/rs-124394/v1 . Na 
univerzi Witten / Herdecke je bil vzpostavljen spletni register, kamor lahko starši, zdravniki, pedagogi in drugi vnašajo svoja opažanja. 20.10.2020 
je bilo 363 zdravnikov pozvanih, naj vpišejo podatke in starše in učitelje seznanijo z registrom. Rezultati: Do 26.10.2020 je register uporabljalo 
20.353 ljudi. V tej publikaciji poročamo o rezultatih staršev, ki so vnesli podatke o skupno 25.930 otrocih. Povprečni čas nošenja maske je bil 270 
minut na dan. O okvarah zaradi nošenja maske je poročalo 68% staršev. Sem spadajo razdražljivost (60%), glavobol (53%), težave s 
koncentracijo (50%), manj sreče (49%), nepripravljenost za šolanje / vrtec (44%), slabo počutje (42%), oslabljeno učenje (38%) in 
zaspanost ali utrujenost (37%). 
Dodatne reference: [1] WHO. Advice on the use of masks for children in the community in the context of COVID-19. 21 August 2020. Dostopno 
na:  
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-Children-2020. [2] WHO. Mask use in the context of COVID-19: Interim 
guidance.2December2020. Dostopno na:  
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337199/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.5-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y . [3] ECDC. 
COVID-19 in children and the role of school settings in transmission-first update. 23December2020. Dostopno na:  
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 
. [4] ECDC. Using face masks in the community: first update. 15February 2021.  
Dostopno na:  https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-face-masks-community-first-update.pdf . 
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Spoštovano in cenjeno 
Ustavno sodišče Republike Slovenije 
Beethovnova ulica 10 
1001 Ljubljana 
 
 
Zadeva: 

Osma dopolnitev pobude z opr. št. U-I-427/20 

in prva dopolnitev pobude z opr. št. U-I-59/21 
 
Podnaslov: 
 

Hkratno zatrjevanje protiustavnosti Odloka o začasni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi 
zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 47/21) - veljati začel 1. aprila 2021) 

 
Spoštovano in cenjeno Ustavno sodišče, 
 
četudi tega nisem načrtoval,  sem se vendarle odločil, da pošljem še eno dopolnitev vloge – izvorne pobude. 
Pravzaprav dveh, naslovnih. 
 
To počnem po premisleku in po tem, ko sem od Sodišča prejel vljudno, izčrpno in zelo koristno postopkovno 
pojasnilo o razdelitvi nekaterih mojih dopolnitev in razširitev izvorne pobude na dva opravilna dela. Za to 
prijazno pojasnilo sem se Sodišču zahvalil z e-pismom. Hkrati sem popravil eno od mojih objav na svojem 
»ustavniškem blogu« in se tudi javno opravičil Sodišču za prvotni očitek, ki sem ga namenil dodelitvi nove 
opravilne številke mojemu zadnjemu dopisu: odgovoru na odgovor nasprotne udeleženke, Vlade RS in njene 
strokovno-posvetovalne skupine. 
 
To dopolnitev namenjam obema naslovnima zadevama in prepuščam Sodišču odločitev, pod katero zadevo bo 
uvrstilo to dopolnitev-ta dopis. To počnem razbremenjeno, saj mi je bilo v omenjenem pismu Sodišča pojasnjeno, 
da bo Sodišče argumente kot take upoštevalo pri oceni, presoji in odločitvi v obeh opravilnih zadevah, ne glede 
na to, pod katero bodo argumenti opravilno uvrščeni. 
 
Argument 1: 
 
V vmesnem času sta se tujim sodiščem, ki so že odločila o protiustavnosti posameznih »protikoronskih ukrepov«, 
pridružili še avstrijsko in belgijsko sodišče. Medijsko objavo je mogoče najti na naslednjih povezavah: 

- https://www.info-direkt.eu/2021/03/31/oesterreichisches-gericht-kippt-urteil-pcr-test-nicht-zur-diagnostik-geeignet/  
- https://www.aachener-nachrichten.de/nrw-region/belgien/belgien-muss-corona-einschraenkungen-binnen-30-tagen-

aufheben_aid-57121783 
 
Sodbi je seveda mogoče najti na spletišču obeh sodišč. 
 
Belgijsko sodbo je v časniku Delo povzel kolega izr. prof. dr. Anže Erbežnik.145 Navajam jo v celoti. 
 
Pravne meje epidemioloških ukrepov 

                                                        
145 Dostopno na povezavi: https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/pravne-meje-epidemioloskih-ukrepov/  
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V demokratični družbi nas povezuje pravna država in ta mora delovati tudi v času pandemije. 
 
Sodišče prve stopnje v Bruslju, Civilni oddelek, je 31. marca 2021 po sodnici Monteiro Barreto izdalo začasno odredbo, s 
katero nalaga belgijski oblasti, da zaustavi uporabo ministrske uredbe z dne 20. oktobra 2020 in uredb, ki so tej sledile, ter 
da odpravijo ukrepe na podlagi navedene uredbe v roku 30 koledarskih dni, pod grožnjo kazni v višini 5000 evrov po dnevu 
zamude in skupaj največ v višini 200.000 evrov. S tem je prvostopenjsko sodišče postavilo v negotovost zakonitost 
celotnega sistema belgijskih ukrepov v zvezi z epidemijo covida-19. 
 
Odločitev sodišča zaradi svoje argumentacije presega belgijski okvir ter ne glede na svojo naravo (začasna odredba, proti 
kateri je bila podana pritožba) naslavlja temeljno pravno vprašanje, ki se pojavlja v več evropskih državah, in sicer več kot 
leto dni trajajoči epidemiološki ukrepi, ki grobo in široko posegajo v temeljne pravice celotnega prebivalstva, navadno brez 
sodelovanja parlamentov in jasne zakonske podlage, na podlagi predpisov izvršilnih oblasti, brez jasnih pravnih sredstev 
proti ukrepom in pogosto brez uradne razglasitve izrednih razmer, čeprav te de facto obstajajo. 
   
Belgijski primer 
 
Zgoraj navedena ministrska uredba je podzakonski predpis, s katerim se v Belgiji določajo omejitve glede covida-19, na 
primer prepoved potovanj v ali iz države, policijska ura, nošenje mask, zaprtje nekaterih dejavnosti, obvezno delo od doma, 
globe za nespoštovanje in podobno. Začasna odredba pomeni, da je sodišče na prvi pogled (prima facie) štelo, da je podanih 
dovolj razlogov v smislu kršitve pravic, da do dokončne vsebinske odločitve o zakonitosti/ustavnosti zadevne uredbe, po 
nujnem postopku ustavi izvrševanje. Zahtevo je podalo društvo za varstvo človekovih pravic »Ligue des droits humains« 
(belgijska zakonodaja omogoča takšno tožbo) in kot stranski intervenient posameznik g. Dujardin, kulturni delavec. 
 
Sodišče pri svoji odločitvi ni v celoti sledilo primarnemu zahtevku tožnikov v smislu, da sta slednja zahtevala, da se 
izvrševanje uredbe ustavi v roku 24 ur, ampak je naložilo 30-dnevni rok. Po naslovitvi postopkovnih vprašanj je belgijsko 
sodišče podalo svojo obrazložitev. Tako je izpostavilo, da ministrska uredba temelji primarno na zakonodaji o civilni zaščiti 
ter naravnih in drugih nesrečah v zvezi s policijsko zakonodajo. Pri tem gre za običajno pooblastilo za sprejetje 
podzakonskih predpisov in ne za posebno pooblastilo. Zadevna zakonodaja, na katero se je sklicevala vlada, je bila sprejeta 
po nesreči v Ghislenghienu (eksplozija plina leta 2004) in njen namen je bil izboljšanje reševalnih služb. Pri tem iz 
zakonodaje izhajajo naloge reševanja in pomoči osebam v nevarnih okoliščinah ter zaščita njihovega premoženja, nujna 
medicinska pomoč, požarna varnost, zaščita pred onesnaženjem in nevarnimi substancami, določbe o obveznih navodilih 
prebivalstvu in evakuaciji, kakor tudi denarne globe in zaporna kazen, če se osebe navodilom ne bi podredile. 
 
Po mnenju sodišča takšno običajno zakonsko pooblastilo nalaga izvršni oblasti restriktivno in predvidljivo razlago. Vendar 
okoliščine pandemije covida-19 prima facie takšnemu zakonskemu pooblastilu ne ustrezajo. Pri tem se je sodišče sklicevalo 
tudi na preteklo mnenje Conseil d'Etat (najvišje upravno sodišče) št. 62.592 z dne 3. januarja 2018 glede predloga uredbe o 
jedrskem in radiološkem načrtu v nujnih okoliščinah, kjer je bilo poudarjeno, da je omejitev temeljnih pravic podvržena 
načelu enakosti in vedno zahteva poseg zakonodajalca. Treba je vsaj na podlagi delegacije zakonodajalca razbrati, za kaj 
gre. Sodišče nadalje meni, da četudi je nujnost ukrepa v prvih dneh pandemije morda dopuščala uporabo zakonodaje o 
civilni zaščiti, to po letu dni ni več upravičeno in gre za kršitev načela zakonitosti. 
 
Poudarilo je, da zaprtje dejavnosti (kulturnih, športnih in tako dalje), prekinitev obveznega izobraževanja, omejitev 
zasebnih in javnih druženj, omejitve gibanja v ali iz Belgije očitno in na prvi pogled po običajni jezikovni uporabi ne 
ustrezajo pojmoma »navodila in evakuacija« iz zakona. Prav tako obstaja tudi zahteva po strogi razlagi kaznovalnih določb. 
Posledično omejitev temeljnih pravic z ukrepi na podlagi ministrske uredbe evidentno nima zadostne pravne podlage, ki bi 
ustrezala načelu zakonitosti. 
   
Širše implikacije odločitve 
 
Kot je navedeno, odločitev sodišča presega belgijski okvir. Belgijsko prvostopenjsko sodišče je naslovilo bistvo problema v 
večini evropskih držav, in sicer da po letu dni trajanja epidemije razmerje med izvršilno in zakonodajno oblastjo ni 
ustrezno, da se je glede epidemioloških ukrepov zakonodajna oblast večinoma umaknila, in to ob delujočih parlamentih. Na 
to je februarja opozoril tudi predsednik nemškega zveznega ustavnega sodišča prof. Stephan Harbarth. Globoki posegi v 
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temeljne pravice, kot so policijska ura, prepoved odhoda iz države, posegi v svobodo gibanja in podobno, zahtevajo 
razpravo v parlamentu, izrecno zakonodajno podlago s preciziranimi ukrepi, njihovim trajanjem in podaljševanjem ter vrsto 
jamstev, na primer »sunset clause«, ter jasno predviden postopek sodnega varstva. 
 
Tudi pri nas veljata načeli pravne države in zakonitosti ter zahteva po skladnosti podzakonskih predpisov z zakonom in 
ustavo (2. in 153. člen ustave). Pri tem je vprašljivo, ali zakon o nalezljivih boleznih (npr. 39. člen) in druga zakonodaja, 
podobno kot v Belgiji, zadostno pokriva posege, kot so policijska ura, omejitev na občine/regije, prepoved odhoda iz države 
in podobno, brez jasnega roka trajanja, učinkovitega sodnega varstva in tako dalje. V tem pogledu tudi večinska odločitev 
ustavnega sodišča v lanski zadevi št. U-I-83/20 ne daje zadostnih odgovorov, zlasti ne z vidika vprašanja skladnosti 
podzakonskega predpisa z zakonom in z vidika dolgotrajnosti posegov. Ob tem je nujno, da ustavno sodišče čim prej odloči 
o vrsti vloženih pobud v zvezi z navedenim (npr. št. U-I-64/21, U-I-61/21, U-I-59/21, U-I-57/21, U-I-24/21, U-I-23/21). 
Nujno pa je tudi, da se z zadevnim začnejo resno ukvarjati tudi redna sodišča. Belgijsko prvostopenjsko sodišče je 
pokazalo, da je to mogoče. 
 
Ob tem velja izpostaviti tudi 15. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic (EKČP), ki zahteva, da države pri 
delni razveljavitvi posameznih človekovih pravic v času izrednih razmer, kot sta pravica do svobode in varnosti, svoboda 
gibanja, pravica do zasebnosti in podobno, obvestijo o začasnem odstopu od EKČP Svet Evrope z namenom, da je takšen 
odstop pod nadzorom, posebno v smislu sorazmernosti. Tega žal ni storila večina držav EU, razen Estonije, Latvije, 
Romunije, in nekaj držav, ki niso članice EU, kot sta Srbija in Albanija. Ukrepi v zvezi z epidemijo, kot so prepoved 
prehoda državne meje, potovanj v tujino, omejitve na občino prebivališča/regijo, policijska ura, ki se nalagajo celotnemu 
prebivalstvu in trajajo več kot leto dni, zahtevajo takšno notifikacijo. Takšne ukrepe ni več mogoče uvrščati pod izjeme pod 
posameznimi členi EKČP, ampak gre za de facto izredno stanje, razglašeno ali pa ne, ki zahteva aktivacijo 15. člena EKČP. 
 
Z zadevnim prispevkom ne želim negirati resnosti pandemije ali potrebe po določenih ukrepih, vendar je v demokratični 
raznovrstni družbi tisto, kar nas povezuje, pravna država in ta mora delovati tudi v času pandemije. Belgijska sodnica 
Monteiro Barreto je pokazala hrabrost, da je to mogoče. 
 
Argument 2: 
 
Pred dnevi je g. Anton Komat, suvereni poznavalec tematike, razposlal in objavil javno pismo, ki neposredno 
naslavlja vprašanje politike države iz naslova epidemije in pojasni zavajajočo manipulacijo glede PCR in hitrih 
testov. Pismo navajam v celoti. 
 
Anton Komat, okoljevarstvenik in razumnik je napisal odprto pismo vsem nam 
  
V zadnjih dveh tednih se je dnevno število na novo 'okuženih' podeseterilo, ljudstvo pa ni 10-krat manj upoštevalo 
zapovedanih ukrepov oblasti. Kaj se torej dogaja? 
  
Zamislimo si, da je policija dobila nove alkoteste, ki ne zaznajo samo trenutne koncentracije alkohola v krvi voznika, 
temveč celo vrsto pijače, ki jo je popil recimo pred pol leta. Torej, če ste se pred pol leta napili vina in od takrat niste 
použili nobene alkoholne pijače, vam bo policist danes odvzel vozniško dovoljenje, čeprav ste popolnoma trezni. 
  
Če bi se vam to zgodilo, bi odločno protestirali in napisali ugovor, ne pomislite pa, da WHO zapoveduje prav tako metodo 
za dokaz ‘kužnosti’ s koronavirusom. S tem ‘regulira’ potrebno število ‘kužnih’ za opravičevanje protiustavnih ukrepov. 
Testi PCR so idealen način za pogon te velike prevare, ki je podprta z nasiljem na način, ki bi mu zavidal celo tiran Josip V. 
Stalin. 
  
V deset tisoče gre število pogumnih zdravnikov, uglednih profesorjev, poštenih raziskovalcev in pravnikov, ki manipulacijo 
s koronahisterijo razglašajo za globalni kriminal, naperjen proti človečnosti. Napovedujejo dan, ko bodo akterji končali 
pred mednarodnim sodiščem. Tem pokvarjencem je vseeno za naše zdravje, njihov cilj je preoblikovanje sveta! Ideolog 
histerije je zločinska WHO, izvajalke so vlade, ki jih ‘poganja’ natiskani ‘helikopterski denar’ brez kritja, ki ga sipajo 
globalni uničevalci demokracije. Vsaka država potrebuje sveže kredite, da preživi, toda ta čas država ne dobi kredita, če se 
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ne pokori ukazom WHO. Globalni psihopati so pripravili načrt popolnega podrejanja onih, ki jih bodo pustili preživeti kot 
svoje sužnje. Če ne verjamete, vam bodo spregovorili dogodki. 
  
Kdo nam uničuje demokracijo? To so nosilci globalizacije, korporacije, finančne skupine, bankirji in zloglasna trojka (IMF, 
ECB, komisija EU), ki za obrambo svojih načrtov rušijo vlade, kolonizirajo države in netijo vojne. Koronahisterija je 
posebna oblika biološke vojne proti človeštvu. 
  
Ne morem verjeti, da so zmogljivosti zdajšnjega zdravstvenega sistema slabše kot partizanska saniteta med drugo svetovno 
vojno. Znamenita bolnica Franja v barakah na dnu kanjona v Cerkniškem hribovju je imela očitno več postelj za intenzivno 
nego, kot jih ima zdajšnji zdravstveni sistem Slovenije. V Franji so bili hudo ranjeni partizani brez pomoči antibiotikov 
potrebni izjemno skrbne nege, da so preživeli. Da ne govorim o amputacijah udov, ki jih je prizadela sepsa, pogosto brez 
narkoze. In zdaj naj bi se ljudje odrekli svobodi in pravicam, za katere so se borili milijoni mladih in milijoni tudi umirali v 
vojnah, in to zgolj zato, ker so jim vcepili paničen strah pred malo hujšo gripo! Pa kaj smo vsi nori!? 
  
Še pred dvema mesecema so govorili, da nimajo kadra za več kot 1500 testov, zdaj pa kar naenkrat ni problem izvedba 
5300 testov? Torej, kader za testiranje so našli, ni pa postelj in osebja za zdravljenje obolelih. Ni potrebe, saj je cilj zgolj 
ustvarjanje lažno okuženih, to je manever, s katerim regulirajo ukrepe podrejanja ljudi. Pri tem pa jim je glavno orodje test 
PCR. 
  
Za določanje ‘okuženosti’ uporabljajo test PCR, ki ni namenjen, niti ni bil razvit, niti ni registriran za diagnostične namene. 
Za diagnostične namene ni uporaben, ker odkriva le delčke virusne RNK, ki lahko izvira tudi iz mrtvega virusa, ki ga je 
človekov imunski sistem že onemogočil. Test niti ni specifičen za novi korona-virus, ampak lahko delček RNK, ki ga s 
testom iščejo, izvira od drugih koronavirusov, ki povzročajo prehlade in so pri ljudeh ves Čas prisotni na respiratornih 
sluznicah. Že dolgo je znano, da je sezona koronavirusov med decembrom in aprilom, izven tega obdobja so sicer prisotni, 
zato jih s testom PCR lahko odkrijejo, vendar ne povzročajo bolezni. Poleg tega je test PCR odvisen od števila podvajanj 
DNK oziroma RNK molekul. PCR (Polymerase Chain Reaction) namreč temelji na nizu hitrih podvajanj delcev dednega 
zapisa. V tej točki je prvi vzvod možne zlorabe metode PCR, in sicer število podvajanj. Če je prenizko (pod 35 ciklov), so 
vsi testi negativni, če pa uporabljajo več kot 60 ciklov, pa so vsi testi pozitivni. Oho! Odstotek pozitivnih (ali kakor so jih 
krstili ‘okuženih’) od celotnega števila testiranih se torej po želji regulira z nastavitvijo števila podvajanj. Če pa želijo večje 
število ‘okuženih’, potem enostavno le povečajo število testiranih. Kakšno krasno orodje za manipulacijo! Pandemija se 
krmi s testi, toda pozitivni test nam ne prinaša nobenega pomembnega podatka. Ne pove nam, ali je človek sploh okužen s 
korono; ne pove nam, ali so ti virusi v človeku sploh živi oziroma virulentni; ne pove nam; koliko teh virusov je v 
človeškem telesu; ne pove nam, ali bo človek zbolel; ne pove nam, ali bo pozitivni človek okužil druge ljudi. Klinično nam 
test ne pove ničesar! Vrednost testa je nična! Ob tem navajam, da v Sloveniji vsak dan za teste vržemo proč vsaj 400.000 
evrov, kar je letna plača za najmanj 15 medicinskih sester!  
Tudi ukrep uničevanja družbenega življenja (lockdown) ne služi ničemur: vse se zapre, in ko se odpre, se spet vse ponovi. 
To smo v Sloveniji že doživeli in to oblast spet ponavlja, tako kot maske gor, maske dol! Po definiciji je norost nenehno 
ponavljanje istih napak. Grozljivo pa je, da je danes norost uzakonjena! Ali ne bi bilo bolje naučiti se živeti z virusom! 
  
Na potezi je torej ljudstvo, da začne izvajati ostrejše ukrepe za resnico in svobodo. Naj nam bo jasno, za epidemijo štejejo 
le bolniki na intenzivni negi in število umrlih. Ker pa ta dva grafa že več mesecev kažeta navzdol, naj vas ne bo strah, kljub 
strahovladi. 
 
Argument 3: 
 
Glede ustavnopravne problematike prisilnega cepljenja za Covid-19 si velja ogledati (širši izbor sem zožil na dva 
vira) dva novejša vira, posnetek razprave in članek, ki sta – zaenkrat – še javno dostopna: 

- https://www.facebook.com/tjasa.vuzem/videos/3886622268051180  
- https://blogs.sciencemag.org/pipeline/archives/2021/01/21/mrna-vaccines-what-happens  

 
Argument 4: 
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Navajam moj zadnji strokovni članek, ki neposredno zadeva najnovejši, aktualni ukrep Vlade RS – novo 
ustavitev javnega življenja, ki vključuje tudi nevzdržno abotnost šokantno nerazumnih in kategorično, absolutno 
neutemeljenih zapovedi in prepovedi. Verjamem, da so teze in trditve zapisane razumljivo in prepričljivo. Naslov 
je seveda primer intelektualnega cinizma.  
 
Argumenti v spodnjem članku so mišljeni tudi kot zatrjevanje protiustavnosti Odloka o začasni omejitvi gibanja 
ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 47/21) - veljati 
začel 1. aprila 2021).146 Ukrepom očitam očitno stvarno neutemeljenost, politično samovoljo in arbitrarnost, ki 
nima strokovne podlage (niti soglasja strokovno-posvetovalne skupine Vlade RS), nesorazmernost in očitno 
nerazumnost (kar pomeni neposredno kršitev 2. člena Ustave RS, v predhodnih vlogah izpostavljenih ustavnih 
pravic in svoboščin ter odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-83/20). 
 

Vse to so »teorije zarot«147 
 
Prostovoljno smo se odrekli »identiteti.« Prostovoljno smo se odrekli identiteti »človeka.« Prostovoljno smo se odrekli 
identiteti človeka »kot osebe.« Prostovoljno smo pristali na to, da za časa življenja ne bomo živeli, ampak čakali konec 
življenja. Prostovoljno smo pristali na to, da je vse, kar je nepomembno, pomembno. Prostovoljno smo pristali na to, da 
je vse tisto, kar je maksimalno in najbolj pomembno, postalo nepomembno. A prav zato je vse maksimalno pomembno, 
tisto, kar je najbolj pomembno, pa je zato še pomembnejše. Tudi teorije zarot. Vsi smo za to odgovorni. Med nami so 
tisti, ki so za to tudi krivi. To so krivci. Zanje smo krivi. Tudi za teorije zarot. Tudi za teorije, ki niso zarotniške. A tudi 
te so zarotniške. Tudi to je teorija zarote. 
 

O teoriji in konceptu Neprava 
 
Na slovenskih pravnih fakultetah učijo teorijo in filozofijo prava predvsem po pravnem nauku Gustava Radbrucha (knjiga 
Filozofija prava). Zato bom ponovil spomin na njegov pravni nauk (pravno učenje, pravno filozofijo, mišljenje prava). Med 
drugim je razmejeval/razlikoval med »nepravičnim zakonom« in »zakonskim nepravom«. Podobno je počel že Platon (seveda 
ne samo on), ko je razlikoval med »zakonitostjo« in »pravičnostjo«, s tem pa tudi med »zakonito krivičnostjo« in »pravično 
nezakonitostjo.« Zakonito krivičnost, ki jo je 'zakrivilo' sodišče, je (glede na prevod dela Država – konceptualno in teoretično 
pravilno bi bilo »Republika«) imenoval »juridični monstrum« (knjiga Poslednji dnevi Sokrata). Gre torej za tezo (idejo) o 
končni sodbi sodišča kot »sodni pošasti,« smiselno tudi za »pošastnost sodnega in/ali sodniškega pravotvorja« - sodniške 
odločitve, ali odločitve sodišča (ali pač sodbe, ali sklepa, ali odločbe).  
 
V središče koncepta in sistema pozitivno-pravnih norm je Radbruch postavil mednarodne konvencije (dogovore) o človekovih 
pravicah. To so »norme.« Pripisal  jim je (in pri tem nikakor ni bil edini) lastnost nadprava. Opredelitev temeljnih človekovih 
pravic in svoboščin kot nadprava mu je zadoščala tako za izpolnitev vsebinskih (vrednostnih, vrednostno-primernih, pretežno – 
a ne zgolj - moralnih) in formalnih kriterijev: normativno urejen postopek nastajanja prava, procesno pravilni nastanek pravnih 
norm, pojmovna (vsebinska) določenost pravnih pravil, predvidljivost dovoljenih in nedovoljenih ravnanj, s tem pa tudi 
»pravna varnost.« Teza pravi, da gre pri tem za splošno sprejete vrednote, o katerih na določenem kulturno-pravnem področju 
obstaja – dovolj - širok konsenz. Na temelju tega (mednarodnega) konsenza o vrednostni primernosti določene vsebine 
mednarodnih konvencij o človekovih pravicah in svoboščinah, ki se je izoblikoval v daljšem časovnem obdobju, Radbruch 
sklene, da vsebinsko ustrezajo pojmu »vrednostno primernega« in »pravega« (profesor Boštjan M. Zupančič je npr. nekoč 
spisal knjigo o »Pravu in Prav«). Radbruchov nauk se v teoriji imenuje »Radbruchova formula« (tudi sam jo podrobneje 
predstavim v knjigi Teorija legitimnosti in sodobno ustavništvo, seveda pa na to temo obstaja več knjig in še več člankov, tudi 
nekaj sodb). 
 
Radbruch je zatrjeval,  da obstajajo »določena pravna načela,« ki so »močnejša« od vsakega pravnega pravila, zato zakon, če 
jim nasprotuje, izgubi veljavo – zakona - prava. Ta načela so se poimenovala »naravno« ali »umno pravo«. Gre torej za teorijo, 
ki kombinira vrednostne, moralne in etične temelje prava. Njena funkcija (smisel, namen, cilj) je zagotoviti »ravnovesje« med 
formalnim pravnim pozitivizmom in nadpozitivnimi vsebinami prava, pisanega z veliko začetnico (kot Pravo). 

                                                        
146 Dostopno na povezavi:  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2399  
147 Dostopno na:  https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/281436  



  

103 
 

 
Radbruchova formula, pri kateri gre predvsem za razmerje med »pravno varnostjo« in »pravičnostjo« (ki jo razumemo kot 
pravno enakopravnost, politično enakost in socialno pravičnost), določi kriterij razlikovanja med nepravičnim zakonom in 
zakonskim nepravom. Odločilno Radbruchovo vprašanje se glasi: ali ima pri navzkrižju med pravno varnostjo in pravičnostjo 
vselej prednost pravna varnost, ali pa obstajajo izjeme? Če je krivičnosti zakona (to besedo je treba razumeti široko, vključuje 
vse pravne predpise, odločitve sodišč in odločitve organov in institucij, ki imajo pravno določeno pristojnost sprejemanja 
pravno zavezujočih odločitev) »neznosna«, potem tak »nepravičen zakon« postane (se sprevrže v) »zakonsko nepravo.« To je 
po Radbruchu »najnevarnejša« oblika neprava. Do tega pride, ko tak in tako nepravičen zakon vsebinsko ne ustreza normam 
mednarodnih pravnih aktov o človekovih pravicah in svoboščinah. Danes temu pravimo »minimalni standardi« vladavine 
prava, zaščite in spoštovanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin, demokratičnosti in odprtosti duha. V evropskem 
prostoru imata to vlogo EKČP in ESČP.  Bistveni sklep je na dlani: obstaja točka, ko neznosnosti pravil v obliki (s formo, s 
tehniko) prava ni več mogoče sprejeti/tolerirati/odobravati, v imenu pravne varnosti, zato tudi ne več »spoštovati.« Če zakon 
(ali, kot rečeno, drug pravni predpis) krši elementarne pravice ali svoboščine slehernega posameznika, mu v skladu z 
Radbruchovo formulo ne samo pripišemo nelegitimnost, temveč mu tudi odrečemo status prava – ali drugače, pripišemo mu 
status (četudi »zakonskega«) NEprava. Pravila, ki imajo obliko in veljavo prava, niso vselej in za vsako ceno nekaj, kar je 
vselej in za vsako ceno »treba spoštovati.« Pravo namreč služi ideji pravičnosti, kot vrednoti, zato je tudi načelo »pravne 
varnosti« v končni in vendarle določeno »vsebinsko«: pravo (in samo pravo) je namreč po Radbruchu sestavljeno iz 
kategoričnih imperativov. Pravo je zanj »resničnost,« njen smisel pa je, da služi pravni vrednoti, pravni ideji - ideji pravičnosti. 
Po Radbruchu sta torej temeljni značilnosti prava njegova pozitivnost (določenost, normiranost, uzakonjenost, postavljenost…) 
in njegova naloga, da je vsebinsko pravilno. 
 
Bistvo je torej v in pri VSEBINI. Ne pravilo, ne politični sistem, ne pravni red nikdar niso »pravilni«, »upravičeni«, ali 
»legitimni«, že zgolj zato, ker so, ali ker so bili, ali ker hočejo biti - taki. Takšen je tudi nauk materialne, vsebinske teorije 
legitimnosti, tudi razpravne teorije demokracije in legitimnosti. 
 
Radbruchovo formulo je jasno interpretiral Kaufmann (v predgovoru k omenjeni Radbruchovi knjigi): »Spor med pravičnostjo 
in pravno varnostjo bi lahko rešili v smislu, da ima pozitivno pravo ... prednost tudi, kadar je vsebinsko nepravično in 
nesmotrno, razen, kadar nasprotje med pozitivnim zakonom in pravičnostjo doseže tako nevzdržno mero, da se mora zakon kot 
»nepravilno pravo« umakniti pravičnosti. Nemogoče je potegniti ostrejšo ločnico med primeri zakonskega neprava in kljub 
nepravilni vsebini vendarle veljavnimi zakoni, vendar pa lahko z vso ostrino začrtamo neko drugo mejo: kjer si zakon niti ne 
prizadeva za pravičnost, kjer je pri postavljanju pozitivnega prava zavestno zanikana enakost, ki tvori jedro pravičnosti, tam 
zakon ni, denimo, le »nepravilno pravo«, temveč sploh nima narave prava – kajti prava, tudi pozitivnega prava, sploh ne 
moremo opredeliti drugače kot red in uzakonitev, ki je po svojem smislu namenjena temu, da služi pravičnosti…« 
 
Zato teorija razlikuje med dvema Radbruchovima formulama. Po formuli nevzdržnosti je določen »zakon« vsebinsko 
nepravičen do nevzdržne mere. Po formuli zanikanja pa je določen »zakon« NEpravo zaradi zavestnega zanikanja pravičnosti v 
samem zakonu, ali z zakonom.  
 
Formulo zanikanja je spet spretno pojasnil Kaufmann: »(N)epravni značaj nacionalsocialističnih rasnih zakonov (je) tako 
očiten, da jim lahko zmotnost razberemo že s čela, tako da se zakonodajalec, sodnik ali kdorkoli ne more samovoljno izogniti 
uvidu, da gre za zločinske zakone ... (D)vom bi lahko ohranjala le namerna skepsa – namerna skepsa pa ... ni resničen dvom.« 

Profesorji prava, ki o tem poučujejo študente, od marca 2020 o tem molčijo. O tem molčijo tudi sodnice in sodniki, ki so jih 
ti ali drugi profesorji prava poučevali o tem ali tako ali bistveno podobno. Molčijo tudi tisti, ki so se po tem nauku učili o 
pravu. Molčijo tudi tisti, ko so o tem pisali in objavljali napisano. 

Medklic  

Zakoni, odloki, uredbe, odredbe in ukrepi, ki so nastali v času od marca 2020, so – gre za subjektivno presojo in oceno 
polni »nevzdržnosti«, »zanikanja prava« in »Neprava.« Do te kolumne sem jih javno izpostavil, naštel, popisal, razgalil in 
pojasnil že veliko. In velikokrat. V pobudah za presojo ustavnosti predpisov in določenih ukrepov iz naslova »epidemije-
pandemije«, o katerih ustavno sodišče še vedno ne zmore, ne želi, ne uspe, ali pa ne upa odločiti, sem jih izpostavil, 
analiziral in argumentiral še več.  
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Primer NEpravne odsotnosti »pravne varnosti« 

Eno od teh vprašanj je tudi pravno vprašanje “nejasnosti, nedoločnosti in pomenske nedorečenosti” nekaterih ukrepov in 
nekaterih, s tehniko prava določenih pravil (prepovedi, dovolitev in zapovedi) – po vsebini. Zato gre za – očitni, kristalno 
jasni - pravni problem “nezmožnosti predvidevanja pravno dopustnih in nedopustnih ravnanj.” To pa onemogoča »pravno 
varnost.« Kot učbeniški primer lahko služi nedavna, butalistična javna polemika o tem, ali smejo, kdaj smejo in 
kako smejo poslovati gostinci (podrobneje sem jo komentiral na svoji spletni strani – na »ustavniškem blogu«). Tako 
zelo nejasnim, nedoločenim, nedoločnim, pojmovno in vsebinsko odprtim pravnim določbam in predpisom Pravo (pravna 
teorija in filozofija – to pa JE PRAVO) – sploh, logično, nujno, razumljivo, samoumevno … – ne priznava pravne veljave. 
Pravo ima svoja in pravu lastna pravila (procesna in materialna/vsebinska) in načela, ki se jih veljavno Pravo (da bi bilo in 
ostalo Pravo, da bi ustvarjalo “vladavino Prava”) mora držati, po katerih morajo biti veljavni predpisi ustvarjeni in po 
katerih je treba veljavne predpise uresničevati (udejanjati) v praksi. Gre za (ponovna subjektivna presoja in ocena) primer 
NEprava. Takšno NEpravno pravo, četudi ima podobo (formo) prava, četudi je bilo ustvarjeno/izdelano (ker gre res za 
»izdelek«produkt«, ne za vzor ali zgled intelektualne, umne dejavnosti – ker za NEtakšno dejavnost) in je ustvarjeno s 
tehniko prava, ni Pravo. Je Nepravo. Pravo v takih primerih služi le kot tehnika javne politične oblasti – vlade – vladanja – 
gospodovanja – Gospostva. In Tiranije.   

V Pravu pač (konceptualno, teoretično, filozofsko, dejansko in samo po sebi, tudi po naravi stvari) “papir NE PRENESE 
VSEGA.”  

Tako NEpravo daje toliko prostora za “samovoljo in arbitrarnost” pri ravnanju uradnih oseb in države, ali uradnih oseb, ki 
predstavljajo državo in ravnajo v imenu države (četudi bi morali ravnati v službi ljudstva in s služenjem ljudstvu), da je 
očitno protiustavno. Še več, uradne osebe že “po definiciji,” po »naravi stvari«, a priori SILI v takšno ravnanje; vsako 
ravnanje – ne samo, a še posebej kaznovalno ravnanje - uradne osebe je zato že samo po sebi TAKŠNO – protiPravno. Ker 
zaradi “vsebine veljavnega predpisa” ne omogoča drugačnega ravnanja uradnih oseb - v imenu države in za državo -, kot 
samovoljno in/ali arbitrarno ravnanje. Zato ni pravno predvidljivo, ampak povsem nepredvidljivo. Zato je pogojeno z in 
odvisno od razumevanja in volje uradnih oseb, na terenu, ko te opravljajo svoja uradna dejanja, na terenu. To ni samo 
protiPravno in protiustavno, to je NEpravno. Zato ponovim: na temelju takega NEpravnega prava ni dopustno izrekati 
sankcij – kazni. Če se izrečejo, so nične.  

Ustvarjanje veljavnih predpisov s takšnimi lastnostmi je problem države. Zanj mora država prevzeti odgovornost. 
Odgovornost ji morajo naložiti sodišča – sodna veja oblasti. Tudi, ali predvsem tako, da omogoči učinkovito vlaganje, 
zagovarjanje in uspešno reševanje odškodninskih tožb zoper državo iz tega naslova. Za primerno visoke zneske. Pa tudi 
tako, da v neposredno odgovornih javnih funkcionarjih in uradnih osebah prepozna krivce za storjena kazniva dejanja, 
kadar so takšna dejanja bila iz opisanih razlogov storjena. Ustavno sodišče pa tako, da tovrstne predpise nemudoma 
razveljavi, ali odpravi. 

To sicer ni primarno problem inšpektorjev in inšpektoric. Lahko pa postane tudi njihov problem – če so prisiljeni 
uradno delovati na temelju veljavnih predpisov s takšnimi lastnostmi. A oseba, ki opravlja inšpekcijsko delo, 
svojega dela ne more opravljati brez vnaprejšnje jasnosti, kaj mora storiti, kaj sme storiti in česa ne sme storiti. Če 
ta oseba zaradi lastnosti pravnih predpisov ne ve, kaj mora storiti, kaj sme storiti in česa ne sme storiti, ne sme 
storiti ničesar. Predvsem pa ne sme kaznovati ljudi. 

Na vsakem sodišču, pred vsako sodnico in sodnikom, mora biti na takšni podlagi izrečena kazen označena za nično. 

Nevzdržno NEpravo, z očitnim, premišljenim in zavestnim negiranjem minimalnih standardov vladavine prava in 
Pravnosti   

O protiustavnih določbah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) ter spremembah in dopolnitvah tega zakona (ZNB-B) sem že 
javno govoril in pisal (ponavljam, gre za subjektivne pravne presoje in ocene, a zame so zadeva očitnosti, kristalne jasnosti): 
zelo podrobno, natančno, analitično in skrbno argumentirano. Tako v ustavnopravnem memorandumu na to temo, kot v 
znanstvenih, strokovnih, poljudnih člankih in na svojem »ustavniškem blogu.« Tudi v pobudi za presojo ustavnosti določenih 
določb ZNB in celotnega ZNB-B. Posebej sem, na enak način in v podobnem obsegu, pisal o ustavnopravnih razsežnostih, 
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problemih in rešitvah glede »obveznega«, »prisiljenega cepljenja.« Večkrat sem tudi javno opozoril na Resolucijo 
Parlamentarne skupščine Sveta Evrope na to temo, na preteklo sodno prakso ESČP in precedens Ustavnega sodišča RS.  
 
Pred dnevi mi je bilo sporočeno, pa tudi izročeno na vpogled, besedilo predloga novih sprememb in dopolnitev tega zakona. 
Dokument, md drugim, vsebuje tudi predlog določb o kaznih za vse pravne subjekte, ki bodo v nasprotju z »dolžnostjo 
cepljenja«, »zakonske prisile« - in seveda gre za zadevo cepiva za SARS-CoV-2 Covid-19 - , določene v zakonu, »odklonili ali 
ovirali« cepljenje, ali se bodo »izmikali« cepljenju.  
 
O tej temi na tem mestu ne bom podrobneje razpravljal. Zapišem pa, da zanjo velja enako, kot sem zapisal v vseh svojih 
dosedanjih, tudi javno dostopnih znanstvenih, strokovnih, poljudnih, časopisnih in blogovskih člankih. Predlagane zakonske 
spremembe in dopolnitve, torej »rešitve«, označujem za očitno NEpravo. Vrednostno pa jih označujem za zločin: nad 
človekom in zoper človečnost. 
 
Žal pa tudi glede te teme nimam več nikakršnih pričakovanj do ustavnega sodišča, celo do ESČP jih nimam več. Glede 
slednjega tudi, ali predvsem zato, ker se že osmo leto očitno izogiba končni odločitvi v zadevi Vavrička in drugi proti 
Republiki Češki (pred dnevi pa je celo prekršilo svojo dolžnost, da zagotavlja javnost vlog, zadev, odločitev, sklepov in 
zapisnikov obravnav, na kar je slovensko, evropsko in svetovno javnost preko medijev (slovenski so ga ignorirali, evropski in 
svetovni pa k sreči ne) opozoril spoštovani in cenjeni kolega prof. dr. Jurij Toplak in s tem ESČP »prisilil«, da se glede tega 
vprašanja »vrne« k spoštovanju minimalnih standardov demokratičnosti in vladavine prava – in javnost in transparentnost 
delovanja sodita pod te standarde.)) 
 

NEpravo in Tiranija    

Izhodiščna točka posebej neprizanesljive teze, s katero bom končal ta članek, je oblastna napoved tistega, kar sledi. Sledi pa 
nov UKAZ oblasti: »ZUNAJ (op.: na vseh javnih površinah – tako je pojasnila Oblast in po Oblasti so tako povzeli mediji 
in posamezniki, ki so poslušali in slišali, brali in razumeli Oblast) BO NOŠENJE MASKE OBVEZNO. Nošenje mask bo 
ZUNAJ OBVEZNO TUDI v primeru, ČE OKROG ČLOVEKA, ki to še je, ali pa to ni več, zato morda raje OSEBE…, če 
torej tudi DALEČ OKROG OSEBE, ne le V NEPOSREDNI BLIŽINI OSEBE (tudi ta beseda je uporabljena pogojno, ker 
morajo zanjo biti izpolnjeni določeni, četudi »fiktivni« pravni pogoji) NE BO NOBENE DRUGE OSEBE, tudi NOBENEGA 
DRUGEGA ČLOVEKA. 

O razlogih za ta novi presežek državne koalicijske in s tem zakonodajne oblasti, ki so kristalno jasni in prozorni, ne gre 
izgubljati časa, prostora in besed. Tudi o stvarni podlagi zanj ne, ker je onkraj NEPOLITIKE ni. Razlog je (ne politika, niti 
postpolitika, niti več antipolitika, ampak) NEPOLITIKA sama.  

Besede »znanost« pa tudi ne gre tako nemarno in žaljivo uporabiti, da bi jo vpletli v ta zapis: ker znanost s tem nima prav 
nič opraviti, razen tega, da malo število predstavnikov in predstavnic znanosti pri tem sodeluje. Kar je več kot preveč – za 
polom in sramoto delčiča znanosti, ki pri tem sodeluje aktivno in velikega števila znanstvenic in znanstvenikov, 
strokovnjakov in strokovnjakinj, ki pri tem sodeluje pasivno, z molkom.  

Ne bo šlo niti za poigravanje z vprašanjem, »kako povrniti zaupanje v obljube znanosti«, ker to temo obravnava pravkar 
izdana knjiga v slovenskem prevodu, niti s ponavljanjem teze, ki je dejstvo, o »popolnem polomu znanosti« in o »zločinski 
brezbrižnosti« do znanosti (kar je že sijajno javno pojasnil prof. dr. Dušan Keber), pred njim, vmes in kasneje g. Mitja 
Vilar, pa Biserka Ilin, sam sem to morda počel prepogosto, dr. Ali Žerdin je tematiki namenil knjigo, prof. dr. Dragan 
Petrovec je stanje, početja in dogajanje označil takšno, kakršno jo..., pa skromno število zdravnikov in zdravnic, ki se jim je 
nadelo etiketo uporništva brez pravega razloga, dva od njih (kolikor sem obveščen) poskusilo osramotiti z disciplinskimi 
postopki in kaznimi… To je že bilo storjeno, se počne in se bo še počelo. Do konca. Ker ne bomo živeli, da bi životarili, 
umirali in umrli, ampak bomo živeli, da bi živeli. Če bomo. Bomo? Ne vem. To bo bodisi paleta bodisi enosmerni zdrs 
subjektivnih, osebnih odločitev.  

Izhodiščna točka teze je UKAZ Oblasti, ki ima nadaljevanje: maske ni treba nositi, če se zunaj kolesari, teče ali drugače 
ŠPORTNO VADI/GIBLJE. Kar je logično, razumljivo, nujno, priporočljivo, prijazno in koristno do zdravja: da se to počne 
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brez maske, poveznjene čez usta in nos. A to dejansko ni logično, ni razumljivo in ni nujno; ostane le priporočljivo. Pa tudi 
o »priporočljivosti« obstaja resen, preresen, logičen, četudi ne nujen, DVOM. 

Kričači besed »bodi tiho, zdaj nam bodo še to UKAZALI«, naj pač kričijo. Opazil sem že prve krike, ne samo legitimnih 
vprašanj. Ne bodo dolgo, se bodo izkričali. Pa še za pomanjkanje bistrosti gre, samo po sebi. In za te nimamo časa, ker čas 
namenjamo večjim, velikim, pravim in največjim neumnostim. 

Dejansko pa sploh ne gre za neumnosti. Zato je neumnost vsega tega toliko večja, zavržnost pa čezosupljiva in zato 
eksistencialno odločilna. 

Postaviti je treba vprašanja. Prvo vprašanje (ne, ne bom pisal o, v antično-filozofskem pomenu besede »idiotski« in 
NEpravni domislici glede »prepovedi izstopa iz države«) se mora glasiti (a ga verjetno ne bo nihče zares postavil): kako gre 
to skupaj? 

Drugo vprašanje se mora glasiti: če je maska obvezna, četudi v bližini ni drugega človeka, ALI TO POMENI, DA JE 
SMRTONOSNI VIRUS PRISOTEN V ZRAKU IN POTUJE? 

Če to pomeni točno to, nam bodo zato in za to postregli z znanstvenimi dognanji, ugotovitvami, dokazi. Če tega ne bodo 
storili, Oni, bi to morali storiti – ker so to dolžni storiti. 

Tu nastopi prva teza: če to pomeni TO, ker mora to logično pomeniti prav TO, ali ni logični tudi naslednji korak; da se 
prepove katerokoli in kakršnokoli početje zunaj, tudi sam OBSTOJ zunaj, ki ne vključuje maske čez nos in usta? 

Tudi za to, zaradi istega zato, nam bodo ponudili in razumljivo predstavili znanstvene ugotovitve in dognanja, dokaze. Če 
tega ne bodo storili, Oni, Oblast in strokovni posvetovalci, bi to morali storiti – ker so to dolžni storiti. 

Želim odgovor. Vsi želimo odgovor. Domnevam. Zahtevamo ga. Ga? Potem ga zahtevajmo. Ker ga moramo zahtevati. Ker 
imamo do njega PRAVICO, Oblast pa DOLŽNOST (četudi to sodišč, tudi ustavnega sodišča, več kot očitno prav veliko in 
posebej ne zanima – ob to se samo že ponovljeno in ponavljano le obregnem). 

Potem nastopi naslednja, druga teza: če to pomeni TO, kar TO logično pomeni, ali moramo potem imeti odprta okna zaprta 
in odprta vrata zaprta? Ali drugače, ali smemo puščati zrak od zunaj notri v prostor? 

Sledi naslednja, tretja teza: če to pomeni TO, to pa mora logično pomeniti tudi TO, kako TO paktira »priporočilom« o »čim 
pogostejšem prezračevanju zaprtih prostorov – odpiranju oken in vrat«? 

Sledi prva nasprotna teza: če vse TO NE POMENI TEGA, na čem potem temelji ZAPOVED nošenja maske zunaj, v vsakem 
primeru, NE GLEDE NA VSE? 

Ali drugače: kaj to ZAPOVED, ki je UKAZ, dela za nekaj drugega, ne za očitno, golo in izključno norčevanje, poniževanje, 
zasmehovanje, zasužnjevanje, trpinčenje, poneumljanje, mučenje in izživljanje nad ljudmi, od Oblasti, in strokovnih 
posvetovalcev? 

Naslednja, četrta teza je blizu sklepa: če to ZAPOVED, ki je UKAZ, nič ne dela in ne naredi za karkoli drugega, kot očitno, 
golo in izključno norčevanje, poniževanje, zasmehovanje, zasužnjevanje, trpinčenje, poneumljanje, mučenje in izživljanje 
nad ljudmi, od Oblasti in strokovnih posvetovalcev, ali potem TA Oblast ni zato –po definiciji- TIRANSKA oblast: po 
pravni poti, po pravno predpisani proceduri je prevzela oblast, na oblasti pa prepogosto deluje samovoljno, arbitrarno in 
NEpravno. Ker ja taka zapoved/ukaz NEpravo.  

Če sprejmemo tezo, da je tu obravnavana ZAPOVED, ki je UKAZ, NEpravo, potem lahko pritrdimo tezi, da gre za obstoj 
TIRANIJE. Ali o tem vsaj postavimo vprašanje. 
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Moj odgovor na to vprašanje je DA: po pravni in politični teoriji in filozofiji je to TIRANSKA vrsta Oblasti, ko in če deluje 
NEpravno; po definiciji. Pravo je postalo skorajda samo gola tehnika Gospodovanja, ni pa pravo več Pravo. Gre za 
»zakonsko NEpravo.«  Gre za zavestno, premišljeno in očitno negacijo pravne varnosti, razumnosti in pravičnosti. 
Posledično pa za očitno in grobo kršenje temeljnih ustavnih načel, konceptov in temeljnih človekovih pravic in svoboščin.  

Temu je mogoče oporekati (spet subjektivna presoja in ocena) samo s »hoteno«, »zavestno«, »namerno skepso«. Oboje, 
skepso in tisto, za kar pri vsem tem zares gre, je mogoče »razbrati že s čela« tistih, ki jih vse to neposredno zadeva, toliko 
bolj s čela tistih, ki to – odgovorno in krivdno – povzročajo. 

Peta teza je zato trditev, da Prava ni več. So samo še prepovedi, zapovedi, dovoljenja in ukazi. Pa kazni. Ni pa to PRAVO. 
To je NEpravo, tehnika Oblasti in Gospodovanja. 

NEprava ljudstvo NI DOLŽNO spoštovati. NEpravu se ima ljudstvo, po definiciji (po teoriji in filozofiji prava in politike, 
tudi po mednarodnem pravu), ne le PRAVICO upreti, ampak se mu MORA upreti – gre za moralno in naravno-Pravno, 
tudi umno DOLŽNOST človeka-kot osebe, državljana, politične živali, političnega subjekta (pri čemer »upreti se« ni 
sopomenka ali enoznačnica za »protest«, niti za »nezakonito ravnanje«). 

Razen, če se javnosti, ljudstvu, vsem nam pove, da je izpostavljanje zunanjemu zraku enako izpostavljanju nevarnemu in 
nalezljivemu virusu; torej samo po sebi nevarno in/ali škodljivo. Če se to pove je to treba utemeljiti. Če se tega ne stori, 
moja teza drži. Vsaj zame. 

Drugi medklic 

Ste prepričani, spoštovani in spoštovane, da smete objemati drevesa in božati cvetlice? Zakaj ste prepričani, da to smete? 
Ker vam Oblast to dovoli, ali zato, ker vam tega še ni prepovedala? Je razlog morda drug in drugje? Morda kdo ni prepričan 
o tem? Zakaj ni prepričan? Kaj misli v svoji neprepričanosti? 

Kaj bodo storili ljudje, če tiranska Oblast prepove objemanje dreves in božanje cvetlic? Kaj pa, če prepove dotikanje dreves 
in ogledovanje cvetlic? 

Kaj bodo… Ne, drugače: bodo policisti in policistke, redarji in redarke, inšpektorji in inšpektorice, sodnice in sodniki res, 
povsem zares in čisto zares sodelovali TUDI pri tem? Pri čem bodo sodelovali? Ali, če sem bolj neposreden, skoraj oseben: 
boste sodelovali? Zakaj? 

Epilog 

Slišal in prebral sem, da je visoki funkcionar, rečeno je bilo, da Kategorično Odstopljeni, izjavil: »Lahko potujete čez mejo, 
ampak, če plačate kazen.« Slišal in prebral sem, da je ta isti pravni subjekt dopolnil izjavo s pojasnilom, »da ima policija 
taka navodila.« 

Ta, ki je to izjavil, se očitno ni šalil. Za tega, ki je to izjavil, sem skoraj že verjel, da je sicer dokaj bister, samo “malo 
poseben.” Skoraj “posrečeno” poseben. 

S tem, naj zelo prizanesljivo to označim kot »nespametnost«, je – po moji subjektivni pravni presoji in oceni – tudi storil 
kaznivo dejanje; zlasti s tem, da je “dal navodilo” uradnim osebam, da naj v teh primerih ravnajo tako – in s tem same 
storijo kaznivo dejanje. Če je to dejansko storil, seveda. Ker po moji subjektivni pravni presoji in oceni takšno ravnanje je 
tudi kaznivo dejanje. 

Nič od tega ni prvoaprilska šala. Ker nič od tega ni prvoaprilska šala, najverjetneje ne bo zvenela kot šala niti naslednja 
hipoteza. Bo pa »izzvenela v prazno.« 
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Morda bi s podobnim nemišljenjem, nespodobnostjo in poniževalno norčavostjo Oblast razmišljala o organiziranju ali 
želela organizirati »proteste:« pobirali bi vstopnino. Vstopnica bi bila odločba, lahko tudi samo sklep, o globi za pravno 
prepovedano ravnanje, višina vstopnine pa bi bila višina NEpravno zapovedane/ukazane/določene globe za ravnanja, ki so 
temeljna človekova pravica slehernega posameznika in ljudstva, lahko pa postanejo tudi dolžnost. 

Sploh ne gre več za vprašanje »ustavnosti in zakonitosti«. Gre za vprašanje Prava in NEprava. Povsem druga zadeva, 
drugačen problem, drug koordinatni sistem.  

Je možno, je res možno in mogoče, da ljudem še ni dovolj? Je res možno in mogoče, da politikom in političarkam še ni 
dovolj? Koalicijskim in opozicijskim? Je res možno in mogoče, da sodnikom in sodnicam, sodiščem, še vedno ni dovolj? Je 
res možno in mogoče, da policisti in policistke, redarji in redarke, inšpektorji in inšpektorice še nimajo (nimate?) dovolj? 

Ja, očitno je. Prav? Seveda ni prav. Ampak tako očitno je. In očitno bo ostalo tako. Očitno se bo to nadaljevalo, velika 
verjetnost pa je, da se bo še stopnjevalo: ker pri tem dogajanju, stanju in početju očitno ni ne konca, ne dna – ni mej 
skrajnosti. Prostor je očitno odprt in brezmejen.  

Ali obstajata PREVEČ in DOVOLJ pri teh zadevah in rečeh? Ali še obstaja karkoli drugega, razen preveč in dovolj? In 
razen Oblasti, znatno prevelikega obsega NEprava, gole statistike in ene same uradne bolezni? Ali sploh še kaj obstaja, če 
obstaja samo še to? Ali še obstaja Kdo, ki je Nekdo? Ali to sploh še koga ZARES ZANIMA? Ali sploh še koga KARKOLI 
ZARES ZANIMA? 

ALI SPLOH ŠE OBSTAJAMO? NAS MORDA NI VEČ? Smo, a nismo? Smo, a ne zares? Smo, a nismo mi? Kdo smo? 
Kaj smo? 

Samo sprašujem. Zanima me. Ker me mora zanimati. 

In dopuščam možnost, da se nemisleče motim. Četudi ne mislim tako. 

Lahko, da so vse to teorije zarote. To je lahko teorija zarote. 

 
Argument 5: 
 
Gospod Mitja Vilar je v vmesnem času še drugič izvedel preizkus s sistemom za ODVAJANJE IZDIHANEGA 
ZRAKA iz zaprtih prostorov. Poskus je uspel tudi drugič. Prilagam nekaj fotografij.  
 
Ob tem spoštovano Sodišče ponovljeno in ponovno prosim, da s posebnim SKLEPOM ali ODREDBO, Vladi RS 
naloži ZAČETEK POSVETOVANJA S STROKOVNJAKI DRUGIH ZNANOSTI IN STROK, Z G. 
VILARJEM IN S PROF. DR. DUŠANOM KEBROM, DA SE KONČNO ZAČNE URESNIČEVATI TA 
UKREP – KOT DEJANSKO EDINI UČINKOVITI UKREP ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA 
NALEZLJIVIH BOLEZNIH, ZLASTI V ŠOLAH, ZDRAVSTVENIH USTANOVAH IN DOMOVIH ZA 
STAREJŠE OBČANE. Ker Vlada RS tega še vedno ne stori, naše apele pa ignorira, ljudje umirajo – ta ukrep bi 
smrti iz tega razloga preprečil. A četudi ni kategorično in absolutno gotovo, da bi jih preprečil, pa je kategorično 
in absolutno dognano, da bi jih lahko preprečil. Predvsem pa je kategorično in absolutno gotovo, da bi VLADA 
RS s tem ukrepom KONČNO, ŽE ZDAVNAJ KONČNO, MORALA POIZKUSITI! 
 
Dodatek 1: 
 
Ponovljeno poudarjam, da glede vseh drugih vprašanja vztrajam pri vseh predhodnim navedbah. Tudi pri 
navedbah in dokaznem gradivu v zadevi z opr. št. U-I-17/21. 
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Glede pravnega interesa pa, tako kot do sedaj, poudarjam in izpostavljam tri dejstva: 
- Da sem državljan RS, ki mu v obeh pobufah navajani pravni predpisi in ukrepi onemogočajo svobodno in zdravo 

življenje (kot je bilo argumentirano v vseh dosedanjih pobudah in njihovih dopolnitvah in razširitvah); 
- Da sem univerzitetni učitelj, ki ga pravni predpisi glede obveznega testiranja za Covid-19 in cepljenja za 

Covid.19 neposredno zadevajo; 
- Da sem (po sodni praksi ESČP, zlasti po sodbi v zadevi Magyar Helsinki Bizottsag v. Hungary, 2016, nosilec 

statusa “javnega psa čuvaja. 
 
Z odličnim spoštovanjem, 
 

Izr. prof. dr. Andraž Teršek, l. r.
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Druga pobuda za presojo ustavnosti in zakonitosti »protikoronskih« odlokov, drugih 
podzakonskih aktov in ukrepov, U-I-17/21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
148 Dostopno na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0106?sop=2021-01-0106  
149 Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO433  
150 Dostopno na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2523/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-nalezljivih-
boleznih-znb-b  
151 Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6295  
152 Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12011  

 POBUDA ZA ZAČETEK POSTOPKA 
za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti 

  

 

Obrazec vsebuje obvezne sestavine pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 
zakona ali ustavnosti oziroma zakonitosti drugih predpisov ali splošnih aktov, izdanih za 
izvrševanje javnih pooblastil, ki so določene z Zakonom o Ustavnem sodišču (Uradni list 
RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20 – v nadaljevanju ZUstS) in z 
II. točko Priloge Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11, 
70/17 in 35/20).  

  

1 IZPODBIJANI AKT   

    
Predpis in izpodbijani členi (1) Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi 

zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 
(Uradni list RS, št. 193/20, 196/20, 204/20, 2/21 in 5/21), v 
celoti.148 

(2) Zakon o nalezljivih boleznih – ZNB (uradno prečiščeno 
besedilo) (ZNB-UPB1), Uradni list RS, št. 33 (-1348) 2006, str. 
3488, z dne 30.3.2006 (v nadaljevanju: ZNB).149 Člen: 39. 

(3) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih 
boleznih (ZNB-B).  (Uradni list RS, št. 142 (-2523), z dne 
14.10.2020.)150 V celoti. 

(4) Zakon o zdravilih (ZZdr-2). Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19.151

Člen 68. 
(5) Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih 

boleznih, pri epidemiji COVID-19 (Uradni list RS, št. 23/20 in 
79/20)152 

(6) U R E D B A o izvajanju presejalnih programov za zgodnje 

  

U – I         / U-I-17/21 
 
 
Datum vložitve 

Izpolni glavna pisarna Ustavnega sodišče Republike Slovenije
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153  Dostopno na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3789/uredba-o-izvajanju-presejalnih-programov-za-zgodnje-
odkrivanje-okuzb-z-virusom-sars-cov-2 (21.1.2021) 

odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2. Uradni list RS, št. 
204/2020, z dne 31.12.2020.153  

Predpis Uradnega lista 
Republike Slovenije oziroma 

drugega uradnega glasila, v 
katerem je bil izpodbijani 

predpis objavljen

Zgoraj.   

Organ, ki je predpis izdal Državni zbor Republike Slovenije (ZNB, ZNB-B); Vlada 
Republike Slovenije (Odlok in Sklep) 

  

2 POBUDNIK   

    
Ime in priimek / naziv ali firma Sabina Senčar, dr. med., spec.gin. in por., spec. spl. med. 

(prvopodpisana),  
et al.  

 vnesite osebno ime, naziv ali firmo 

 

Ulica in hišna številka /  navedite naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča ali naslov sedeža 

Pošta /   
Zastopnik pravne osebe   IZPOLNITE LE,  

če je pobudnik pravna oseba. 
 navedite osebno ime in pravni naslov  

za zastopanje: npr. pooblastilo  
v statutu, sklep pristojnega organa, … 

 Če niste fizična oseba, morate 
predložiti dokazilo o svojem pravnem 
statusu. 
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3 ZASTOPANJE   

3.1 Pooblaščenec  IZPOLNITE LE,  
če pobudnika zastopa pooblaščenec.  

Ime in priimek ali firma Izr. prof. dr. Andraž Teršek, strokovni pomočnik in 
pooblaščenec pobudnikov 

vnesite osebno ime ali firmo 

Ulica in hišna številka  navedite naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča ali naslov sedeža 

Pošta  
Soglašam z vlogo pooblaščenca in strokovnega pomočnika 
pobudnikov v tej zadevi. 
Dr. Andraž Teršek, l. r. 
 
Op. pooblaščenca: če spoštovano Sodišče meni, da mi je 
mogoče priznati tudi pravni interes za vložitev te pobude v tej 
zadevi, vljudno prosim, da me to spoštovano Sodišče šteje za 
enega od pobudnikov in argumente pobudnikov sprejme in 
razume tudi kot moje lastne. 

Predložite pooblastilo, ki je dano 
posebej za postopek pred Ustavnim 
sodiščem. 
 
Pooblaščenec, ki ni odvetnik, mora 
predložiti posebno pooblastilo za 
prenos pooblastila za zastopanje v 
postopku pred Ustavnim sodiščem na 
drugo osebo.  
 

3.2 Zakoniti zastopnik fizične osebe  IZPOLNITE LE,  
če ima pobudnik zakonitega zastopnika 
(npr. roditelj mladoletne osebe). 

 
Ime in priimek / vnesite osebno ime 

Ulica in hišna številka / navedite naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča 

Pošta /   

3.3 Skupni pooblaščenec za sprejemanje pisanj oziroma pooblaščenec za 
sprejemanje pisanj v Republiki Sloveniji 

 IZPOLNITE LE,  
če več pobudnikov skupaj vlaga 
pobudo oziroma če je pobudnik v 
tujini in nima pooblaščenca v 
Republiki Sloveniji.  

Ime in priimek ali firma Pobudniki vljudno naprošamo Ustavno sodišče RS, da vsa 
pisanja hkrati pošilja na naslov prvopodpisane pobudnice in 
pooblaščenca. 

vnesite osebno ime ali firmo 

Ulica in hišna številka  navedite naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča ali naslov sedeža 

Pošta    
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4 UTEMELJITEV POBUDE   

4.1 Pravni interes  IZPOLNITE LE,  
če pobudnika zastopa pooblaščenec. 

 Pobudniki s to pobudo nastopamo v dvojni vlogi. Najprej 
nastopamo kot državljanke in državljani, prebivalke in 
prebivalci Republike Slovenije. Z ukrepi in omejitvami pravic 
in svoboščin, ki jih od meseca marca 2020 sprejema Vlada RS, 
smo v državljanskem status neposredno prizadeti. Naše 
pravice in svoboščine, ki nam jih zagotavljajo Ustava RS, 
mednarodno pravo in veljavna zakonodaja RS, so neposredno 
omejene z ukrepi, ki jih predvsem, ali skoraj izključno v obliki 
podzakonskih pravnih aktov sprejema Vlada RS. Ker je 
podlaga, na katero se pri tem sklicuje Vlada RS, veljavna 
zakonodaja v RS, predvsem zgoraj navedeni ZNB, ta zakonska 
podlaga preko delovanja Vlade RS neposredno posega v naš 
pravni položaj, pravne interese in pravni status. A za to, da bi 
na spoštovano in cenjeno Ustavno sodišče RS naslovili pobudo 
za presojo pravnih predpisov, navedenih zgoraj, ne želimo teh 
predpisov kršiti z aktivnimi ravnanji. Ob tem nam je znano, da 
je to spoštovano Sodišče v svojih odločitvah št. U-I-83/20, U-
I-445/20-13 in U-l-427/20-37 priznalo 
državljanom/državljankam PRAVNI INTERES za spodbijanje 
ukrepov in predpisov Vlade RS, s katerimi ta uvaja in ohranja 
te ukrepe. Zlasti, ker gre hkrati za pomembna (ustavno)pravna 
vprašanja, za nesporni obstoj legitimnega javnega interesa in 
za eno od izjem, ki jo za vlaganje pobud določata ZUS in 
ustavnosodni precedensi. Samo na ta način je namreč mogoče 
presoditi, ali so ukrepi in oblastna ravnanja Vlade RS v skladu 
z Ustavo RS, veljavno zakonodajo in mednarodnim pravom, s 
tem pa preprečiti ponavljanje protiustavnih ravnanj (pravno 
zavezujočih odločitev, pravne politike in prakse) v 
prihodnosti.  
 
Kot državljankam in državljanom nam je bila pravno in 
stvarno neutemeljeno odvzeta pravica do svobodnega gibanja, 
pravica do svobodnega izražanja mnenja, pravica do 
svobodnega odločanja o vzgoji in šolanju otrok, odvzeta nam 
je bila pravica do športa in svobodnega gibanja v naravi, če to 
vključuje kraje bodisi zunaj meja občine stalnega ali začasnega 
prebivališča bodisi zunaj meja statistične regije (pri čemer je še 
vedno veliko nejasnosti pri vprašanju, kje točno se te regije 
začnejo in končajo…), pa tudi zdravega življenjskega sloga 
(odhodi v naravo kamorkoli – iz drugih krajev Slovenije k 
morju, iz krajev ob morju in drugih krajev v kraje pred in pod 
hribovitim terenom, gozdovi, hribi in planinami, tudi odhod iz 
države in vrnitev vanjo, kar je nesorazmerno in ne nujno 
pogojeno s testi, ki so znanstveno dokazano nezanesljivi in s 
karanteno, za katero je tako Upravno sodišče, kot tudi sodišča 
drugih držav, na primer Portugalske, ugotovilo, da nima 
veljavne pravne in stvarne/materialne podlage…), 
neutemeljeno nam je bila onemogočena pravica do izvajanja 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

navedite okoliščine, iz katerih je 
razvidno, da izpodbijani predpis 
neposredno posega v vaše pravice, 
pravne interese oziroma v vaš pravni 
položaj 
 
Pobudo za začetek postopka za oceno 
ustavnosti oziroma zakonitosti 
predpisa  
ali splošnega akta, izdanega za 
izvrševanje javnih pooblastil, lahko da, 
kdor izkaže pravni interes (prvi 
odstavek 24. člena ZUstS). Pravni 
interes je podan, če predpis  
ali splošni akt za izvrševanje javnih 
pooblastil, katerega oceno pobudnik 
predlaga, neposredno posega v 
njegove pravice, pravne interese 
oziroma v njegov pravni položaj (drugi 
odstavek 24. člena ZustS). 
 
Predložite listine, na katere se 
sklicujete za utemeljitev svojega 
pravnega interesa.  
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hobijev in druženja s prijatelji – socialni stiki. Vsa ta početja in
vse te pravice so očitno in nedvoumno v funkciji krepitve 
organizma, psiho-fizičnega stanja organizma in s tem 
ohranjanja in krepitve zdravja…  
Sklepno: brez z dokazi podprte medicinske utemeljitve (s 
kakršnimi koli preverljivimi in stvarnimi, materialnimi, zlasti 
pa strokovnimi in znanstvenimi dokazi!!) so nam kratene 
temeljne življenjske pravice in svoboščine. 
 
Istočasno pa pobudniki nastopamo v vlogi 
zdravnikov/zdravnic, članov/članic zdravniške-medicinske 
skupnosti v R. Sloveniji. Ukrepi nas silijo v ravnanja, ki so v 
nasprotju z našo vestjo, z našim prepričanjem o poslanstvu, 
pravicah in dolžnostih zdravnikov, v nasprotju s Hipokratovo 
zaprisego, v nasprotju z medicinsko etiko in deontologijo, 
navsezadnje pa v nasprotju z Ženevskimi deklaracijami, ki jih 
je država podpisala (je Pogodbenica), ki smo jih sami sprejeli 
kot pravna in etična merila in kriterije našega dela, ponotranjili 
in ki nam prepovedujejo kakršnokoli ravnanje v vlogi 
zdravnikov, ki bi pomenilo kršenje temeljnih človekovih 
pravic in svoboščin.  
 
Zakaj so ukrepi in pravno zavezujoče odločitve Vlade RS v 
nasprotju z vsem naštetim, utemeljujemo v tej pobudi, 
podrobno, pri tem pa se sklicujemo tudi na znane in dostopne 
znanstvene vire. Zato zatrjujemo, da so ukrepi Vlade RS po 
svoji vsebini takšni, da nam onemogočajo izpolnjevati naše 
pravice in (predvsem) dolžnosti, ki nam jih nalagajo Ustava 
RS, mednarodno pravo, medicinska etika in deontologija, 
veljavna zakonodaja (zlasti Zakon o pacientovih pravicah) ter 
metodologija in (etična) načela znanstveno-raziskovalnega 
dela v medicini. 
 
Zapisano velja tudi za Zakon o nalezljivih boleznih, ZNB-B in 
Zakon o zdravilih, zato v tej pobudi zatrjujemo tudi 
protiustavnost izpostavljenih členov teh zakonov. 
 
Zato menimo, da je naš pravni interes dvojno izpolnjen. 

4.2 Navedbe o pravočasnosti pobude  
 
 
 

IZPOLNITE LE,  
če izpodbijate podzakonski predpis ali 
splošni akt, izdan za izvrševanje javnih 
pooblastil, ki učinkuje neposredno in je 
od njegove uveljavitve poteklo več kot 
eno leto.  

 Ker ukrepi, ki jih izpodbijamo s to pobudo, še vedno veljajo, 
hkrati pa velja tudi zakonodaja, ki ji v tej pobudi očitamo 
protiustavne rešitve (datumi sprejema predpisov so navedeni 
zgoraj), je naša pobuda časovno pravočasna. 

 
 
 

navedite okoliščine, iz katerih je 
razvidno, kdaj ste izvedeli za nastanek  
škodljivih posledic 
 
Kadar podzakonski predpis ali splošni 
akt, izdan za izvrševanje javnih 
pooblastil, učinkuje neposredno in 
posega v pravice, pravne interese 
oziroma v pravni položaj pobudnika, se 
pobuda lahko vloži v enem letu od 
njegove uveljavitve oziroma v enem 
letu od dneva, ko je pobudnik izvedel 
za nastanek škodljivih posledic (tretji 
odstavek 24. člena ZUstS).  
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4.3 Navedbe o neodpravljenih posledicah protiustavnosti oziroma 
nezakonitosti 

 IZPOLNITE LE,  
če izpodbijate predpis, ki ne velja več. 

 
Ime in priimek ali firma 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 oškodninskih 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, srednjiš 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 
zahtevovk 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.154   
 
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. 

 
 
 
 
 

navedite okoliščine, iz katerih je 
razvidno, katere posledice 
protiustavnosti oziroma nezakonitosti 
niso bile odpravljene 
 
Če se s pobudo izpodbija predpis ali 
splošni akt, izdan za izvrševanje javnih 
pooblastil, ki v času vložitve pobude ne 
velja več, niso pa bile odpravljene 
posledice njegove protiustavnosti 
oziroma nezakonitosti, Ustavno sodišče 
odloči o njegovi ustavnosti oziroma 
zakonitosti (prvi odstavek 47. člena 
ZUstS).  

                                                        
154 O tem podrobno v avtorskem delu dr. Andraža Terška, navedenem v opombi št. 7 – spodaj. 
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4
.
3 

Navedbe o neskladju z ustavo ali zakonom 
(združeno) 

Navedbe 
o neskladju 

z Ustavo 
oziroma 

zakonom

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 
izr. prof. dr. Andraž Teršek.155 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.156   
 
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.  
 
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 

                                                        

155 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. 
156 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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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.)157, 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 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 

                                                        

157 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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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, 
itd.)158, 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 

                                                        
158 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). 
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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. 

Dodatno-
A 

ODLOČILNO:

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.159 
 
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). 

1.  
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. 
 

                                                        
159 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. 
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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, 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 
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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 
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-160, 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: 
(1) »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. 
(2) 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.  
(3) 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. 
(4) 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 

                                                        
160 Mnenje Informacijske pooblaščenke št. 007-48/2020/2, z dne 23. 10. 2020. 
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resno proceduralno nepravilnost, ki se v pravni državi niti v času izrednih razmer ne sme 
zgoditi.161 
 
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.  
 
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, v zadnjem obdobju pa tudi dr. Dušan Keber, že od meseca 
aprila tedensko, tudi dnevno, pošiljata pisma in apele na vlado, ministrstva, vodstva bolnic, 
DSO-jev, medijem itd.: 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.162 Nesprejemljivo. 
Drugič, dr. Beovićeva je sama, osebno izjavila decembra 2020, da se vlada ne posvetuje niti 
s strokovno skupino.163 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.«164 

Druge 
pomembn

e 

A zgodi se nič. Predvsem se ne zgodi takojšnja interna, inšpekcijska in kriminalistična 
preiskava. 

                                                        
161 Najvplivnejši mediji slovenski javnosti ne sporočijo informacij, ki izračajo 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). 
162 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) 
163 Dostopno na: https://www.delo.si/novice/slovenija/koga-zdaj-poslusa-vlada/ (20.2.2021) 
164 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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navedbe:  
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). 
 
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 
Povezava: 
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj8iPmr0KjuA
hXp_CoKHS6HCwQQFjAAegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F324
28865%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-
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w?fbclid=IwAR1V8oJyll8g0tFjNb6fvvrIzgVtH_D6Y7_CJ3OZf-lbwzcbmNmY93E3QXc 
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) 

 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 % 
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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).165 

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. 

 
 

                                                        
165 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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Zaporedna št. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

 

Foto zabeležka uradnega odgovora »NI INFORMACIJE« 
Foto zabeležka drugega odgovora »NI INFORMACIJE« 
Članek o zdravilu IVERMECTIN 
Dodajte druge vire (članke, študije…) po lastnem izboru in 
presoji… 

 Seznam zahtevanih prilog 

 - Pobudnik, ki ni fizična oseba, mora 
predložiti dokazilo o svojem pravnem 
statusu (točka 2). 

- Če pobudnika zastopa pooblaščenec, 
mora predložiti pooblastilo, ki je dano 
posebej za postopek pred Ustavnim 
sodiščem (točka 3.1). 

- Pooblaščenec, ki ni odvetnik, mora 
predložiti posebno pooblastilo za 
prenos pooblastila za zastopanje v 
postopku pred Ustavnim sodiščem na 
drugo osebo (točka 3.1). 

- Pobudnik mora predložiti listine, na 
katere se sklicuje za utemeljitev 
svojega pravnega interesa (točka 4.1). 

 

    
Kraj in datum    

Podpis vložnika Navedba imena, priimka in podpisi… 
 
 
Pobudniki s svojimi podpisi hkrati potrjujem, da dr. Andraž 
Teršek v tej zadevi opravlja vlogo strokovnega pomočnika in 
pooblaščenca, če tako v okviru presoje »pravnega interesa« 
odloči spoštovano Sodišče, pa tudi sopobudnika. 

  

Izpolnjeno pobudo 
pošljite na naslov

ali

jo vložite osebno v glavni 
pisarni Ustavnega sodišča 

Republike Slovenije v času 
uradnih

 
Ustavno sodišče Republike Slovenije 
p. p. 1713, SI - 1001 Ljubljana 

 
 
 
vsak dan od 8:30 do 12:00 
v sredo od 10:00 do 15:00 
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Spoštovano in cenjeno 
Ustavno sodišče Republike Slovenije 
Beethovnova ulica 10 
1001 Ljubljana 
 
 
Zadeva: 

 

Prva dopolnitev pobude za presojo ustavnosti pravnih predpisov v zadevi 

opr. št. U-I-17/21-5 
 
 
 
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;  
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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;  
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).  
1. The pandemic of Covid-19, an infectious disease caused by the novel coronavirus SARS-CoV-2 has caused 
much suffering in 2020. By December, more than 65 million cases had been recorded worldwide and more than 
1.5 million lives had been lost. The disease burden of the pandemic itself, as well as the public health measures 
required to combat it, have devastated the global economy, laying bare pre-existing fault-lines and inequalities 
(including in access to health care), and causing unemployment, economic decline and poverty. 
2. Rapid deployment worldwide of safe and efficient vaccines against Covid-19 will be essential in order to 
contain the pandemic, protect health-care systems, save lives and help restore global economies. Although non-
pharmaceutical interventions such as physical distancing, the use of facemasks, frequent hand washing, as well as 
shutdowns and lockdowns, have helped slow down the spread of the virus, infection rates are now rising again 
across most of the globe. Many Council of Europe member States are experiencing a second wave which is 
worse than the first, while their populations are increasingly experiencing “pandemic fatigue” and are feeling 
demotivated about following recommended behaviours to protect themselves and others from the virus. 
3. Even rapidly deployed, safe and effective vaccines, however, are not an immediate panacea. Following the 
festive season at the end of the year 2020 and the beginning of 2021, with its traditional indoor gatherings, 
infection rates will likely be very high in most member States. In addition, a correlation has just been 
scientifically established by French doctors between outdoor temperatures and the disease incidence rate on 
hospitalisations and deaths. The vaccines will no doubt not be sufficient to bring down infection rates 
significantly this winter – in particular when taking into account that demand far outstrips supply at this point. A 
semblance of “normal life” will thus not be able to resume even in the best of circumstances until mid to late 
2021 at the earliest. 
4. For the vaccines to be effective, their successful deployment and sufficient uptake will be crucial. However, 
the speed at which the vaccines are being developed may pose a difficult to combat challenge to building up trust 
in them. An equitable deployment of Covid-19 vaccines is also needed to ensure the efficacy of the vaccine. If 
not widely enough distributed in a severely hit area of a country, vaccines become ineffective at stemming the 
tide of the pandemic. Furthermore, the virus knows no borders and it is therefore in every country’s interest to 
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co-operate on ensuring global equity in access to Covid-19 vaccines. Vaccine hesitancy and vaccine nationalism 
have the capacity to derail the so-far surprisingly fast and successful Covid-19 vaccine effort, by allowing the 
SARS-CoV-2 virus to mutate and thus blunt the world’s most effective instrument against the pandemic so far. 
5. International co-operation is thus needed now more than ever in order to speed up the development, 
manufacturing and fair and equitable distribution of Covid-19 vaccines. The Covid-19 Vaccine Allocation Plan, 
also known as COVAX, is the leading initiative for global vaccine allocation. Co-led by the World Health 
Organization (WHO), the Vaccine Alliance (Gavi) and the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations 
(CEPI), the initiative pulls funding from subscribing countries to support the research, development and 
manufacturing of a wide range of Covid-19 vaccines and negotiate their pricing. Adequate vaccine management 
and supply chain logistics, which require international co-operation and preparations by member States, will also 
be needed in order to deliver the vaccines against the virus in a safe and equitable way. In this regard, the 
Parliamentary Assembly draws attention to guidance for countries on programme preparedness, implementation 
and country-level decision-making developed by WHO. 
6. Member States must already now prepare their immunisation strategies to allocate doses in an ethical and 
equitable way, including deciding on which population groups to prioritise in the initial stages when supply is 
short, and how to expand vaccination as availability of one or more Covid-19 vaccines improves. Bioethicists and 
economists largely agree that persons over 65 years old and persons under 65 with underlying health conditions 
putting them at a higher risk of severe illness and death, health-care workers (especially those who work closely 
with persons who are in high-risk groups), and people who work in essential critical infrastructure should be 
given priority vaccination access. Children, pregnant women and nursing mothers, for whom no vaccine has so 
far been authorised, should not be forgotten. 
7. Scientists have done a remarkable job in record time. It is now for governments to act. The Assembly supports 
the vision of the Secretary General of the United Nations that a Covid-19 vaccine must be a global public good. 
Immunisation must be available to everyone, everywhere. The Assembly thus urges member States and the 
European Union to: 
7.1 with respect to the development of Covid-19 vaccines: 
7.1.1 ensure high quality trials that are sound and conducted in an ethical manner in accordance with the relevant 
provisions of the Convention on human rights and biomedicine (ETS No. 164, Oviedo Convention) and its 
Additional Protocol concerning Biomedical Research (CETS No. 195), and which progressively include children, 
pregnant women and nursing mothers; 
7.1.2 ensure that regulatory bodies in charge of assessing and authorising vaccines against Covid-19 are 
independent and protected from political pressure; 
7.1.3 ensure that relevant minimum standards of safety, efficacy and quality of vaccines are upheld; 
7.1.4 implement effective systems for monitoring the vaccines and their safety following their roll-out to the 
general population, also with a view to monitoring their long-term effects; 
7.1.5 put in place independent vaccine compensation programmes to ensure compensation for undue damage and 
harm resulting from vaccination; 
7.1.6 pay special attention to possible insider trading by pharmaceutical executives, or pharmaceutical companies 
unduly enriching themselves at public expense, by implementing the recommendations contained in Resolution 
2071 (2015) on Public health and the interests of the pharmaceutical industry: how to guarantee the primacy of 
public health interests? 
7.1.7 overcome the barriers and restrictions arising from patents and intellectual property rights, in order to 
ensure the widespread production and distribution of vaccines in all countries and to all citizens; 
7.2 with respect to the allocation of Covid-19 vaccines: 
7.2.1 ensure respect for the principle of equitable access to health care as laid down in Article 3 of the Oviedo 
Convention in national vaccine allocation plans, guaranteeing that Covid-19 vaccines are available to the 
population regardless of gender, race, religion, legal or socio-economic status, ability to pay, location and other 
factors that often contribute to inequities within the population; 
7.2.2 develop strategies for the equitable distribution of Covid-19 vaccines within member States, taking into 
account that the supply will initially be low, and prepare for how to expand vaccination programmes when the 
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supply expands; follow the advice of independent national, European and international bioethics committees and 
institutions, as well as of WHO, in the development of these strategies; 
7.2.3 ensure that persons within the same priority groups are treated equally, with special attention to the most 
vulnerable people such as older persons, those with underlying conditions and health care workers, especially 
those who work closely with persons who are in high-risk groups, as well as people who work in essential 
infrastructure and in public services, in particular in social services, public transport, law enforcement, and 
schools, as well as those who work in retail; 
7.2.4 promote equity in access to Covid-19 vaccines between countries by supporting international efforts such as 
the Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT Accelerator) and its COVAX Facility; 
7.2.5 refrain from stockpiling Covid-19 vaccines which undermines the ability of other countries to procure 
vaccines for their populations, ensure stockpiling does not translate to escalating prices for vaccines from those 
who stockpile to those who cannot, conduct auditing and due diligence to ensure rapid deployment of vaccines at 
minimum cost based on need not market power; 
7.2.6 ensure that every country is able to vaccinate their health-care workers and vulnerable groups before 
vaccination is rolled out to non-risk groups, and thus consider donating vaccine doses or accept that priority be 
given to countries which have not yet been able to do so, bearing in mind that a fair and equitable global 
allocation of vaccine doses is the most efficient way of beating the pandemic and reducing the associated socio-
economic burdens; 
7.2.7 ensure that Covid-19 vaccines whose safety and effectiveness has been established are accessible to all who 
require them in the future, by having recourse, where necessary, to mandatory licences in return for the payment 
of royalties; 
7.3 with respect to ensuring high vaccine uptake: 
7.3.1 ensure that citizens are informed that the vaccination is NOT mandatory and that no one is politically, 
socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not wish to do so themselves; 
7.3.2 ensure that no one is discriminated against for not having been vaccinated, due to possible health risks or 
not wanting to be vaccinated; 
7.3.3 take early effective measures to counter misinformation, disinformation and hesitancy regarding Covid-19 
vaccines; 
7.3.4 distribute transparent information on the safety and possible side effects of vaccines, working with and 
regulating social media platforms to prevent the spread of misinformation; 
7.3.5 communicate transparently the contents of contracts with vaccine producers and make them publicly 
available for parliamentary and public scrutiny; 
7.3.6 collaborate with non-governmental organisations and/or other local efforts to reach out to marginalised 
groups; 
7.3.7 engage with local communities in developing and implementing tailored strategies to support vaccine 
uptake; 
7.4 with respect to Covid-19 vaccination for children: 
7.4.1 ensure balance between the rapid development of vaccination for children and duly addressing safety and 
efficacy concerns and ensuring complete safety and efficacy of all vaccines made available to children, with a 
focus on the best interest of the child, in accordance with the United Nations Convention on the Rights of the 
Child; 
7.4.2 ensure high quality trials, with due care for relevant safeguards, in accordance with international legal 
standards and guidance, including a fair distribution of the benefits and risks in the children who are studied; 
7.4.3 ensure that the wishes of children are duly taken into account, in accordance with their age and maturity; 
where a child’s consent cannot be given, ensure that agreement is provided in other forms and that it is based on 
reliable and age appropriate information; 
7.4.4 support UNICEF in its efforts to deliver vaccines from manufacturers that have agreements with the 
COVAX Facility to those who need them most; 
7.5 with respect to ensuring the monitoring of the long-term effects of the COVID-19 vaccines and their safety: 
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7.5.1 ensure international co-operation for timely detection and elucidation of any safety signals by means of 
real-time global data exchange on adverse events following immunisation (AEFIs); 
7.5.2 use vaccination certificates only for their designated purpose of monitoring vaccine efficacy, potential side-
effects and adverse events; 
7.5.3 eliminate any gaps in communication between local, regional and international public health authorities 
handling AEFI data and overcome weaknesses in existing health data networks; 
7.5.4 bring pharmacovigilance closer to health-care systems; 
7.5.5 support the emerging field of adversomics research which studies inter-individual variations in vaccine 
responses based on differences in innate immunity, microbiomes and immunogenetics. 
8 With reference to Resolution 2337 (2020) on Democracies facing the Covid-19 pandemic, the Assembly 
reaffirms that, as cornerstone institutions of democracy, parliaments must continue to play their triple role of 
representation, legislation and oversight in pandemic circumstances. The Assembly thus calls on parliaments to 
exercise these powers, as appropriate, also in respect of the development, allocation and distribution of Covid-19 
vaccines. 
 

 
Konec besedila.  
 
Dokument je dostopen na povezavi: 
 
https://pace.coe.int/en/files/29004 
 
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: 

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: 
1. osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno, vzgojno-varstveno in zdravstveno dejavnost, ter za objekte in prostore, kjer se 

ta dejavnost opravlja; 
2. osebe, ki opravljajo dejavnost higienske nege in rekreacije prebivalstva, ter za objekte in prostore, kjer se ta 

dejavnost opravlja; 
3. 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. 
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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. 
 
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.166 
 
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.167  
 
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 

                                                        
166 Na to dejstvo je pred dnevi javno opozoril tudi nekdanji minister za zdravstvo, prof. dr. Dušan Keber, v članku, ki ga prilagamo tej vlogi.  
167 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  
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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.168  
 
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 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, 

                                                        
168 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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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 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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Spoštovano in cenjeno 
Ustavno sodišče Republike Slovenije 
Beethovnova ulica 10 
1001 Ljubljana 
 
 
Zadeva: 

 
 

Druga dopolnitev pobude za presojo ustavnosti pravnih predpisov v zadevi 

opr. št. U-I-17/21 
 
 
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 
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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). 
 
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, 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 
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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. 
 
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 
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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.169 Zdravniki so vendar “kavalirji, njihove roke so čiste.” 
 
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 

                                                        
169 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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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 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? 
 
Tudi cepivo je lahko učinkovito le tako, da se imunski sistem odzove nanj zdravo in učinkovito. 
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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 Sabina Senčar. 
 
 
______________________ 
 
Z odličnim spoštovanjem, 
pooblaščenec pobudnikov, 
Izr. prof. dr. Andraž Teršek, l. r.  
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Spoštovano in cenjeno 
Ustavno sodišče Republike Slovenije 
Beethovnova ulica 10 
1001 Ljubljana 
 
 
Zadeva: 

 
 

Tretja dopolnitev pobude za presojo ustavnosti pravnih predpisov v zadevi 

opr. št. U-I-17/21-5 
 
 
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,170 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 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, 

                                                        
170 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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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.171  
 
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 svoboščine ljudi 
(Španija, Portugalska, BIH, Kosovo, Avstrija, Nemčija, Ekvador, vrhovna sodišča zveznih držav ZDA…).172 
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 

                                                        
171 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.  
172 Neposredno dostopno na svetovnem spletu. 
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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.173  
 
Tako ne gre več naprej. Tako ne sme več iti naprej! 
 
Zato na spoštovano Sodišče naslavljamo še tretjo dopolnitev izvorne pobude v naslovni zadevi.174 
 

Država naj takoj odpre šole 
 
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).175 
 
Zapiranje države (“lock-down”),176 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) 
 

                                                        
173 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). 
174 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.  
175 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/ . 
176 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%20Scientific%20Intl%20-
%20Latest%20News)&fbclid=IwAR3ZqS3lG7LcGNHdLZx2aIaG6Xkbal9yNgBVclcFuQYxpRDO3xntuKPRAnE  



                   Ustava in korona                                                                                                                     Andraž Teršek 
 

145 
 

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 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… 177 
 
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. 

                                                        
177 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.178  
 
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.179 
 
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 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: 
Petra Mihalek Novak        
Mali Lipoglav, 4.2.2021 
 

                                                        
178 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. 
179 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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Vir: 

1. 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,180 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.181 
 
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) 

 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) 

                                                        
180 Prim posebno tematsko številko znanstvene revije Šolsko polje, dostopno na: https://www.pei.si/ISBN/letnik-xxxi-2020-3-4/  
181 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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 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? 

 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?182 

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: 
 

1. 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 

2. https://www.who.int/publications/i/item/9789240017467 
3. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330829/9789289054782-eng.pdf 
4. https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w 
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423/ 

                                                        
182 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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6. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-19-in-schoolchildren/  
7.  https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/v-solah-kmalu-tudi-testiranje-otrok/ 
8. https://jamanetwork.com/journals/jamaotolaryngology/fullarticle/2771362 
9. https://www.afr.com/life-and-luxury/health-and-wellness/covid-swabs-cause-a-leak-in-brain-fluid-in-two-people-

20201002-p561gj 
10. https://www.firstpost.com/health/covid-19-nasopharyngeal-swab-correct-sampling-technique-is-important-to-

prevent-injuries-and-complications-8929241.html 
11. https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/ucitelji-pozor-tega-vam-niso-povedali-katere-teste-vse-boste-

opravili/ 
12. 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&utm_term=Instruction%
20for%20SARS-CoV-2%20Antigen%20Test%20Kit%20ang 

13. https://www.sviz.si/koronavirus-dokumenti-ministrstev-2-val/ 
14. https://cormandrostenreview.com/report/ 
15. https://www.theepochtimes.com/mkt_app/who-changes-ccp-virus-test-criteria-in-attempt-to-reduce-false-

positives_3668064.html?v=ul 
16. https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05 
17. http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4281     (26.člen) 
18. 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 
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Pobudniki zato vztrajamo vsi vseh dosedanjih navedbah in predlogih spoštovanemu Sodišču. 
 
 
Z odličnim spoštovanjem, 
Pooblaščenec pobudnikov, 
Izr. prof. dr. Andraž Teršek, l. r. 
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Spoštovano in cenjeno 
Ustavno sodišče Republike Slovenije 
Beethovnova ulica 10 
1001 Ljubljana 
 
 
Zadeva: 

 
 

Četrta dopolnitev pobude za presojo ustavnosti pravnih predpisov v zadevi 

opr. št. U-I-17/21 
 
 
Spoštovano in cenjeno Ustavno sodišče Republike Slovenije, 
 
v tej, četrti dopolnitvi izvorne pobude Vas predvsem vljudno vabimo k pozornosti dodatnemu dokaznemu 
gradivu, ki ga pošiljamo kot prilogo temu spremnemu pismu. 
 
Število strokovnih in znanstvenih objav na teme, ki so stičišča (ustavnega) prava in medicine/zdravstva, narašča. 
Sicer počasi, a vendarle. 
 
V dokaznem gradivu Vam na vpogled ponujamo tudi nekaj znanstvenih analiz in ugotovitev, ki so sicer za kratek 
čas bile objavljene, potem pa so bile umaknjene. Izpuhtele so. Po zaslugi naših »žvižgačev« iz vrst zdravnikov, ki 
budno in pozorno iščejo, opazujejo, spremljajo in beležijo/arhivirajo dogajanje, neposredno povezano z »uradno 
epidemijo« in oblastnimi ukrepi (znatnimi in grobimi posegi v temeljne človekove in ustavne pravice in 
svoboščine), nam zaenkrat še uspeva priti do teh dokumentov. Ne vseh, a vsaj nekaj zelo pomembnih. 
 
Tokrat Vam pošiljamo uporabne in ustavnopravno pomembne dokumente z informacijami o negativnih stranskih 
posledicah domnevnega cepiva za Covid-19, predvsem tiste s smrtnim izidom za cepljene ljudi.  
 
Zavedamo se, da nam temu spoštovanemu Visokemu Sodišču ni treba posebej navajati in pošiljati odločitev in 
obrazložitev sodišč drugih držav, saj ima Sodišče do teh dokumentov nedvomno neposreden in hiter dostop.  
 
Vseeno pa v dobri veri in vljudno opozarjamo na več kot le zanimivo sodno dogajanje v ZDA: ki se je, kot se zdi, 
šele dobro začelo in bo najverjetneje, ali skoraj zagotovo, dobilo epilog pred Vrhovnim sodišče ZDA. 
 
OB TEM PA PONOVLJENO POUDARJAMO, da navkljub ODSOTNOSTI enega samega znanstveno-
medicinskega/zdravstvenega dokaza o tem, da je SKLEP Vlade RS upravičeno določil SRS-CoV-2 Covid-19 v 
skupino bolezni (po ZNB), kot sta “kuga” ali “virusno hemoragična mrzlica,” to še vedno velja. Ali drugače, 
kljub soglasju zdravniške stroke in medicinske znanosti, da je ta uvrstitev medicinsko povsem zgrešena, 
medicinsko neutemeljena, v tem smislu in zato pa tudi ustavnopravno nesprejemljiva, delovanje države še vedno 
poteka v skladu s to neutemeljeno “domnevo”, ki celotno ozemlje RS določa kot “neposredno ogroženo 
območje”, na katerem je “omejeno ali prepovedano gibanje.”  
 
Upamo na vaše prizanesljivo razumevanje, če na tem mestu še enkrat več ponovimo, da ne vlada, ne njena 
strokovna skupina (ki jo vlada enkrat sprašuje in se ravna po njenih priporočilih, drugih spet ne – kakor ji v 
danem trenutku “paše” – torej sprejema POLITIČNE, ne strokovne odločitve), ne kdorkoli drug do današnjega 
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dne ni ne pojasnil, ne poskusil pojasniti, kakšno povezavo, neposredno ali posredno, sploh pa stvarno, razumno 
in logično, ima PREPOVED PREHAJANJA OBČINSKI ali STATISTIČNIH MEJ s širjenjem okužbe. 
Nasprotno, dogajanje je privedlo do točke, ko celo zdravniška in medicinska stroka, vključno in poudarjeno z 
epidemiologi, že skoraj vsakodnevno ponavljajo, da ta ukrep ne samo “nima nobene zveze z epidemijo, 
epidemiologijo in širjenjem bolezni”, ampak celo povzroča znatno škodo celotnemu prebivalstvu – škodo na 
ZDRAVJU.  
 
Zdi se, da so se slovenski mediji, javni in zasebni, televizijski, tiskani in spletni, ob tej OČITNOSTI že dovolj 
opogumili, da se to nesporno dejstvo ponavlja dnevno.183  
 
V predhodnih vlogah smo v tem kontekstu že poudarjeno izpostavili nezaslišanost in osupljivo zavržnost 
premierjeve izjave: “saj lahko najdemo strokovnjake, ki bodo imeli drugačno mnenje.” 
 
Na tem mestu želimo poudarjeno izpostaviti še eno osupljivo dejstvo in zavržnost oblastnega ravnanja: po 
novem, predvsem pa zaradi očitnega in enormnega poudarjanja epidemiologov, da “ukrepi nimajo nobene zveze z 
epidemiologijo” (npr. dr. Ihan, dr. Fafangel, tudi in celo dr. Bevićeva, itd.), Vlada RS sedaj PREPOVEDUJE 
javno nastopanje članom strokovne skupine in zaposlenim na NIJZ - BREZ IZRECNEGA SOGLASJA VLADE 
RS! Prepoveduje JAVNO GOVORITI RESNICO. 
 
V kontekstu naše zatrjevanja protiustavnosti zakonske ureditve obveznega cepljenja, s hkratno zakonsko 
ureditvijo najpomembnejših podatkov glede cepiv, zlasti za Cvodi-19, vljudno vabimo k poslušanji nastopa 
zdravnice in pedopsihiatrinje Biserke Ilin. Na tej povezavi. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7f39BVrAHYs 
 
Vabimo tudi k ogledu razprave druge zdravnice, z možnostjo primerjanja: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=F7iqwC3Q5uM&t=530s&fbclid=IwAR1oSx0LNIVb626xDznwcAnsM0G8
S1M6FmXdtZEIPvqgwnA3Lf_MS0INOYs 
 
 
Prepričani smo, da to dejstvo pomeni popolno izničenje zahteve po prepričljivem, vestnem in odgovornem 
vsebinskem utemeljevanju ukrepov, ki jo je to Sodišče jasno zapisalo in obsežno obrazložilo že v odločbi št. 
U-I-83/20.184 
 
Prepričani smo tudi, da gre pri tem za več kot le pravno relevanten argument, da je celotni slovenski javnosti 
očitno in grobo kršena pravica do obveščenosti, kar podrobneje utemeljujemo že v predhodnih vlogah. 
 

Bis nota, ali pogled onstran Atlantika: 
 
Dne 13. oktobra 2020 je v ameriški zvezni državi Michigen Visoko Sodišče te države sprejelo in obrazložilo 
svojo odločitev glede t.im. lockdowna:185 presodilo je, kot pričajo pridobljene in preverljive informacije, da so 
bili ukrepi protiustavni (odločitev sodnikov 6:1).  

                                                        
183 Z navajanjem medijskih objav na to temo in sorodne teme Vas ne želimo nadlegovati, saj se zavedamo, da so Vam dosegljive s klikom 
računalniške »miške« ali tipke »enter.« 
184 Na to temo je mogoče na svetovnem spletu najti tako izjave neposredno udeleženih akterjev, kot novinarska poročila. A. Teršek sem to 
osupljivo neznosnost komentiral v kratkem članku, dostopnem na povezavi: 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/  
185 Prim. starejšo objavo z usmeritvami WHO: https://andraz-tersek.si/who-on-lockdown-and-measures-in-europe/   
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Februarja 2021 je sodišče zavrnilo oz. zavrglo cca. 1700 glob, izrečenih zaradi kršenja ukrepov. Viri sporočajo, 
da bo to sodišče in da bodo druga ameriška zvezna sodišča tako rekoč vse primere kršitev COVID-19 ukrepov, ki 
jih je sprejel Guverner (ali, ki so jih sprejeli guvernerji) v kratkem času, domneva se, da do meseca aprila 2021 
(nekatera sodišča so to storila že spomladi 2020) zavrgli, ker prepričljive in stvarno utemeljene pravne podlage za 
nadaljevanje sodnih postopkov oblasti zoper prebivalstvo NI.  

Tudi mi ves čas zatrjujemo, da jih ni: niti za en sam omejevalni ali prepovedni ukrep vlade. Vključno z maskami 
(ki pa jim, kot smo že poudarili v predhodnih vlogah, ne nasprotujemo). Glede slednjih se nam ne zdi 
nepomembno, da v državi še vedno velja zgolj zakonsko nedoločena in tiha “domneva”, da nošenje maske “sodi” 
pod vprašanje “omejitve in določitve načina gibanja v in po državi”,186 glede na določbe ZNB in izvor/stičišče 
vseh ustavnopravnih zagat – očitno podnormirana 31. in 39. člen ZNB.  

Povezave: 

1. https://detroit.cbslocal.com/2020/10/13/michigan-supreme-court-confirms-whitmers-orders-are-out/ 
2. https://edition.cnn.com/2020/10/12/politics/michigan-supreme-court-whitmer-covid-emergency/index.html 
3. https://www.abc12.com/2021/02/01/detroit-area-prosecutor-dismissing-1700-coronavirus-violation-tickets/  
4. https://www.waynecounty.com/elected/prosecutor/wcpo-to-dismiss-all-cases-issued-under-governor-s.aspx 

 
Med dokazno gradivo prilagamo ne le merodajne statistične podatke o smrt povzročajočih stranskih učinkih 
cepiva, ki ga je na trg ponudila multinacionalka Pfeizer, ampak tudi pogodbo med to multinacionalko, tem 
finančnim gigantom in izraelsko vlado. 
  
Pobudniki zato vztrajamo vsi vseh dosedanjih navedbah in predlogih spoštovanemu Sodišču. Zlasti pri ponovni 
vljudni prošnji, da to Sodišče nemudoma PREPOVE Vladi RS prisiljeno/obvezno testiranje z znanstveno 
dokazanimi nezanesljivimi testi, ki za posameznika in družbo lahko pomenijo in že povzročajo socialno 
katastrofo (razlogi so bili podrobno pojasnjeni v predhodnih štirih vlogah v tej zadevi), določitev obveznega 
cepljenja za bolezen SARS-CoV-2 Covid-19 in izrekanje kakršnihkoli ukrepov ali sankcij iz naslova zavrnitve 
testiranja, pozitivnega rezultata testiranja in zavrnitve cepljenja za Covid-19. 
 
Dnevno se kopičijo in krepijo tudi opozorila šolnikov, pedopsihologov, psihiatrov in psihoterapevtov o 
epidemičnem stanju duševnega zdravja nacije. Zlasti pri otrokih in mladostnikih. Država pa o teh vprašanjih še 
vedno ne poseduje in ne ponudi nikakršnih analiz, študij in načrtov. Zato jih ne moremo prerekati – ker jih ni.187 
 
Ob tem na Sodišče naslavljamo tudi vprašanje, ali se Sodišču zdi neproblematično in sprejemljivo, da o vseh 
vprašanjih, ki zadevajo delovanje vlade v teh časih in njene ukrepe, ves čas aktivno in enakopravno, brez 
IZLOČITVE sodeluje sodnik ddr. Jaklič, ki očitno in preočitno pritrdi vsemu, kar storita in počneta vlada in njen 
premier, pa če je to še tako očitno neznosno in zavržno, in ki je še nedolgo tega javno zapisal, po aktivnih 
udeležbah na protestih v podporo premierju, da je trenutni premier »brez dvoma največja politična osebnost v 
zgodovini Slovenije?« 
 

                                                        

186 O tem, kot je že bilo sugerirano, A. Teršek: O novem Sklepu in Odloku Vlade RS glede nošenja MASK (3. september 2020). Dostopno 
na: https://andraz-tersek.si/o-sklepu-odloku-vlade-rs-glede-nosenja-mask-3-september-2020/  
187 Na tem mestu vljudno zapišemo, da dnevno spremljamo dogajanje in dognanja v ZDA, zlasti (a ne zgolj) preko sporočil za javnost organizacije 
Children’s Health Defense. Domena: team@childrenshealthdefense.org. Povezava: 
https://childrenshealthdefense.org/defender/?eType=EmailBlastContent&eId=f8fa725c-3c66-44b3-a261-d688fccd6a99 . Ob tem samo spomnimo 
na zanimivo dejstvo: poleti 2020 je imel Robert F. Kennedy (JFK je bil njegov stric) v Berlinu govor pred več tisoč ljudmi kot jih je bilo zbranih v 
istem mestu, Berlinu, na istem trgu, 26. Junija 1963. Noben medij o tem ni poročal. Ni se zgodilo. Po naših poizvedovanjem to dejstvo, kot še 
toliko drugih, ljudem sploh ni znano. Neverjetno.  
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Naše prizadevanje ima transparenten in neposreden cilj: ne želimo, da bi vsa ustavnopravna vprašanja in vsi 
ekscesi, ki so vzniknili iz izrednih družbenih razmer, izpuhteli kot zadeva zgodovinskega ustavnopravnega 
pomena z odločitvijo države/Vlade RS, da ukrepe »zrahlja« in »omili.« Želimo in upamo, tako rekoč prosimo, da 
bi spoštovano Sodišče o vseh ukrepih PRESODILO in ODLOČILO – o njihovi ustavnosti ali protiustavnosti. 
Želimo si ustavnosodnega epiloga, nanj upamo in zanj vljudno apeliramo. Pri tem imamo v mislih »odvračalni 
učinek«: da se zlorabe oblasti in posegi v pravice in svoboščine ljudi, ki jih prepričano označujemo za 
protiustavne, tudi za nasprotujoče minimalnim standardom varstva pravic in svoboščin ljudi z mednarodnim 
pravom, ne bi nikdar več zgodili. Ali pa vsaj ne tako očitno, tako dolgotrajno in v tolikšni meri, kot to 
pripisujemo delovanju in odločanju države od marca 2020 do današnjega dne. 
 
Z odličnim spoštovanjem, 
Pooblaščenec pobudnikov, 
Izr. prof. dr. Andraž Teršek, l. r. 
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Spoštovano in cenjeno 
Ustavno sodišče Republike Slovenije 
Beethovnova ulica 10 
1001 Ljubljana 
 
 
Zadeva: 

 
 

Peta dopolnitev pobude za presojo ustavnosti pravnih predpisov v zadevi 

opr. št. U-I-17/21-4188 
 
 
Spoštovano in cenjeno Ustavno sodišče Republike Slovenije, 
 
v tej, peti dopolnitvi izvorne pobude Vas ponovno vljudno vabimo k pozornosti dodatnemu dokaznemu gradivu, 
ki ga navajamo v tej vlogi. 
 
Glede protiustavnosti t.im. lockdowna:189 
 

1. https://www.lexisnexis.co.za/lexis-digest/resources/the-lockdown-is-unconstitutional 
2. https://ukhumanrightsblog.com/2021/01/25/german-district-court-declares-corona-ordinance-unconstitutional/ 
3. https://www.law.com/therecorder/2020/10/22/an-end-in-sight-for-newsoms-unconstitutional-

lockdowns/?slreturn=20210119175231 
4. https://www.aier.org/article/the-constitutional-reckoning-of-state-lockdown-orders/ 
5. https://reason.com/2020/09/14/federal-court-rules-pennsylvanias-lockdown-order-unconstitutional/ 
6. https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-09-16/trump-appointed-judge-rules-covid-19-lockdown-

unconstitutional 
7. https://pacificlegal.org/governments-covid-19-arbitrary-unconstitutional-policies/ 
8. http://www.derebus.org.za/are-the-stringent-covid-19-lockdown-regulations-unconstitutional-and-unjustifiable/ 
9. https://www.business-humanrights.org/fr/derni%C3%A8res-actualit%C3%A9s/zimbabwe-informal-traders-

argue-lockdown-is-unconstitutional-due-to-lack-of-social-safety-nets-it-will-cause-them-to-starve-to-death/ 
10. https://www.pennlive.com/news/2020/09/gov-tom-wolfs-coronavirus-mandates-ruled-unconstitutional-what-

changes-what-happens-next.html 
11. https://www.bbc.com/news/world-europe-56084466 
12. https://theconversation.com/can-a-high-court-challenge-of-melbournes-lockdown-succeed-heres-what-the-

constitution-says-147904 
13. https://blog.harvardlawreview.org/contagion-and-the-right-to-travel/ 
14. https://childrenshealthdefense.org/defender/new-york-ends-mandatory-covid-testing-

schools/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=8b68b72b-7b47-4eb9-ac13-0013b74030b4  
 
 
Število strokovnih in znanstvenih objav na teme, ki so stičišča (ustavnega) prava in medicine/zdravstva, narašča. 
Sicer počasi, a vendarle. Objave potrjujejo naša prepirčanja in utemeljitve, poslane temu Sodišču. 

                                                        
188 Op.: opr. št. v pismu, ki sem ga kot pooblaščenec prejel od glavne pisarne Ustavnega sodišča RS. 
189 Gre za naš izbor virov, ki jih je sicer še več. 
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Zavedamo se, da nam temu spoštovanemu Sodišču še vedno ni treba posebej navajati in pošiljati odločitev in 
obrazložitev sodišč drugih držav, saj ima Sodišče do teh dokumentov nedvomno neposreden in hiter dostop. Se 
pa tudi število sodnih odločitev, ki so v ukrepih oblasti iz naslova epidemije in posegih v pravice in svoboščine 
ljudi prepoznala protiustavnost, kopiči. 
 
Vseeno pa v dobri veri in vljudno opozarjamo na več kot le zanimivo sodno dogajanje v ZDA: ki se je, kot se zdi, 
šele dobro začelo in bo najverjetneje, ali skoraj zagotovo, dobilo epilog pred Vrhovnim sodišče ZDA. Pred dnevi 
je tako tudi sodišče v New Yorku (ZDA) presodilo, da omejevalni posegi v pravice in svoboščine iz naslova 
epidemije pomenijo protiustavno ravnanje oblasti.190 
 
O znanstvenih študijah in analizah o odstotku »smrtnosti« pri starejših osebah, ki so prejele cepivo za Covid-19, 
smo Vam že pisali. Tudi o številnosti in mnogoterosti stranskih učinkov. Navajamo nove ugotovitve, iz članka (v 
The Defender) na povezavi: 
 
https://childrenshealthdefense.org/defender/latest-data-cdc-
vaers/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=5f0e8dbf-63c4-4521-ae4e-753afbcf52bc 
 
Sodišče bi posebej radi ponovno opozorili na dejstvo, da se šolnikom in drugim zaposlenim, tudi in celo v 
zasebnem sektorju, dobesedno »grozi«, da bodo v primeru zavrnitve golega – znanstveno dokazano 
nezanesljivega – testiranja za Covid-19 z brisom iz nosne votline »osebno odgovorni za NAKLEPNO  širjenje 
okužbe«, celo kazensko preganjani, ali pa najmanj odpuščeni z delovnega mesta. To niso samo pravno 
deplasirane trditve. Take grozilne in ustrahovalne depeše, okrožnice, odredbe, navodila…, ki imajo funkcijo 
prisiliti ljudi v testiranja, so tudi kaznivo dejanje. Stek kaznivih dejanj.  
 
Ustavno sodišče to dogajanje, ki pomeni grobo in očitno kršenje ustavnih pravic in svoboščin ljudi, lahko 
USTAVI in TAKOJ USTAVI s sprejemom ODREDBE/ODLOČBE O ZAČASNEM ZADRŽANJU pravnih 
predpisov, ki smo jih navedli v izvorni, temeljni pobudi in ponovili v kasnejših dopolnitvah. Vljudno 
predlagamo, da Sodišče to stori NEMUDOMA – sicer bo ljudem, javnosti in državi nastala absolutno 
nepopravljiva in enormna škoda. 
  
Dne 10.2.2021 so sijajni zdravniki, mikrobiologi…, znanstveniki iz Sežane (za njihova raziskovanja vemo od 
aprila 2020, znani so nam tudi rezultati teh raziskovanj, nekateri šokantni, a javno neobjavljenih dognanj ne 
bomo navajali), so javno predstavili del svoje raziskovalne suverenosti in odličnosti, ki bi si – glede na vse 
prebrano in preštudirano od maja 2020 – zelo verjetno zaslužili primerno priznanje za svoje delo in obče koristni 
pomen rezultatov dela. Zdravniki in znanstveniki iz Sežane so se osredotočili na - pregled krvi. Raziskali so 
izziv, kaj krvne analize sploh lahko pokažejo glede Covid-19? Vodja laboratorija v Sežani je g. Bužan. 
 
Pojasnil je: »Laboratorijska stroka je razdeljena na različna področja, na medicinsko biokemijo (njihovo 
področje), mikrobiologijo, transfuzijsko, sodno medicino in patologijo. Preiskave, povezane s Covidom, spadajo 
na področje mikrobiologije, zato potekajo v mikrobioloških laboratorijih. Mi izvajamo samo hitre antigenske 
teste. Obstajata dve vrsti preiskav: pri enih določamo aktivno okužbo s Covidom, odvzem brisa mora biti 
pravilen, druga vrsta pa so preiskave krvi, kjer dokazujemo protitelesa, torej, ali smo prišli v stik, oziroma že 
preboleli bolezen. Zaenkrat protitelesa diagnostično nimajo velikega pomena, saj nas na začetku zanima le, ali 
lahko koga okužimo ali ne. To pa ugotavljamo z odvzemom brisa… V biokemičnem laboratoriju izvajamo 
preiskave, ki jih potrebujejo institucije, v okviru katerih posamezni laboratorij deluje. Kader sestavljajo 
laboratorijski tehnik, inženir laboratorijske biomedicine, magistri laboratorijske biomedicine, analitiki in 

                                                        
190  Dostopno na: https://childrenshealthdefense.org/defender/new-york-ends-mandatory-covid-testing-
schools/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=8b68b72b-7b47-4eb9-ac13-0013b74030b4 . 
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specialisti medicinske biokemije. Naše delo je tako organizirano, da smo povezani z večino enot, oziroma služb v 
zdravstvenem domu. Do 70 % diagnoz, oziroma sprememb terapij, temelji na rezultatih laboratorijskega izvida, 
torej lahko rečemo, da smo pomemben del medicinske stroke.« 
 
In v nadaljevanju: »Vsak rezultat iz laboratorija nam veliko pove, če je narejen ob pravem času za pravega 
pacienta. Na sam rezultat laboratorijskega izvida vplivajo različni faktorji. Eni so variabilni in nanje lahko 
vplivamo (smo tešči, ali na določeni dieti, terapiji), na druge ne moremo vplivati (spol, starost, rasa). Pomembno 
je, da je postopek res standardiziran. Pogoji morajo biti čim bolj enaki za vse… Pri razlagi rezultata igra veliko 
vlogo zdravnik. Samo zdravnik je praviloma pristojen, da rezultat razloži in ob tem upošteva tudi posameznikovo 
terapijo in morebitne bolezni. V nekaterih primerih tudi ta oznaka ni problematična. Včasih te oznake ni, pa bi 
glede na terapijo moralo biti stanje drugačno ... Poleg tega številk ne gre gledati enostransko, pomembno je tudi 
ravnovesje med posameznimi delci v vzorcu.« 
 
V Zdravstvenem domu Sežana zato »predlagajo, da bi se bolj posvečali ugotavljanju prekuženosti populacije.« 
Ker so »prepričani, da se v državi premalo pozornosti posveča ugotavljanju, kdo je Covid-19 že prebolel. Od 
tega je odvisno tudi, ali je cepljenje in testiranje sploh potrebno.« 

Direktorica sežanskega zdravstvenega doma, ga. Ljubislava Škibin, ki je tudi družinska zdravnica in zdravnica 
medicine dela, iz izkušenj, ki so jih dobili na terenu, meni, da je v kraških občinah od 30 do 40 % ljudi Covid-19 
»že prebolelo.« Treba pa bi bilo razčistiti epidemiološko sliko s krvno analizo na protitelesa, pravi: "To je pot, ki 
smo jo ubrali tudi v podjetjih, kjer smo teste naredili pri okoli 2000 zaposlenih." Pomisleke epidemiološke 
stroke, da se lahko protitelesa pojavijo z zamikom, pozna. A odgovarja: "Pri nas smo imeli mogoče le dva 
primera zamika, da so se protitelesa pojavila kakšen dan pozneje, kot je bil pozitiven bris. A za tem stojim. Nisem 
imunolog ali epidemiolog, nikogar ne učim, povem le našo izkušnjo, ki se mi zdi odlična," je dodala.  

Pojasnila je še, da bi bil tudi cenovno ta ukrep upravičen, ker stane manj, kot samoplačniško hitro testiranje: 
"Mislim, da bi bilo za gospodarske namene in za to, da se ukrepi zmanjšajo, nujno, da ugotovimo, koliko od teh, 
ki se jih tedensko pošilja na brise, je že prekuženih in da se jih izloči iz testiranja. To seveda ne pomeni, da se 
tistim, ki imajo protitelesa, ni treba držati ukrepov. Seveda se morajo še naprej držati ukrepov." Svoje mnenje je, 
kot je pojasnila, že povedala tudi na kolegiju Ministrstva za zdravstvo, z direktorji zdravstvenih domov in ob tem 
spomnila, da je tudi cepljenje, ki se v teh dneh nadaljuje, odvisno tudi od tega, ali je nekdo Covid-19 že prebolel, 
ali ne.  

Oblast, Vlada RS, ta dognanja popolnoma ignorira, se zanje ne zmeni.191 To pomeni očitno in grobo kršitev 
pravic do zdravja, zasebnosti, družinskega življenja, osebnega dostojanstva, pojasnilne dolžnosti zdravnikov, 
obveščenega soglasja posameznikov, hkrati pa je tudi v očitnem vsebinskem nasprotju z odločbo Sodišča št. U-I-
82/20 in sklepom z delno odločbo št. U-I-445/20-13. Tam je postavljena jasna in nedvoumna zahteva Sodišča do 
vlade, da so VSI odloki, sklepi in ukrepi “vsebinsko prepričljivo utemeljeni” in strokovni, ne politični.  
 
Nedavno je Vlada RS članom strokovne skupine PREPOVEDALA javno nastopanje in izražanje brez njenega 
izrecnega dovoljenja! To poemni očitno in grobo kršitev pravice javnosti do kakovostne, celostne, verodostojne 
in resnicoljubne obveščenosti. Hkrati gre tudi za očiten in grob, kar surov tudi poseg v svobodo izražanja 
akterjev, ki jih taka “ukazovalna prepoved” zadeva, pa tudi za kršitev pravice javnosti do kakovostne in celostne 
obveščenosti (kar ves čas zatrjujem v vseh pobudah in vlogah, poslanih na US). 
  
Posebej tudi poudarjamo, da je pred dnevi celo NIJZ javno objavil rezultate analize o učinkovitosti 
prepovedi prehajanja mej občin in regij, z ugotovitvijo, da gre za neučinkovit in zato nesorazmeren ukrep. 

                                                        
191  Dostopno na: https://www.rtvslo.si/radiokoper/prispevki/zgodbe/rezultat-laboratorijskega-izvida-je-treba-pravilno-prebrati/568841 ; 
https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/ali-se-posveca-premajhna-pozornost-ugotavljanju-kdo-je-covid-19-ze-prebolel/569429 . 
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Pobudniki kot zdravniki še enkrat več poudarjamo, da je siljenje oblasti, da pri oblastnem soočanju z epidemijo, 
ali nalezljivo boleznijo, sodelujemo tudi zdravniki, grob in nevzdržen poseg v naše pravice, poslanstvo, poklicno 
integriteto, medicinsko etiko in deontologijo ter v mednarodnopravne dokumente, ki naslavljajo pravice in 
dolžnosti, tudi odgovornosti zdravniške stroke in predstavnikov medicinske znanosti. 
 
OB TEM PA PONOVLJENO POUDARJAMO, da navkljub ODSOTNOSTI enega samega znanstveno-
medicinskega/zdravstvenega dokaza o tem, da je SKLEP Vlade RS upravičeno določil SRS-CoV-2 Covid-19 v 
skupino bolezni (po ZNB), kot sta “kuga” ali “virusno hemoragična mrzlica,” to še vedno velja. Ali drugače, 
kljub soglasju zdravniške stroke in medicinske znanosti, da je ta uvrstitev medicinsko povsem zgrešena, 
medicinsko neutemeljena, v tem smislu in zato pa tudi ustavnopravno nesprejemljiva, delovanje države še vedno 
poteka v skladu s to neutemeljeno “domnevo”, ki celotno ozemlje RS določa kot “neposredno ogroženo 
območje”, na katerem je “omejeno ali prepovedano gibanje.”  
 
Vlada deluje predvsem na dveh domnevah. Dve domnevi sta posebej pomembni (in njun pomen je neodvisen od 
tega, ali se z določenim ukrepom kdorkoli strinja, ali pa ne, kaj si o njem misli, ali pa si o njem nič ne misli): da 
so »maske« zadeva »določitve načina gibanja«; in da je SARS-CoV-2 Covid-19 bolezen, ki jo je treba uvrstiti v 
skupino najbolj nevarnih nalezljivih bolezni, kot sta »kuga in hemoragična mrzlica.« To sta, v najboljšem 
primeru, goli »domnevi.« V ZNB (zlasti, a ne samo v členih 8, 31 in 39, ki jih označujemo za očitno 
protiustavne), v izvoru vsega slabega, kar je slabega v izrednih razmerah, ki so izredne, četudi niso bile pravno 
razglašene kot »izredne razmere«, ni ne mask, ne te – nove – bolezni. 
 
Vse, kar je prepovedano in zapovedano, je določeno (ne z zakoni, ampak) s podzakonskimi predpisi. Vse 
bistveno in odločilno je določeno s podzakonskimi predpisi, ki temeljijo na ustavno nadvse spornih, za nas pa 
očitno protiustavnih zakonskih določbah. Razen PKP od ena do osem, kjer je tudi preveč ustavno spornih, za nas 
pa očitno protiustavnih rešitev. In razen ZNB in ZNB-B, za katera velja enako (in se že spodbijata pred tem 
Sodiščem). Nekateri očitni in grobi posegi v fizično in moralno integriteto ljudi so določeni celo z uredbami in 
odredbami. 
Pravno nezaslišano. Ustavnopravno nesprejemljivo.  
 
To dogajanje in početje lahko ustavi samo to Sodišče, najprej tako, da NEMUDOMA ZADRŽI IZVAJANJE 
predpisov in členov v predpisih, ki jih navajamo v naši pobudi in dopolnitvah, potem pa s končno presojo o 
njihovi protiustavnosti. 
 
To dogajanje in početje lahko ustavi samo to Sodišče, najprej tako, da NEMUDOMA ZADRŽI IZVAJANJE 
predpisov in členov v predpisih, ki jih navajamo v naši pobudi in dopolnitvah, potem pa s končno presojo o 
njihovi protiustavnosti. 
 
Zdi se nama tudi najmanj zelo neposrečeno, da je vlada nekatere najstrožje ukrepe začasno sprostila, še preden je 
to Sodišče odločilo o njihovi proti(ustavnosti), a tudi to je storila tako rekoč čez noč. Hkrati pa ni niti sprostila 
drugih ukrepov, za druge ljudi/naslovnike zapovedi in prepovedi, ustvarila je enormno število nelogičnosti, 
primerov diskriminacije, pa tudi veliko nejasnosti o tem, kakšna sploh sta vsebina in razlaga »pravil«, ki trenutno 
veljajo.192  
 
Hkrati vlada še vedno določa različne BARVE regijam, glede na številke in statistike o okuženih, zdravljenih, 
hospitaliziranih in umrlih ljudeh, četudi je že dolgo časa jasno, da so središča teh škodljivih posledic zdravstvene 
ustanove in DSO-ji, ne javnost, javno življenje, ali zasebno življenje na domu. Vlada se torej še vedno sklicuje 

                                                        
192 To je mogoče jasno in nedvoumno razbrati iz dnevnih poročil televizijskih, radijskih, tiskani in spletnih medijev, zlasti na četrtek, 18.2.2021 in 
na petek, 19.2.2021. 
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izključno na na številke in statistične podatke, ki nimajo ne širšega konteksta, ne razumljivega in prepričljivega 
vsebinskega temelja in ozadja (pa bi ga morale imeti, navsezadnje je to jasno in nedvoumno zapisano tudi v obeh, 
že omenjenih odločitvah US), zadevajo pa predvsem dogajanje in stanje v zdravstvenih ustanovah in DSO-jih.  
 
Upamo na vaše prizanesljivo razumevanje, če na tem mestu še enkrat več ponovimo, da ne vlada, ne njena 
strokovna skupina (ki jo vlada enkrat sprašuje in se ravna po njenih priporočilih, drugih spet ne – kakor ji v 
danem trenutku “paše” – torej sprejema POLITIČNE, ne strokovne odločitve), ne kdorkoli drug do današnjega 
dne ni ne pojasnil, ne poskusil pojasniti, kakšno povezavo, neposredno ali posredno, sploh pa stvarno, razumno 
in logično, ima PREPOVED PREHAJANJA OBČINSKI ali STATISTIČNIH MEJ s širjenjem okužbe. 
Nasprotno, dogajanje je privedlo do točke, ko celo zdravniška in medicinska stroka, vključno in poudarjeno z 
epidemiologi, že skoraj vsakodnevno ponavljajo, da ta ukrep ne samo “nima nobene zveze z epidemijo, 
epidemiologijo in širjenjem bolezni”, ampak celo povzroča znatno škodo celotnemu prebivalstvu – škodo na 
ZDRAVJU. Zdi se, da so se slovenski mediji, javni in zasebni, televizijski, tiskani in spletni, ob tej OČITNOSTI 
že dovolj opogumili, da se to nesporno dejstvo ponavlja dnevno.193  
 
In, kot rečeno, da prehajanje mej nima ničesar opraviti z učinkovitimi ukrepi je sedaj javno pojasnil celo NIJZ.  
 
Hkrati pa je že dlje časa javno znano, ker sta to javnosti pojasnila tako strokovna skupina vlade, kot NIJZ, da se 
vlada sploh ne posvetuje z NIJZ in ne sledi predlogom in navodilom NIJZ, četudi ZNB jasno določa, da vlada 
MORA ravnati v skladu z navodili, ocenami in usmeritvami državnega inštituta za javno zdravstvo. 
 
Ob tem gre tudi spomniti, da celo NIJZ-ja ni v slovenski zakonodaji (!), ker je v ZNB še vedno zapisano ime 
institucije, ki s tam zapisanim imenom ne obstaja več, ni pa v zakonodaji imena institucije, ki obstaja, to je NIJZ 
 
V predhodnih vlogah smo v tem kontekstu že poudarjeno izpostavili nezaslišanost in osupljivo zavržnost 
premierjeve izjave: “saj lahko najdemo strokovnjake, ki bodo imeli drugačno mnenje.” Žal vlada in premier 
očitno delujeta na prav takšen način. 
 
Na tem mestu želimo poudarjeno izpostaviti še eno osupljivo dejstvo in zavržnost oblastnega ravnanja: po 
novem, predvsem pa zaradi očitnega in enormnega poudarjanja epidemiologov, da “ukrepi nimajo nobene zveze z 
epidemiologijo” (npr. dr. Ihan, dr. Fafangel, tudi in celo dr. Bevićeva, itd.), Vlada RS sedaj PREPOVEDUJE 
javno nastopanje članom strokovne skupine in zaposlenim na NIJZ - BREZ IZRECNEGA SOGLASJA VLADE 
RS! Prepoveduje JAVNO GOVORITI RESNICO. 
 
Prepričani smo, da to dejstvo pomeni popolno izničenje zahteve po prepričljivem, vestnem in odgovornem 
vsebinskem utemeljevanju ukrepov, ki jo je to Sodišče jasno zapisalo in obsežno obrazložilo že v odločbi št. 
U-I-83/20.194 
 
Prepričani smo tudi, da gre pri tem za več kot le pravno relevanten argument, da je celotni slovenski javnosti 
očitno in grobo kršena pravica do obveščenosti, kar podrobneje utemeljujemo že v predhodnih vlogah. 
 
Pobudniki zato vztrajamo vsi vseh dosedanjih navedbah in predlogih spoštovanemu Sodišču. Zlasti pri ponovni 
vljudni prošnji, da to Sodišče nemudoma PREPOVE Vladi RS prisiljeno/obvezno testiranje z znanstveno 
dokazanimi nezanesljivimi testi, ki za posameznika in družbo lahko pomenijo in že povzročajo socialno 
katastrofo (razlogi so bili podrobno pojasnjeni v predhodnih štirih vlogah v tej zadevi), določitev obveznega 

                                                        
193 Z navajanjem medijskih objav na to temo in sorodne teme Vas ne želimo nadlegovati, saj se zavedamo, da so Vam dosegljive s klikom 
računalniške »miške« ali tipke »enter.« 
194 Na to temo je mogoče na svetovnem spletu najti tako izjave neposredno udeleženih akterjev, kot novinarska poročila. A. Teršek sem to 
osupljivo neznosnost komentiral v kratkem članku, dostopnem na povezavi: 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/  
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cepljenja za bolezen SARS-CoV-2 Covid-19 in izrekanje kakršnihkoli ukrepov ali sankcij iz naslova zavrnitve 
testiranja, pozitivnega rezultata testiranja in zavrnitve cepljenja za Covid-19. 
 
Dnevno se kopičijo in krepijo tudi opozorila šolnikov, pedopsihologov, psihiatrov in psihoterapevtov o 
epidemičnem stanju duševnega zdravja nacije. Zlasti pri otrokih in mladostnikih. Država pa o teh vprašanjih še 
vedno ne poseduje in ne ponudi nikakršnih analiz, študij in načrtov. Zato jih ne moremo prerekati – ker jih ni.195 
 
Ob tem na Sodišče ponovno naslavljamo tudi vprašanje, ali se Sodišču zdi neproblematično in sprejemljivo, da o 
vseh vprašanjih, ki zadevajo delovanje vlade v teh časih in njene ukrepe, ves čas aktivno in enakopravno, brez 
IZLOČITVE sodeluje sodnik ddr. Jaklič, ki očitno in preočitno pritrdi vsemu, kar storita in počneta vlada in njen 
premier, pa če je to še tako očitno neznosno in zavržno, in ki je še nedolgo tega javno zapisal, po aktivnih 
udeležbah na protestih v podporo premierju, da je trenutni premier »brez dvoma največja politična osebnost v 
zgodovini Slovenije?« In ki je, po poročanju Nove24, že vnaprej podal svoje stališče do tovrstnih pobud?196 
 
Ker sem pooblaščenec tudi univerzitetni učitelj, zato na to Sodišče naslavljam tudi prošnjo, da NEMUDOMA 
ZADRŽI izvajanje vseh ukrepov in predpisov, ki zapovedujejo testiranje s hitrimi in PCR testi, pa tudi vse 
določbe v predpisih, po katerih naj bi bilo cepljenje za Covid-19 obvezno, končno pa jih razveljavi kot 
protiustavne. 
 
Ustavnemu sodišču tudi predlagamo, da si samo določi pristojnost dosojanja »pravičnega zadoščenja« 
oškodovancem: v funkciji izognite nujnega začetka dodatnih sodnih postopkov in izognitve potrebi po 
izpodbijanju odločitve Sodišča, v kolikor ne bi bila v skladu s prepričanju in pričakovanji pobudnikov. 
 
Naše prizadevanje ima transparenten in neposreden cilj: ne želimo, da bi vsa ustavnopravna vprašanja in vsi 
ekscesi, ki so vzniknili iz izrednih družbenih razmer, izpuhteli kot zadeva zgodovinskega ustavnopravnega 
pomena z odločitvijo države/Vlade RS, da ukrepe »zrahlja« in »omili.« Želimo in upamo, tako rekoč prosimo, da 
bi spoštovano Sodišče o vseh ukrepih PRESODILO in ODLOČILO – o njihovi ustavnosti ali protiustavnosti. 
Želimo si ustavnosodnega epiloga, nanj upamo in zanj vljudno apeliramo. Pri tem imamo v mislih »odvračalni 
učinek«: da se zlorabe oblasti in posegi v pravice in svoboščine ljudi, ki jih prepričano označujemo za 
protiustavne, tudi za nasprotujoče minimalnim standardom varstva pravic in svoboščin ljudi z mednarodnim 
pravom, ne bi nikdar več zgodili. Ali pa vsaj ne tako očitno, tako dolgotrajno in v tolikšni meri, kot to 
pripisujemo delovanju in odločanju države od marca 2020 do današnjega dne. 
 
Z odličnim spoštovanjem, 
Pooblaščenec pobudnikov, 
Izr. prof. dr. Andraž Teršek, l. r. 

                                                        
195 Na tem mestu vljudno zapišemo, da dnevno spremljamo dogajanje in dognanja v ZDA, zlasti (a ne zgolj) preko sporočil za javnost organizacije 
Children’s Health Defense. Domena: team@childrenshealthdefense.org. Povezava: 
https://childrenshealthdefense.org/defender/?eType=EmailBlastContent&eId=f8fa725c-3c66-44b3-a261-d688fccd6a99 . Ob tem samo spomnimo 
na zanimivo dejstvo: poleti 2020 je imel Robert F. Kennedy (JFK je bil njegov stric) v Berlinu govor pred več tisoč ljudmi kot jih je bilo zbranih v 
istem mestu, Berlinu, na istem trgu, 26. Junija 1963. Noben medij o tem ni poročal. Ni se zgodilo. Po naših poizvedovanjem to dejstvo, kot še 
toliko drugih, ljudem sploh ni znano. Neverjetno.  
 
196 Če je bilo poročanje omenjenega medija zavajajoče in neresnično, se spoštovanemu sodniku pooblaščenec opravičujem. 
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Spoštovano in cenjeno 
Ustavno sodišče Republike Slovenije 
Beethovnova ulica 10 
1001 Ljubljana 
 
 
Zadeva: 

 
 

Šesta dopolnitev pobude za presojo ustavnosti pravnih predpisov v zadevi 

z opr. št. U-I-17/21, 

deveta dopolnitev pobude z opr. št. U-I-427/20 

in druga dopolnitev pobude z opr. št. U-I-59/21 
 

 
Vsebina vloge zadeva potek vzgojno-izobraževalnega dela od 12.04.2021 dalje, kot izhaja iz 
Obvestila  Okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (št. 603-1/2021/30 z dne 01.04.2021) in 
določa Informativno zbiranje podatkov o dijakih, ki bi se želeli prostovoljno samotestirati in v zvezi z načini in 
izvedbo testiranja otrok ter predvajanje propagandnih sporočil, ki jih o samotestiranju pripravljata Ministrstvo za 
zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
 
Ustavnost predmetnih pravnih predpisov je že izpodbijana pred Ustavnim sodiščem v naslovnih pobudah za 
presojo ustavnosti predpisov. 
 
Vzgojno-izobraževalni zavodi in vodstva teh zavodov že dlje časa in vse bolj »zapovedujejo« in »grozijo« 
otrokom in staršem otrok s sankcijami  zaradi odklonitve testiranja. Hkrati omogočajo predvajanja propagandnih 
sporočil, ki jih o t.im. samotestiranju pripravljata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport.  
 
Zatrjujemo, da je izvedba kakršnegakoli testiranja ali samotestiranja otrok, kakor tudi predvajanje kakršnihkoli 
propagandnih sporočil v zvezi s to temo nezakonita in nedovoljena – po ustavnem in pravnem redu R. Slovenije 
in po mednarodnem pravu, vključno s konvencijami in deklaracijami o pravicah in svoboščinah otrok, ki pravno 
zavezujejo tudi R. Slovenijo. 
 
Sodišče seznanjamo z ugotovitvami Dr. Gatti, italijanske bio-inženirke, ki je v laboratoriju pod mikroskopom 
analizirala sestavo 4-ih tipov vatiranih palčk (za jemanje brisa iz nosne sluznice ali žrela), prisotnih na tržišču in 
se uporabljajo pri testih za ugotavljanje prisotnosti okužbe na SARS-COV-2. 
 
Njene ugotovitve so sledeče: le ena vrsta testa/palčk (starejšega datuma proizvodnje) ima mehko glavo iz med 
seboj tesno ovitih karbonskih vlaken, poleg karbonskih vlaken pa je bilo zaznati pod mikroskopom tudi 
prisotnost kalcija in majhne delce nekaterih drugih elementov, kot na primer železa in aluminijevega silikata. Ni 
znano, zakaj bi ti elementi bili sploh prisotni v konici, niti to ali vplivajo na rezultat testa. Pri drugi palčki, ki ima 
konico nekoliko drugače oblikovano in deluje kot nekakšna 'ščetkica', je mikroskop pokazal zelo razcefrano 
konico, ki ni iz mehkih vlaken, temveč iz zelo trdih, grobih vlaken, ki praskajo po sluznici, da bi se z njo pridobil 
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testni biološki material. Gre za zelo čvrsta in trda vlakna, v katerih so prisotni tudi nano delci cirkonija oz. 
cirkonijevega silikata (konice so očitno izdelane s posebno tehnologijo); ta groba vlakna lahko popraskajo 
sluznico do krvi, ob večjem pritisku pa se lahko celo zlomijo in delci vlaken s temi elementi ostanejo v sluznici 
nosa oz. žrela. Tretja testna palčka, kot je pokazal mikroskop, ima konico z zelo neurejenimi, ščetinastimi vlakni; 
gre za steklena vlakna, na katerih je prisoten aluminijev silikat, titanij, kalcij, kalij, železo idr. Ni znano ali ob 
drgnjenju sluznice s tem tipom palčk ti elementi ostanejo izključno na konici palčke ali pa ostanejo v določeni 
meri tudi na sluznici testirane osebe. Četrta palčka ima na prvi pogled vlakna precej podobna drugi palčki, a se je 
pokazalo, da so na njeni konici prisotni tudi nano delci srebra in nano delci cirkonijevega silikata, titanija, 
aluminija ter zelo velika količina žvepla. Popolnoma nejasno je, zakaj so na konici testne palčke prisotni vsi tej 
nano delci vseh naštetih elementov, zlasti srebra. 
 
Po besedah strokovnjakinje je zelo nenavadno, da se pri izdelavi vatiranih testnih palčk sploh uporabljajo vsi tej 
elementi, saj se običajno uporabljajo pri izdelavi raznih medicinskih naprav in razvijanju nano tehnologij, a je 
njihov namen tam jasen in utemeljen. Testne palčke/testi za ugotavljanje prisotnosti okužbe na SARS-COV-2 
torej glede na uporabljeno posebno  (in ne neko navadno) tehnologijo izdelave predstavljajo pravzaprav 
medicinsko napravo (medical device). Kar je po njenem mnenju še bolj nenavadno, pa je to, da na ovitku 
testov/palčk ni naveden noben od teh ugotovljenih elementov, kar seveda zbuja dvom, saj so na embalaži 
običajno vedno navedene vse sestavine in vsi elementi, ki so prisotni, tudi če so prisotni le v sledovih. 
 
Če povzamemo njene nadaljnje ugotovitve: za teste oz. testne palčke, ki so novejšega datuma proizvodnje in so 
trenutno pretežno dobavljivi na tržišču, se večinoma uporabljajo steklena vlakna; konice testnih palčk torej niso 
iz mehkih vlaken, kot bi se pričakovalo za jemanje brisa iz zelo mehkega in občutljivega tkiva kot je nosna/žrelna 
sluznica, temveč iz zelo grobih, trdih vlaken. Te novejše testne palčke oz. konice zelo dobro postrgajo testni 
biološki material (vzorec sluznice), a s tem, ko se jih potisne v nosno votlino in jih nato še nekajkrat zavrti, da se 
postrga sluznico in pridobi vzorec, lahko izzove krvavitve in poškodbe sluznice ali pa celo predre membrano, ki 
loči nosno votlino od možganov ter zlomi etimoidno kost, ki leži za to membrano (kar je nato potrebno operirati 
– znan je primer ženske iz Texasa, ki se ji je to zgodilo pred dvema mesecema). Poleg tega so ta izredno trda 
vlakna na testnih palčkah hkrati tudi zelo krhka – lahko se zdrobijo, odlomijo, delci vlaken pa ostanejo v sluznici 
in povzročijo fibroze, granulomatoze ter razne poškodbe žrelnice. Zaradi tega bi smel testiranja izvajati le nekdo, 
ki dobro pozna anatomijo človeške lobanje, torej nek specialist/ORL, ne pa nekdo, ki tega znanja nima. 
 
Nenazadnje vemo, da je anatomija otrok drugačna kot anatomija odraslih, zato so zanje ti testi popolnoma 
neprimerni. Še toliko večji problem pa je večkratno ponovljeno testiranje (enkrat ali celo večkrat tedensko), saj to 
zelo razdraži občutljivo mehko sluznico, če pa pride do poškodbe sluznice, se ta v parih dneh ali enem tednu ne 
more ponovno zaceliti, zato vsako nadaljnje testiranje povzroči še dodatne poškodbe. Zato je po mnenju dr. Gatti 
za otroke redno tedensko testiranje zelo tvegano z medicinskega vidika.[1] 
 
Pri tem nadalje poudarjamo, da v Sloveniji ni ustrezne pravne podlage za izvajanje obveznega ukrepa testiranja 
oziroma samotestiranja oseb. Kakor je tudi Vam znano, so priporočila NIJZ le priporočila in niso zavezujoče 
narave. Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS- -2 (Uradni 
list RS, št. 30/2021 z dne 4.3.2021) pa je podzakonski predpis, ki nima pravne podlage v zakonu. Zakon o 
nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06, s spremembami) namreč z nobeno določbo ne določa 
samotestiranja, kot obveznega ukrepa za preprečevanje širjenja okužb pri nalezljivih boleznih.  Noben 
podzakonski predpis, naj bo Sklep, Odlok ali Odredba, nima pravne narave predpisa, ki bi lahko formalno in/ali 
vsebinsko širil domet zakonske določbe. Podzakonski predpisi lahko skladno s ustavnopravnim načelom 
zakonitosti, zakonsko materijo le podrobneje urejajo (to je njihova funkcija in namen), pri čemer pa to ne sme 
pomeniti, da se dolžnosti širijo in pravice ožijo. 
 
Odloka Vlade RS, ki ni zakon, torej ni mogoče šteti za pravno podlago za odreditev in izvedbo samotestiranja 
otrok kakor tudi za predvajanje kakršnihkoli propagandnih sporočil v zvezi s to temo. Na tem mestu pa izrecno 
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navajamo še, da privolitev posameznika ne bi bila ustrezna pravna podlaga, saj vsekakor manjka element 
prostovoljnosti. 
 
Skladno z navedenim tudi kakršnokoli sankcioniranje na podlagi neupoštevanja tega ukrepa nima pravne 
podlage v zakonu in ustavi. Zato spoštovano Sodišče vljudno prosimo, da z začasno odredbo zaustavi 
uresničevanje predmetnih pravnih predpisov in tovrstne prakse (ki je po vsebini in obsegu tudi očitno 
pretirana, nesorazmerna), saj gre pri tem za očiten javni interes (zaščita pravic vseh otrok) in za 
preprečevanje škode otrokom, ki je v primeru njenega nastanka (ta pa nastaja dnevno) ne bo več mogoče 
popraviti. 
 
Šole kot vzgojno-varstveni in izobraževalni zavodi nimajo zakonske podlage (kljub morebitnim navodilom in 
okrožnicam MIZŠ, ali drugih institucij) za zbiranje in vodenje evidenc z osebnimi podatki otrok, ki bi bile 
kakorkoli povezane s tem ukrepom. Glede tega je svoje stališče in pravno mnenje podala tudi Informacijska 
pooblaščenka Republike Slovenije gospa Mojca Prelesnik, katero je tudi javno objavljeno in dostopno na spletni 
strani Informacijskega pooblaščenca, pri čemer je slednja v tej zadevi uvedla tudi inšpekcijski nadzor.[2] 
 
Posledično vzgojno-izobraževalni zavod tudi nima nikakršnih pristojnosti, pravic ali dolžnosti, da 
onemogoča šolanje otrokom v šoli v primeru odklonitve testiranja. A tudi to se dogaja dnevno. Otroke se 
celo pošilja domov, ali pa se jim ne dovoli prisotnosti pri pouku, oziroma vstopa v prostore teh zavodov. 
Zato na spoštovano Sodišče naslavljamo vljudno prošnjo, da začasno zadrži izvajanje predpisov, na katere 
se pri teh ukrepih sklicujejo država in vzgojno-izobraževalni zavodi, hkrati pa državi in tem zavodom do 
nadaljnega kategorično prepove izvajanje tega ukrepa v dnevni praksi. 
 
Otroci uživajo posebno ustavno varstvo in skrb, zaščiteni so pred gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim 
ali drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem (56. člen Ustave RS). Izobraževanje otrok je prav tako ustavna 
kategorija (57. člen Ustave RS). Pravice otrok pa se kažejo kot nasprotni izraz dolžnosti staršev, ki izvirajo iz 
starševske skrbi (54. člen Ustave RS). Varovanje otrokove koristi je namreč dolžnostno upravičenje, katerega 
nosilci so v prvi vrsti starši. Pri tem tako otroci kot tudi starši ne smejo biti neutemeljeno in protipravno 
prikrajšani. Gre namreč za posebej ustavno varovane kategorije, kar pomeni, da je še bolj poudarjen tako 
negativni, kot pozitivni značaj teh pravic in dolžnosti. Na tem mestu negativni značaj pravic pomeni, da nihče, 
predvsem pa ne država in javne institucije (torej tudi vzgojno-izobraževalni zavodi) v te pravice ne smejo 
posegati, če to ni izrecno predpisano z zakonom. 
 
Istočasno pa iz pozitivnega značaja pravic izhaja, da mora država in javne institucije (ponovno tudi vzgojno-
izobraževalni zavodi) storiti vse, kar lahko storijo in kar je od njih mogoče razumno pričakovati, da bomo nosilci 
teh pravic tudi v praksi lahko te pravice učinkovito uresničevali (Andraž Teršek: Teorija legitimnosti in sodobno 
ustavništvo. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2014, str. 312-325).  
 
Ob tem je tudi izrednega pomena, da se sodelovanje med otroci, starši in vzgojno-izobraževalnimi zavodi gradi 
na zaupanju ter spoštovanju pravic in dolžnosti tako staršev in otrok, kot tudi na temelju družbene funkcije teh 
zavodov.  
 
Ti zavodi morajo svoje javne naloge izvajati na podlagi in v mejah ustave, ratificiranih in objavljenih 
mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih predpisov, častno in v mejah spoštovanja človekovega 
dostojanstva, politično nevtralno in nepristransko.[3] 
 
S tem, ko se posega se v ustavno pravico do obveznega šolanja, osebnega dostojanstva in varnosti, pravico do 
varstva zasebnosti in osebnostnih pravic, pa pravico do svobode vesti tako otrok, kot staršev, takšna ravnanja 
pomenijo celo razloge za sum storitve enega ali celo več kaznivih dejanj. 
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Vse to se počne na podlagi navodil, smernic in podzakonskih predpisov, ki nimajo pravne podlage v zakonu ter 
ob odsotnosti strokovno-medicinske prepričljivosti, ki bi utemeljevala nujnost, primernost in sorazmernost 
zapovedanega ukrepa, zatorej ob odsotnosti pravno formalne in vsebinske podlage, kar je nedopustno in tudi v 
izrecnem nasprotju z Odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-I-83/20[4] in delno Odločbo in sklepom Ustavnega 
sodišča RS, št. U-I-445/20[5]. 
 
Sodišče vljudno seznanjamo še s sodbo Družinskega sodišča v Weimarju (R. Nemčija), s katero je sodišče 8. 
aprila 2021 razsodilo, da je od učencev prepovedano zahtevati, da nosijo med poukom kakršne koli maske, 
se držijo socialne distance ter opravljajo hitre teste za SARS-CoV-2. Sodišče je presodilo tudi, da je treba 
poučevati šolarje v razredih (in ne online).[6] 
 
V zgoraj navedem postopku je sodišče odločalo v t.im. postopku zaščite otrok in njihovih pravic in je presodilo, 
da sedanji ukrepi predstavljajo tveganje za duševno, fizično ali čustveno dobrobit otroka do te mere, da bo 
nadaljevanje teh ukrepov brez intervencije z veliko verjetnostjo pripeljalo do znatne škode. Ne samo, da je 
ogroženo predvsem otrokovo mentalno, telesno in duševno zdravje zaradi obveze nošenja mask, vzdrževanja 
socialne razdalje med seboj in do drugih oseb, temveč je že poškodovano. S protipravnimi ukrepi se istočasno 
kršijo številne pravice otrok in njihovih staršev po zakonu, ustavi in mednarodnih konvencijah, kakor tudi 
pravica do svobodnega razvoja osebnosti in do telesne nedotakljivosti ter pravice in dolžnosti staršev, ki se 
navezujejo na vzgojo in skrb staršev za svoje otroke. Sodišče je v predmetni sodbi ugotovilo: "Otroci so 
poškodovani fizično, psihično in vzgojno, njihove pravice pa so kršene, ne da bi to koristilo otrokom samim ali 
tretjim osebam."  
 
V sodbi je še zapisano, da se upravitelji šol, učitelji in drugi ne morejo sklicevati na državnopravne 
predpise, na katerih temeljijo ukrepi, ker so ti protiustavni in s tem nični, saj kršijo načelo sorazmernosti, 
na kateremu temelji pravna država.  
 
Po tem načelu morajo biti ukrepi, predvideni za dosego zakonitega namena, primerni, nujni in sorazmerni v 
ožjem smislu – pretehtati je potrebno prednosti in slabosti, ki se z njimi dosežejo. Ukrepi, ki ne temeljijo na 
dokazih in so v nasprotju s tem načelom, so tako neprimerni za dosego legitimnega namena, ki ga zasledujejo in 
sicer za preprečitev preobremenitve zdravstvenega sistema ali zmanjšanje stopnje okužbe s SARS-CoV- 2. Poleg 
tega je sodišče pojasnilo, da niso prizadete osebe tiste, ki morajo upravičevati protiustavnost posega v svoje 
pravice, temveč bi moral organ, ki s državnopravnimi predpisi posega v pravice državljanov, s potrebnimi 
znanstvenimi dokazi (stroke) dokazati, da so ukrepi, ki jih je predpisal, primerni za dosego predvidenih namenov 
in, da so sorazmerni. Do sedaj se to še ni zgodilo. 
 
Kar se tiče nošenja obraznih mask, je sodišče sledilo mnenju sodne izvedenke, da učinkovitost mask za 
zdrave ljudi v javnosti ni podprta z znanstvenimi dokazi.  
 
V sodbi je zapisano še, da se mednarodne zdravstvene oblasti sicer zavzemajo za nošenje mask v javnih 
prostorih, a tudi pravijo, da za to ni dokazov iz znanstvenih študij. Vsi trenutno dostopni znanstveni rezultati 
kažejo, da maske nimajo vpliva na proces okužbe. Maske niso le neuporabne, temveč tudi nevarne, je 
presodilo sodišče. Kot še pojasnjuje izvedenka, je treba vsako masko pravilno nositi, da je načeloma učinkovita 
(kar pa ne pomeni, da preprečuje prenos virusa/okužbe). Če se jih dotaknete, lahko maske postanejo nevarne za 
okužbo. Ljudje maske ne nosijo pravilno, prav tako se jih zelo pogosto dotikajo z rokami. Tveganje za okužbo se 
ne zmanjša z nošenjem maske, temveč se celo poveča z nepravilnim ravnanjem z masko, "nerealno" pa je 
pričakovati in doseči, da bi prebivalstvo ustrezno uporabljalo maske. 
 
Glede ohranjanja vsesplošne razdalje je sodišče sledilo oceni izvedenke in sicer, da vzdrževanje razdalje 
približno 1,5 m - 2 m, kadar nobeden od prisotnih ne kaže znakov prehlada, ni podprto z znanstveni podatki. 
Sožitje ljudi in predvsem brezskrben stik med otroki je s tem ukrepom zelo močno okrnjen, ne da bi bilo mogoče 
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opaziti kakršno koli korist v smislu zaščite pred okužbami.  Po njenih izjavah so presimptomatski prenosi sicer 
možni, ne pa nujni. Vsekakor pa so po mnenju izvedenke bistveno nižji pri ocenjevanju resničnih kontaktnih 
scenarijev, kot pri matematičnem modeliranju. V resničnosti gre za izredno nizko stopnjo prenosa pri 
asimptomatskih primerih, le 0,7%. Možnost, da bi asimptomatske osebe, ki smo jih prej opisovali kot zdrave, 
množično prenašale virus, je torej nesmisel. Tudi ob morebitnem povečanju stopnje okužbe z novo različico 
virusa, v obsegu, predvidenem v študijah, se pričakuje, da se širjenje virusa v šolah ne bo znatno povečalo. Tej 
neznatni koristi stojijo naproti številni možni neželeni učinki, povezani s telesno, psihološko in socialno blaginjo 
otrok, zaradi česar trpijo mnogi otroci, da bi preprečili eno samo okužbo. Izvedenka jih je med drugim podrobno 
predstavila na podlagi registra neželenih učinkov, objavljenega v znanstveni reviji Pediatric Journal. 
 
Pri vprašanju samotestiranja učencev in uporabe PCR ter hitrih antigenskih testov za ugotavljanje prisotnosti 
okužbe s SARS-Cov-2, je sodišče upoštevalo mnenje izvedenca, ki v svojem poročilu poudarja, da je s PCR 
testom mogoče zaznati le genski material, ne pa tudi ali RNA prihaja iz virusov, ki so sposobni razmnoževanja in 
okužbe. Prav tako je druga sodna izvedenka v svojem strokovnem molekularnem biološkem izvedenskem 
mnenju potrdila, da PCR test - tudi če je bil pravilno izveden - ne more dati nobene potrditve o tem, ali je oseba 
okužena z aktivnim patogenom ali ne. Tudi če je pri izvajanju PCR testa vse narejeno "pravilno", vključno z 
vsemi pripravljalnimi koraki in je test pozitiven, tj. da je zaznano zaporedje genoma, ki obstaja v enem od 
korona virusov ali celo v konkretnem SARS-CoV-2 virusu, to v nobenem primeru še ne pomeni, da je 
oseba, ki je pozitivno testirana, zares okužena in zato posledično nevarna/kužna. Rezultati PCR testa so, 
tako je pojasnila sodna izvedenka, odvisni od številnih parametrov, ki po eni strani povzročajo precejšnje 
negotovosti, po drugi strani pa je z njimi mogoče ciljno manipulirati tako, da se doseže veliko ali pa le nekaj (na 
videz) pozitivnih rezultatov. Izpostaviti je treba dva očitna vira napak. Najprej je to število genomov, ki jih je 
treba testirati. Ta se je v skladu s smernicami WHO zaporedoma zmanjšal s prvotnih treh zaporednih na enega. 
Izvedenka je izračunala, da pri uporabi samo enega ciljnega gena pri mešani populaciji 100.000 testov z nobeno 
dejansko okuženo osebo in s povprečno stopnjo napak, dobimo rezultat 2.690 napačno pozitivnih. Če bi uporabili 
3 ciljne gene, bi bilo le 10 lažno pozitivnih rezultatov. Drugi vir napak pa je tako imenovana vrednost ct (ciklov), 
to je število korakov amplifikacij/podvojitev, ob katerih je test še vedno ocenjen kot "pozitiven". Sodna 
izvedenka poudarja, da po soglasnem znanstvenem mnenju vsi "pozitivni" rezultati od 35 cikla dalje, nimajo 
znanstvene (tj. utemeljene z dokazi) podlage. Test za odkrivanje SARS-CoV-2, ki so ga s pomočjo WHO razširili 
po vsem svetu, pa je bil (in tudi vsi ostali testi, ki temeljijo na njem) nastavljen na 45 ciklov, ne da bi določili, kje 
je vrednost ct "pozitivna". Tudi antigenski hitri testi, ki se jih uporablja za masovno testiranje, ne morejo 
zagotoviti nobenih informacij o okužbi ali nalezljivosti, saj je z njimi mogoče odkriti le določene beljakovinske 
sestavine, ki niso povezane z virusom, ki ima zmožnost razmnoževanja. Na koncu je izvedenka poudarila še, da 
nizka specifičnost testov povzroča visoko stopnjo lažno pozitivnih rezultatov, ki imajo nepotrebne osebne 
(karantenske) in socialne (npr. zaprte šole, "poročila o izbruhih") posledice. Napake oz. veliko število lažno 
pozitivnih rezultatov je še posebej veliko pri testih na zdravih ljudeh.[7] 
  
Glede na vse zgoraj navedeno to Sodišče vljudno prosimo, da vsem akterjem s svojim sklepom pošlje jasno in 
kategorično sporočilo, da otroci, ki bodo morebiti odklonili nošenje maske in samotestiranje, pri zasledovanju 
njihove najvišje koristi, ne smejo biti deležni kakršnihkoli pritiskov, prisiljevanj, izločevanj, sankcioniranj in 
stigmatizacije, kar neposredno in neizogibno vodi v nedopustno diskriminacijo. Seveda mora to veljati tudi v 
odnosu do staršev. 
 
 
K tej vsebini so svoje pritrjevanje izrazili: 
  
Skupina Odvetniki za človekove pravice 
Civilna iniciativa Delavcev v vzgoji in izobraževanju 
Civilna iniciativa Otrok ne damo 
Starši za ustavno presojo obveznega nošenja mask za otroke od 6.razreda do 4. letnika SŠ 
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Civilna iniciativa Maske dol 
Civilna iniciativa Združeni gostinci 
Sindikat taksistov Slovenije 
Gibanje Triglav 
Civilna iniciativa Odprimo Slovenijo 
Civilna iniciativa za nadzor nad delom uradnih oseb 
Odbor za človekove svoboščine 
  
 
Opombe: 
 
[1] Povzetek govora dr. Antoniette Gatti, ki je rezultate svojih raziskav predstavila Italijanskemu parlamentu na seji dne 31.3.2021. 
Dostopen na povezavi: https://webtv.camera.it/evento/17855 
[2]Mnenje je dostopno na povezavi: https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1910 
[3]Navedeno ste nenazadnje dolžni spoštovati tudi na podlagi Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev (UR. l. RS, št. 8/01) 
[4]Odločba je dostopna na tej povezavi: https://www.us-rs.si/odlocba-ustavnega-sodisca-st-u-i-83-20-z-dne-27-8-2020/ 
[5]Delna odločba in sklep sta dostopni na tej povezavi: https://www.us-rs.si/odlocitev/?id=115421 
[6]Sodba je dostopna na tej povezavi: https://2020news.de/sensationsurteil-aus-weimar-keine-masken-kein-abstand-keine-tests-mehr-
fuer-schueler/ 
[7]Sodba Družinskega sodišča v Weimarju (R Avstrija) z dne 8. aprila 2021 dostopna na tej povezavi: 
https://2020news.de/sensationsurteil-aus-weimar-keine-masken-kein-abstand-keine-tests-mehr-fuer-schueler/ 
 
Vir: 
 
https://www.valeriekchm.com/blog/2021/4/12/odvetniki-za-clovekove-pravice-s-podporo-stevilnih-iniciativ  
 
Z odličnim spoštovanjem, 
 
Izr. prof. dr. Andraž Teršek, l. r. 
Kamnik, 15.4. 2021 
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Spoštovano in cenjeno 
Ustavno sodišče Republike Slovenije 
Beethovnova ulica 10 
1001 Ljubljana 
 
 
Zadeva: 

 
 

Sedma dopolnitev pobude za presojo ustavnosti pravnih predpisov 

v zadevi 

z opr. št. U-I-17/21, 

deseta dopolnitev pobude z opr. št. U-I-427/20 

in tretja dopolnitev pobude z opr. št. U-I-59/21 
 

 
Spoštovano Sodišče, 
 
pošiljam dodatno dokazno gradivo, ki neposredno naslavlja argumente, teze in predloge Sodišču iz predhodnih 
vlog.  
 
Tokrat pošiljam dokument o sklicu izredne seje Odbora DZ RS za zdravstvo, ki nam jo je končno uspelo 
»izsiliti.« 
 
Hkrati se opravičujem za dve nehoteni napaki, storjeni v naslovu in pri datumu v predzadnji dopolnitvi pobud, 
odposlani včeraj (sreda, 14.4.2021). 
  
Z odličnim spoštovanjem, 
 
Izr. prof. dr. Andraž Teršek, l. r. 
Kamnik, četrtek, 15.4. 2021 



                   Ustava in korona                                                                                                                     Andraž Teršek 
 

169 
 

Državni zbor Republike Slovenije 
 
Ljubljana, 16. 4. 2021 
 
 
Odbor za zdravstvo, 
Anja Bah Žibert, predsednica  
 
 
Zadeva: Zahteva za sklic nujne seje Odbora za zdravstvo 
 
Na podlagi drugega odstavka 48. člena Poslovnika Državnega zbora poslanke in poslanci poslanskih skupin SD, 
LMŠ, Levice, SAB in nepovezanih poslancev zahtevamo sklic nujne seje Odbora za zdravstvo z naslednjo točko 
dnevnega reda: 
 

Nujna uvedba dodatnih ukrepov za omejevanje širjenja virusa Covid-19 
 
Obrazložitev: 
Pobuda za sklic nujne seje temelji na prepričanju predlagateljev, da ukrepi za preprečevanja širjenja epidemije 
koronavirusa v Republiki Sloveniji zanemarjajo vlogo aerogenega prenosa kot ključnega mehanizma, s katerim 
se okužba širi med ljudmi in vztrajajo pri kapljičnem prenosu, ki ga je znanost vse od začetka epidemije vse bolj 
relativizirala in mu danes pripisuje le manjšo vlogo. Zaradi vztrajanja pri kapljičnem prenosu Slovenija ne uvaja 
ukrepov, ki bi lahko prispevali k omejevanju okužb in  vztraja pri drugih, katerih pomen je vsaj precenjen, če ne 
povsem odsoten.   

 
Razlika med kapljičnim in aerogenim prenosom okužbe 

Kapljični prenos okužbe poudarja dejstvo, da nam pri govorjenju, petju, vpitju, kašlju in kihanju iz ust in nosu 
odletijo večje kapljice sluzi in sline, ki znašajo v premeru več kot 5 mikronov in so tako težke, da že po nekaj 
sekundah in poldrugem metru potovanja padejo na tla. Če je taka kapljica okužena z virusom, je okužba možna 
samo v primeru, da okuževalec in okuženec stojita blizu skupaj in kužna kapljica prileti iz ust ali nosu prvega na 
sluznico ust, nosu ali oči drugega. Tak prenos imenujemo kapljični prenos. Z dotikanjem okuženih površin in 
dotikanjem obraza prenesemo virus na obrazne sluznice, kar imenujemo kontaktni prenos. 

Ta razlaga zanemarja dejstvo, da izdihani zrak poleg večjih kapljic vsebuje tudi mnogo večje število drobnih 
kapljic vse do delca mikrona, ki zaradi majhne teže lahko lebdijo v zraku več ur ali dni: to je aerosol. Aerosol se 
razporedi po vsem prostoru - tudi do deset metrov stran od osebe, ki ga je izločila. Če je okužena oseba v 
prostoru dlje časa, se koncentracija kužnega aereosola z njenim dihanjem povečuje in vse bolj ogroža vse druge 
osebe v tem prostoru. Pri dveh osebah v manjšem prostoru je po eni uri ena dvajsetina zraka, ki ga vdihujeta, že  
bila v pljučih druge osebe. Okužbo z vdihavanjem aerosola imenujemo aerogeni prenos. Tudi z aerosolom se 
lažje okužimo, če stojimo blizu okuženca, saj je v njegovi  bližini koncentracija kužnega aerosola večja, vendar 
lahko v primeru, če smo v prostoru dlje časa, prejmemo zadostno dozo okuženega aerosola tudi v primeru, če 
okužene osebe ni več v prostoru ali če stoji na precejšnji oddaljenosti197. V neprezračenem prostoru se kopičijo 
tudi druge nevarne snovi, na primer radon, vpliva pa tudi na koncentracijo in kognitivne sposobnosti198.  

                                                        
197 Po enem od modelov se bo v neprezračevanem razredu s 24 učenci in okuženim učiteljem po eni uri okužila polovica učencev ne glede na to, 
kako daleč stran od učitelja bodo sedeli. Če bodo nosili maske, se jih bo okužilo pet, če pa bodo prostor nenehno zračili, po eni uri pa temeljito 
prezračili, se bo okužil manj kot en učenec.  
198 Prezračenost naseljenih prostorov najpogosteje ocenjujemo s koncentracijo CO2 v zraku.  V svežem zraku znaša 400 ppm (delcev na milijon ali 
mililitrov na m3 zraka), v izdihanem zraku pa je stokrat večja. Merilce CO2 v nekaterih državah nameščajo v javnih prostorih, na primer v 
učilnicah, trgovinah in restavracijah, tako da se vsakdo lahko prepriča, ali je prostor dovolj prezračen: dokaz za to je koncentacija CO2 pod 1000 



                   Ustava in korona                                                                                                                     Andraž Teršek 
 

170 
 

V zunanjem okolju (razen ob tesnem stiku) aerosol ni nevaren, saj ga veter hitro raznese, povsem drugače pa je v 
zaprtih prostorih. Doslej priporočene maske (kirurške maske) ščitijo samo druge ljudi v naši bližini pred našimi 
izdihanimi večjimi kapljicami, ne pa tudi nas. Predvsem pa niti nas niti ljudi v okolici ne ščitijo pred izdihanim 
aerosolom, ker ga v znatni meri prepuščajo.  

Delitev na kapljični prenos in aerogeni prenos je pravzaprav nesmiselna, saj so kapljice najrazličnejših velikosti 
od delca mikrona do 100 mikronov lahko del vsakega izdiha. Virus se lahko prenaša z vsemi kapljicami. Problem 
je nastal, ker uradna stroka, začenši z WHO, centri za razvoj in preprečevanje bolezni (CDC) in njihovimi 
nacionalnimi izpostavami (n.pr. slovenski NIJZ) večino trajanja epidemije trdijo, da se bolezen širi z večjimi 
kapljicami, z aerosolom pa le v izjemnih primerih. Podobno je stroka trdila tudi v preteklosti za vse respiratorne 
infekcije. Za tuberkulozo je šele po več kot pol stoletja polemik obveljalo, da se prenaša aerogeno, več let je bilo 
potrebno, da to potrdijo tudi pri ošpicah in noricah. Tudi za starejše epidemije koronavirusa izpred desetletij je 
uradna stroka najprej trdila, da se prenašajo kapljično, nato pa je priznala aerogeni prenos199.     

 

Dosedanji ukrepi temeljijo na kapljičnem prenosu 
Na kapljičnem prenosu je stroka zgradila obrambo pred prenosom okužbe: obrazne maske, vzdrževanje razdalje 
od 1,5 do 2 metra, umivanje rok in čiščenje površin ter omejevanje druženja, h kateremu naj bi poleg samega 
priporočila prebivalcem prispevale tudi omejitve gibanja, kot so zapora državne, regijskih in občinskih mej ter 
policijska ura. Uradna stroka in politika sta bili pri zagovarjanju kapljičnega prenosa tako trdovratni, da sta celo 
trdili, da so zdravstveni delavci, ki pravilno nosijo (navadno) masko in vzdržujejo primerno razdaljo, sami krivi, 
če so se okužili in jim ni priznavala ustreznega bolniškega nadomestila. Ta pristop je spregledal ukrepe, ki bi 
omejevali aerogeni prenos: učinkovito prezračevanje notranjih prostorov in uporabo gostejših mask, ki zadržijo 
aerosol (na primer FFP2 maske). Zelo podučno je pričevanje dr Andreja Trampuža, vodilnega strokovnjaka v 
univerzitetni bolnišnici Charite v Berlinu: na njegovem oddelku, kjer osebje nosi FFP2 maske, se ni okužil nihče, 
na oddelku preko hodnika, kjer osebje nosi navadne (kirurške maske), pa se je okužilo večje število članov 
osebja.  

 

Epidemiološki dokazi za aerogeni prenos 
Kako en ali drugi način okužbe podpirajo epidemiološka opažanja?   

Velika večina okužb, od 95 do 99%, se zgodi v zaprtih prostorih. Če bi se res večina okužb zgodila na razdalji 
dveh metrov, bi se tudi na prostem okužilo veliko ljudi. Tudi množične okužbe z enim prenašalcem se v veliki 
večini odigrajo v zaprtih prostorih. Zlahka jih je mogoče razložiti z aerogenim prenosom, namesto da se iščejo 
»superprenašalske« lastnosti takih posameznikov.   

Zanimiva so sezonska nihanja okužb. Prevladuje mnenje, da poletne višje temperature in intenzivnejše UV 
sevanje uničujejo virus. Razlago podpirajo laboratorijski poskusi, vendar ni nujno prava. Ljudje ne glede na letni 
čas prebijemo štiri petine časa v zaprtih prostorih in ne na prostem. Zelo verjetno pa so zaradi zimskega 
varčevanja z energijo in slabšega zračenja notranji prostori bolj onesnaženi z izdihanim zrakom, medtem ko so v 
poletnem času okna pogosteje in za daljši čas odprta. Z vgrajevanjem oken z dobrim tesnjenjem in brez drugih  
možnosti pasivnega prezračevanja smo dosegli, da je v naših prostorih bistveno manj prepiha kot pred nekaj 
desetletji. Zakoreninjen strah pred prepihom, povsem neutemeljen200, je razlog, da mnogi narodi, med njimi tudi 
Slovenci, prostore slabo zračijo.   

                                                                                                                                                                                                                      
ppm. V nekaterih šolah in negovalnih domovih se odkrili tudi koncentracije nad 5000 ppm. Že po eni uri je zrak v neprezračeni učilnici tako slab, 
da  vpliva na miselne sposobnosti učencev: v enem od merjenj so bili rezultati matematičnih testov v prezračeni učilnici za 25 % boljši.  
199 J.Morgenstern: COVID-19 is spread by aerosols. First 10EM, 2. december, 2020. 
200 Timmermans M. Myth: If you sit in a draught you will get sick. Observant Online, March 22, 2018 
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Značilne so tudi epidemiološke razlike med revnimi in bogatimi državami. Strokovnjaki so pričakovali, da bodo 
odkrili večjo obolevnost in smrtnost pri ljudeh, ki živijo v slabih socialnih in ekonomskih razmerah: natlačena 
bivališča, tesni kontakti, nedostopnost mask, nemogoče higienske razmere, v katerih ljudje nimajo niti stranišč 
niti tekoče vode – okoliščine torej, ki bi po kapljični (in kontaktni) teoriji morale voditi v bistveno višjo 
okuženost in smrtnost. Pogled na svetovni zemljevid tega ne potrjuje: Indija, številne azijske države v razvoju in 
vsa Afrika (razen najbolj razvite Južne Afrike) imata malo okužb in smrti. Podobno sliko razkrivajo begunska 
taborišča, v katerih se v času epidemije gnete več kot dvajset milijonov ljudi: kljub nečloveškim razmeram sta 
okuženost in smrtnost zaradi koronavirusa med njimi desetkrat manjši kot v državah EU201 in sta približno 
tolikšni kot na Finskem. Tudi obolevnost in smrtnost zaradi koronavirusa v brazilskih favelah je bila vsaj na 
začetku epidemije dva do štirikrat manjša kot v bogatejših predelih istih mest202.  

Razlage za to opažanje so raznolike, ena od glavnih je pomanjkljivo poročanje o obolevnosti in smrtnosti zaradi 
covida-19 v teh državah203. Ni pa mogoče izključiti, da gre tudi v tem primeru za vpliv aerogenega prenosa: 
bivališča prebivalcev teh držav (in taborišč) so nedvomno veliko bolj izpostavljena naravnemu zračenju kot 
energetsko zatesnjena bivališča v razvitih državah.  

V prid tej razlagi gre razlika v obolevnosti in smrtnosti za koronavirusom med državami EU. Najnižjo smrtnost 
ima Finska, ki ima že več let vzpostavljeno najboljše prezračevanje javnih in  bivalnih zgradb na svetu204,  
petnajstkrat večjo pa Slovenija, za katero naši strokovnjaki trdijo, da ima najslabše prezračevanje  v Evropi205; 
kar tretjina zgradb je zaradi energetskega zatesnjevanja postalo » bolnih«. 

»Terenski« dokaz je prispevala tudi slovenska stroka: ko je v Trubarjevem domu starejših občanov v Loki pri 
Zidanem Mostu v kratkem času zbolelo 106 oskrbovancev in 35 zaposlenih, je posebna komisija ugotovila, da se 
je virus širil vertikalno po izključenem prezračevalnem sistemu med nadstropji, kar je mogoče razložiti samo z 
gibanjem aerosola.   

Povzemamo, da je vsa epidemiološka opažanja mogoče razložiti z aerogenim prenosom. V literaturi ni mogoče 
odkriti nobene raziskave, ki bi dokazovala obratno: izključno ali vsaj prednostno vlogo kapljične infekcije.  

 

Pozivi znanstvenikov 
Julija 2020 je 239 znanstvenikov z vsega sveta podpisalo odprto pismo, ki poziva medicinsko skupnost in 
relevantna nacionalna in mednarodna telesa naj pripoznajo pomen aerogenega prenosa covida -19206 . Med 
drugim so zapisali: »Zaskrbljeni smo, da bosta neprepoznavanje tveganja za aerogeni prenos covida-19 in 
odsotnost jasnih priporočil o nadzornih ukrepih proti virusu v zraku imela pomembne posledice: ljudje bodo 
morda mislili, da so v celoti zaščiteni, če spoštujejo obstoječa priporočila, v resnici pa so potrebni dodatni ukrepi 
za zmanjševanje aerogene okužbe.« 

Še istega meseca je Nature, ena najuglednejših znanstvenih revij na svetu, obširno povzela to pismo. Pritrdila je 
mnenju, da se virus prenaša po zraku in da zdravstveni ukrepi temu ne sledijo207. Eksplicitno je zapisala, da 
WHO že mesece zavrača pomen aerogenega prenosa in s tem nevarnost aerosola, ki se lahko kopiči v slabo 
prezračenih prostorih in da vztraja pri trditvi, da se virus širi preko okuženih površin in z večjimi kapljicami. To 
stališče je vse do danes zaviralo ukrepe, ki bi lahko vplivali na aerogni prenos, zlasti zračenje in nošnja gostejših 
mask v notranjih prostorih. Lidia Morawska, raziskovalka aerosolov in ena od podpisnic poziva 239 

                                                        
201 Egeland J. What we got wrong about Covid and refugees. Norwegian Refugee Council https://www.nrc.no/ opinions-all/what-we-got-wrong-
about-covid-and-refugees/ Jan 7, 2021 
202 Brazil′s favelas forced to fight coronavirus alone | Americas ...https://www.dw.com › brazils-favelas-fo...July 2, 2020 
203 D Leonhardt. Why has Covid’s toll been surprisingly low across much of Africa and Asia? New York Times, March 8  2021  
204 Kurnitski J, Seppanen O. Trends and drivers in the Finnish ventilation and AC. Ventilation Information Paper No 20, May 2008 
205 Valenčič M. Imamo najslabšo kakovost notranjega zraka v Evropi. ZaEnSvet, Zavod za energetsko svetovanje 14. februar, 2019 
206 Morawska L, Milton DK et al.  It is time to address airborne transmission of covid-19. Clin Infect Dis 71, 2311-2313, 2020 
207 Lewis D. Mounting evidence suggests coronavirus is airborne - but health advice has not caught up. Nature. 2020 Jul;583(7817):510-513.  
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znanstvenikov, poudarja, kako pomemben bi bil preobrat na strokovnem vrhu: »Ko bo enkrat WHO izjavila, da 
gre za aerogeni prenos, bodo temu sledila vsa nacionalna telesa.«  

V naslednjih mesecih je sledilo  veliko drugih člankov, ki so pritrjevali pomenu aerogenega prenosa208, 209, 210. 
Oglasili sta se še dve ugledni reviji. British Medical Journal je 20. avgusta 2020 v uvodniku zapisal: »Smernice 
in vlade morajo priznati dokaze in sprejeti ukrepe za zaščito javnosti.« 211. Science je 16. oktobra lani odločno 
zatrdila, da  »obstaja ogromno dokazov, da je aerogeni prenos glavni način prenosa koronavirusa«212.  Februarja 
letos je skupina ameriških strokovnjakov s področja javnega zdravja in medicine dela naslovilo poziv na Belo 
hišo in Anthonyja Faucija, direktorja CDC, naj se posvetijo aerogenemu prenosu covida-19 in opremijo 
zaposlene na prvi liniji z ustreznimi maskami (FFP2) ter navodili za prezračevanje. Pri tem naj sledijo Nemčiji, 
Avstriji in Franciji, ki so že uvedle obvezno  uporabo gostejših mask in kakovostnih sistemov za filtracijo 
zraka213.   

Nature se je 2. februarja 2021 ponovno oglasila z uvodnikom, ki predstavlja dokončen poraz kapljične teorije: 
»Leto dni po pandemiji so dokazi zdaj jasni. Koronavirus SARS-CoV-2 se prenaša pretežno po zraku – preko 
ljudi, ki govorijo in izdihujejo velike kapljice in majhne delce, imenovane aerosoli. Zdi se, da je okužba z virusom 
preko površin - čeprav verjetna  - redka.« In naprej: »Ljudje in organizacije še naprej dajejo prednost dragim 
dezinfekcijskim prizadevanjem, ko bi lahko namenili več sredstev za poudarjanje pomena mask in proučevanje 
ukrepov za izboljšanje prezračevanja.« 

Uvodnik akademsko vljudno, vendar odločno ošvrkne WHO in CDC: »Zdaj, ko soglašamo, da se virus prenaša 
po zraku, tako v velikih kot majhnih kapljicah, bi se morala prizadevanja za preprečevanje širjenja osredotočiti 
na izboljšanje prezračevanja ali nameščanje strogo testiranih čistilcev zraka. Ljudi moramo opozarjati, naj 
nosijo maske in se držijo varne razdalje. Istočasno morajo agencije, kot sta WHO in CDC, posodobiti svoje 
smernice na podlagi trenutnega znanja. Raziskave virusa COVID-19 se hitro množijo, zato so agencije za javno 
zdravje dolžne predstaviti jasne in posodobljene informacije o tem, kaj ljudje potrebujejo za zaščito sebe in 
drugih214.«  

Tang in drugi strokovnjaki s področja aerosolov, prezračevanja, inženirstva, fizike, virologije in klinične 
medicine so nedavno povzeli fizikalne dokaze za aerogeni prenos covida -19215. Sistematičen pregled vseh 
dokazov daje tudi Morgenstern2. 

Znanstveno nepošteno je, da WHO in CDC vztrajno ponavljata, da je prispevek aerogenega prenosa kljub 
množici opazovanj, poskusov in teoretskih razprav še potrebno raziskati, ob tem pa spregledujeta, da za »njuno« 
kapljično teorijo sploh ni nikakršnih dokazov.   

 

Postopno in nezadostno spreminjanje stališč uradne stroke v svetu in v Sloveniji 
WHO je še 9. julija 2020 izrecno priporočala ukrepe, usmerjene na kapljični in kontaktni prenos, medtem ko je 
prenos z aerosolom dopuščala kot možen pri nekaterih medicinskih postopkih (aspiracija, intubacija, ventilacija 

                                                        
208  MacIntyre, C.R., Ananda-Rajah, M.R. Scientific evidence supports aerosol transmission of SARS-COV-2. Antimicrob Resist Infect 
Control 9, 202 (2020). 
209 Zuo YY, Uspal WE, Wei T. Airborne Transmission of COVID-19: Aerosol Dispersion, Lung Deposition, and Virus-Receptor Interactions. ACS 
Nano 2020, 14, 12, 16502–16524, November 25, 2020. https://doi.org/10.1021/ acsnano.0c08484 
210  Chen W et al. Short-range airborne route dominates exposure of respiratory infection during close contact. Building and 
Environment doi: 10.1016/j.buildenv.2020.106859  
211 Editorial. Airborne transmission of covid-19. BMJ 2020;370:m3206 
212 K.A. Prather et al. Airborne transmission of SARS-CoV-2. Science  370, 303-304, 2020  
213 Mandavilli. Scientists call on C.D.C. to set air standards for workplaces, now. New York Times, February 17, 2021 

 
214  Editorial. Coronavirus is in the air – there's too much focus on surfaces. Nature 590, 7, 2021 
215 Tang JW et al. Dismantling myths on the airborne transmission of severe acute respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV-2), Journal of 
Hospital Infection, https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.12.022. 
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itd itd). Skrben pregled njenih navodil v naslednjih mesecih kaže, da je postopoma vse bolj dopuščala aerogeni 
prenos, vendar vse do danes daje prednost kapljičnemu216, 217. Pripravila je sicer navodila za prezračevanje 
bolnišnic in javnih ustanov, vendar prezračevanja nikoli ni poudarjala tako kot uporabo (običajnih) mask, 
umivanje rok in telesna oddaljenost. Šele 1. marca 2021 je izdala navodila218 , ki natančno določajo minimalno 
prezračevanje za bolnišnice in negovalne ustanove (12-kratna zamenjava zraka v prostoru na uro), javne 
ustanove, na primer šole, hotele, storitvene dejavnost, gledališča itd. (6-kratna zamenjava zraka na uro) in prostor 
v osebnem bivališču, če je v njem bolnik ali oseba v karanteni (6-kratna zamenjava zraka v prostoru na uro). To 
navodilo, čeprav mnogo prepozno, je izrednega pomena, vendar v svojem uvodnem delu še vedno ohranja 
zadržanost do aerogenega prenosa. Poleg tega ne prinaša nikakršnih navodil o prezračevanju stanovanjskih 
prostorov zdravih ljudi (čeprav vemo, da med njimi ne moremo izključiti okuženih oseb brez simptomov). Prav 
tako molči o uporabi FFP2 mask.  

Podobno tudi ameriški CDC in druge nacionalne agencije za javno zdravje drugih držav še leto dni po začetku 
epidemije razlagajo okužbo s koronavirusom kot kapljični prenos, ob tem pa postopoma vse bolj opozarjajo na 
zračenje javnih ustanov. Nakazuje se njihova taktika, da bodo čez čas trdile, da so ves čas epidemije zagovarjale 
aerogeno teorijo in priporočale ustrezne ukrepe. Če bi bilo to res, ne bi bili potrebni nenehni pozivi 
strokovnjakov, naj vendarle že spremenijo navodila.   

Podobno pristop imata slovenski NIJZ in Strokovna skupina za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, 
ki sta vse leto sledila smernicam WHO. NIJZ je na svoji spletni strani novembra 2020 objavil navodila za 
prezračevanje javnih prostorov (ne pa tudi navodila državljanom), vendar so ostala javnosti nepoznana. 
Svetovalna skupina na svojih številnih tiskovnih konferencah nikoli ni obravnavala pomena aerogenega širjenja 
koronavirusa in je zračenja omenila le nekajkrat z nekaj besedami, ki niso mogle vzbuditi pozornosti. 
Prezračevanje se vse do danes ni pojavilo v akronimu ali med ikonami ukrepov, ki so ob tiskovnih konferencah 
»krasile« govorniški pult - za razliko od n.pr. Nemčije, ki je prezračevanje s črko L (Luftung) (kar je oznanila 
kanclerka Merkel219) in z ustrezno promocijo uvrstila med ključne štiri ukrepe. Slovenska javnost se je z 
nujnostjo prezračevanja seznanila z vztrajnim oglašanjem posameznikov iz civilne družbe220,221, 222, 223 ki pa niso 
dobili vstopa v glavni medij: na javno televizijo. Iz izjav in delovanja svetovalne skupine je razvidno, da 
prezračevanja in gostejših mask ni sprejela med ukrepe, ki bi jih morala spodbujati in skrbeti za njihovo uvajanje, 
temveč jih je prepustila samoiniciativnosti odgovornih oseb posameznih ustanov. To je razvidno iz nekaterih 
izmenjav pisem med državljani in nosilci ukrepov.  

Dr. Dušan Keber (28. 11.2020) je poslal na tri ministrstva (MZ, MIZŠ, MDDSZ) pismo, ki mu je priložil svoj 
članek23. V njem je zapisal naslednji poziv: »Dosedanji ukrepi ne zadostujejo, njihovo zaostrovanje ne bo ničesar 
spremenilo. Sprejeti moramo dejstvo, da smo vsi domnevni nosilci virusa in da z njim živimo v zaprtih prostorih. 
To zahteva, da ukrepe na novo premislimo. Glavni dodani ukrep bi moral postati učinkovito zračenje prostorov, 
kjer se zbira več ljudi, v domovih za starejše občane pa tudi večji fizični razmik med zdravimi in obolelimi – tudi 
s preselitvijo v različne stavbe.« v članku so tudi našteti potrebni ukrepi: zrak v sobi s površino desetih 
kvadratnih metrov naj bi zamenjali s svežim zrakom vsaj šestkrat v eni uri, pri hudi epidemiji tudi devetkrat. 

                                                        
216 World Health Organization. Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for IPC precaution recommendations: scientific 
brief. 27 March 2020.  
217 World Health Organization. Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions. 9 July 2020  
218 Roadmap to improve and ensure good indoor ventilation in the context of COVID-19. Geneva: World Health Organization; 1 March 2021. 
 
219 Conolly K. Germans embrace fresh air to ward off coronavirus. Guardian September 30, 2020 
220 Furlan S. Prezračevanje rešuje življenja (spregledani Mitja Vilar). Zarja Jana št. 44, 3.11.2020 
221 Keber D. Ali smo pri ukrepih ob epidemiji nekaj spregledali? Dnevnik 28.november 2020 
222 Keber D. Teorija vsega, 23, Delo.23. januar 2021 
223 Teršek A. Apel za ureditev sistemov prezračevanja – skrb za čiščenje zraka. https://andraz-tersek.si/apel-za-ureditev-sistemov-prezracevanja 
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Okno, na primer v učilnici, naj bi bilo odprto stalno in toliko, da koncentracija CO2 ne bi presegla dvojne 
koncentracije v zunanjem zraku. Iz tega izhaja potreba, da se v takih skupnih prostorih namestijo merilci CO2.   

Odgovor je prejel samo z Ministrstva za zdravje. Sekretarka dr. Mojca Gobec je v odgovoru zatrdila, da je 
prezračevanje prostorov eden od pomembnih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa.  Navedla je 
spletne strani različnih smernic za prezračevanje prostorov, ki jih je pripravila WHO, evropski CDC in slovenski 
NIJZ. Napisale je še naslednje: »Odgovorne osebe v zdravstvenih zavodih, socialno varstvenih zavodih in 
vzgojno-izobraževalnih zavodih morajo zagotoviti, da je tudi tehnično osebje seznanjeno s priporočili in njihovim 
udejanjanjem v vsakdanji praksi... O smiselnosti dodatnih tehničnih rešitev mimo veljavnih priporočil naj odloča 
inženirska stroka, zato predlagamo, da se pobude naslovijo na Inženirsko zbornico Slovenije. Inženirska zbornica 
je npr. že pripravila Smernico za oskrbna mesta za covid-19 bolnike- usmeritve za umestitev napeljav s področja 
strojništva.« 

D. Keber je odgovoril naslednje: »Žal odgovor ne naslavlja problemov, ki sem jih omenil. Bistvo mojega 
sporočila je, da se vladni načrtovalci ukrepov premalo posvečajo... aerogenemu prenosu z aerosolom. Ta prenos 
je zlasti v zaprtih prostorih in ob dolgotrajnemu izpostavljanju manj obvladljiv z nošenjem mask in vzdrževanjem 
varne razdalje. Zelo verjetno je, da so glavna žarišča okužbe delovna mesta, izobraževalne ustanove in domovi 
starejših občanov, pa tudi stanovanja z okuženimi asimptomatskimi posamezniki. Na teh lokacijah se vsak dan 
dolge ure zadržujejo vsi prebivalci države. Ukrep, ki je pri nas premalo promoviran, je učinkovito prezračevanje 
ali filtracija zraka notranjih prostorov...   

V odgovoru navajate, da morajo odgovorne osebe v zdravstvenih zavodih, socialno varstvenih zavodih in 
vzgojno-izobraževalnih zavodih zagotoviti, da je tudi tehnično osebje seznanjeno s priporočili in njihovim 
udejanjanjem v vsakdanji praksi. Pričakovanje, da bodo ti tisoči vodilnih vsak zase na spletu odkrivali smernice, 
ki jih navajate v svojem pismu, in jih tudi uresničilo, je milo rečeno neutemeljeno. Vlada ima vsak dan na 
razpolago celoten medijski aparat; dejstvo je, da je priporočila o zračenju zanemarjala, saj bi jih sicer morala 
redno naštevati med ostalimi ukrepi...« 

Tudi v slovenskem primeru pa se nakazuje taktika, da bodo vladni odločevalci aerogeni prenos in potrebo po 
drugačnih ukrepih prikazali kot nekaj, kar ves čas poudarjajo. To kaže izmenjava pisem med državljanko 
Slovenije in vodjo strokovne skupine dr. Matejo Logar med 6. in 8. aprilom 2021, torej več kot mesec dni po 
zadnjih navodilih WHO:  

Državljanka: »Imam še eno konkretno vprašanje – ker nekateri strokovnjaki opozarjajo že celo leto na ta 
problem, pa se v enem letu še nič ni zgodilo na tem področju niti ni slišati v javnosti nobene razprave na to temo, 
in sicer, kdaj bo strokovna skupina svetovala Vladi RS, da uvede prezračevalni sistem odvajanja zraka iz zaprtih 
prostorov (predvsem v DSO, bolnišnicah)? Se vam to vprašanje ne zdi smiselno razprave?« 

Dr. Logar: »Zračenje in prezračevanje je že od vsega začetka poudarjeno kot pomemben način za preprečevanje 
širjenja SARS CoV-2. Vsekakor pa to, kdaj in kako se bo vgrajevalo prezračevanje, ni stvar strokovne skupine.« 

Državljanka: »H komu se pa lahko obrnem, da pridobim odgovor glede prezračevanja? Osebno se mi zdi, da je 
to kar stvar vseh odgovornih, torej NIJZ, Ministrstva za zdravje, Vlade RS vključno s strokovno skupino. Pri 
komu torej dobim odgovor?« 

Dr. Logar: »Strokovna skupina nima vpliva na izgradnjo in obnove infrastruktur. To je v celoti stvar pristojnih 
ministrstev.« 

Državljanka: »Moram reči, da sem nad odgovorom razočarana. To, da ni stvar strokovne skupine in da 
strokovna skupina nima vpliva, se mi zdi absurdno. Čigava stvar pa je, če ne stvar strokovnjakov na 
zdravstvenem področju? In kdo drug bi pa imel vpliv, kot strokovnjaki z zdravstvenega področja?« 

Primera dveh korespondenc jasno kažeta, da se slovenska uradna stroka trudi dokazati, da je že ves čas pristaš 
prezračevanja, da pa je načrtovanje in izvajanje ukrepov prepustila neimenovanim ministrstvom in 
posameznikom, ki naj navodila poiščejo na spletu. Tako stališče skupine, ki bi bila dolžna celovito pristopiti k 
obvladovanju epidemije, je seveda nevzdržno, še zlasti zato, ker očitno ni opozorila drugih resorjev, kaj pričakuje 
o njih, še manj pa je o pomenu prezračevanja obveščala državljane.   
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Morebitno trditev svetovalne skupine, da je na področju prezračevanja storila vse, kar je lahko, je zlahka mogoče 
zavrniti. Če bi bilo to res, bi morali v Sloveniji pozornost posvečati boljšim maskam vsaj v bolnišnicah in 
domovih starejših občanov, pa tudi v javnem prometu. Če bi bilo res, bi morali vse lansko leto, zlasti pa med 
poletnim predahom, začeti reševati problem prezračevanja javnih in stanovanjskih zgradb. Če bi  bilo to res, bi 
morali ljudi zasipati z natančnimi navodili, kako prezračevati zaprte prostore. Če bi bilo to res, bi jih morala vsaj 
tragedija v Trubarjevem domu opozoriti, da razmeščanje bolnih in zdravih po conah in nadstropjih ne zadošča. 
Če bi bilo to res, ne bi trdili, da se zaposlena oseba v bolnišnici ne more okužiti, če pravilno uporablja zaščitno 
opremo. Če bi bilo to res, bi že davno morali prenehati z omejevanjem življenja na prostem.  

Na področje prezračevanja so odločevalci aktivno posegli samo enkrat, ko so z okrožnico odredili izklapljanje 
obstoječih prezračevalnih sistemov, čemur je inženirska zbornica nasprotovala224. Po mnenju strokovnjakov bi o 
vsakem posamičnem primeru morali posebej odločati strokovnjaki; v večini primerov je namreč šlo za škodljiv 
ukrep, ki je poslabšal prezračevanje. Inženirska zbornica Slovenije v času pandemije ni bila povabljena k 
sodelovanju s svetovalno skupino.    

 

Dopolnjevanje priporočil WHO v nekaterih državah  
Nekatere vlade so se že pred časom odločile, da ne bodo slepo sledile smernicam WHO. Že maja lani je nemško 
ministrstvo za zdravje sporočilo, da študije kažejo, da se koronavirus lahko prenaša tudi z aerosolom in da je zato 
potrebno prostore, v katerih se zadržuje več ljudi, redno zračiti.  Jeseni so izdali natančna navodila za zračenje: 
šolske razrede je na primer potrebno zračiti vsakih 20 minut za pet minut. Nemčija bo vložila pol milijarde evrov 
v obnovo ali izgradnjo učinkovitega prezračevalnega sistema v javnih prostorih, kot so uradi, muzeji, gledališča, 
univerze in šole. Od septembra velja v priporočilo za uporabo FFP2 mask na javnih prostorih, nedavno pa je bila 
uzakonjena obvezna uporaba teh mask v javnem transportu in trgovinah. Priporoča se čim pogostejše »udarno« 
naravno zračenje, po potrebi pa prisilno prezračevanje ali filtracijo zraka v učilnicah, restavracijah, bolnišnicah, 
na avtobusih in vlakih, uporabo prenosnih čistilcev zraka in spremljanje prezračenosti prostorov z merilci CO2. 
Vlada je namenila pol milijarde evrov za izboljšanje prezračevalnih sistemov javnih prostorih.  

Tudi Avstrija je uvedla obvezno uporabo FFP2 mask v javnem transportu in trgovinah. Na Japonskem, v Španiji 
in tudi drugod sedijo toplo oblečeni učenci ob odprtih oknih učilnic. Ponekod so del pouka izvajali na prostem ali 
o tem vsaj razpravljajo kot realni možnosti.   

V več državah je za nekajkrat poskočila prodaja prezračevalnih naprav, čistilcev zraka, HEPA filtrov in FFP2 
mask.  

V Sloveniji so pozivom posameznih strokovnjakov iz civilne družbe prisluhnili vodilni slovenski dnevniki: pred 
novoletnimi praznovanji so objavili celostranska navodila, v katerih je bil zračenju namenjen poseben poudarek; 
skupaj je šlo za več kot sto tisoč časopisnih izvodov. 

Ponekod se iniciative za nove ukrepe šele prebujajo. Obsežna februarska navodila ob odpiranju ameriških šol 
omenjajo zračenje v kratkem odstavku: priporočajo odpiranje oken in vrat, vendar le v primeru, da to ne 
predstavlja varnostnega ali zdravstvenega tveganja. Ob tem je New York Times objavil fotografijo staršev, ki 
pred šolo demonstrirajo z napisi: »Cepite in zračite«, ter izjavo strokovnjaka za aerosole: »Čas je, da se 
prenehamo izmikati dejstvu, da se virus prenaša predvsem po zraku.« 

 

Predlogi vladi 
Predlagatelji s svojimi predlogi ukrepov za obvladovanje epidemije posegamo zgolj na področje omejevanja 
okužbe. Poudarjamo, da se morajo ukrepi preusmeriti na dejstvo, da se koronavirus prenaša aerogeno in da se 
praviloma prenaša v zaprtih prostorih, le izjemoma pa na prostem. Soglašamo z nekaterimi dosedanjim ukrepi 
(uporaba mask, telesna oddaljenost, umivanje rok, omejevanje druženja) in zavračamo vse tiste, ki so že 

                                                        
224 Intervju z Mitjo Lenassijem, strokovnjakom za prezračevanje. Mladina, 9.4.2021 
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zdravorazumsko nesmiselni in so se kot taki tudi izkazali (nošnja mask na prostem, omejevanje športov na 
prostem, omejevanje gibanje med regijami, policijska ura). S sedanjimi predlogi ne posegamo v odpravljanje 
drugih slabosti dosedanjega obravnavanja epidemije, ki izvirajo iz odsotnosti sodelovanja številnih strok, na 
primer pedagogov, psihologov, sociologov, pravnikov, ekonomistov itd. Pričakujemo, da bo tudi mnenje teh 
strokovnjakov našlo pot v Državni zbor.   

Predlagatelji si ne prilaščamo vloge nadomestne svetovalne skupine vlade; naše predloge, ki temeljijo na dobrih 
praksah v svetu in nasvetih nekaterih strokovnjakov, mora ustrezno sestavljena svetovalna skupina proučiti in 
dopolniti.  

Poudarjamo, da je sistemska ureditev prezračevanja tudi vlaganje v prihodnost. Njen cilj mora biti zagotoviti 
trajen dostop do čistega zraka v notranjih prostorih (zagotavljanje čistega zraka v zunanjem okolju je cilj drugih 
strategij). Uresničitev tega cilja bo ključno prispevala k omejevanju bodočih epidemij nalezljivih bolezni in 
drugih  bolezni telesnega in duševnega izvora, povečanju produktivnosti, boljšemu počutju in večjemu 
blagostanju prebivalcev in prebivalk Slovenije. Aktivnosti za doseganje tega cilja pa bodo tudi prispevali k 
povečanemu obsegu pomembnih panog gospodarstva in zagotovili številna nova delovna mesta.  

 

Na podlagi vsega navedenega poslanke in poslanci poslanskih skupin SD, LMŠ, Levice, SAB in nepovezanih 
poslancev predlagamo Odboru za zdravstvo, da sprejme naslednja priporočila: 
 

1. Odbor za zdravstvo priporoča Vladi, da pripravi oziroma dopolni celovito strategijo ter akcijski plan 
obvladovanja epidemije, s katerima bodo opredeljeni ukrepi, ki so izvedljivi takoj, preventivni ukrepi, ki 
so potrebni za obvladovanje oziroma za zajezitev epidemije pred morebitnim novim jesenskim izbruhom 
ter dolgoročnejši ukrepi, namenjeni obvladovanju epidemij v prihodnosti.   

2. Odbor za zdravstvo priporoča Ministrstvu za zdravje, da popolni svojo Strokovno svetovalno skupino, 
zlasti s strokovnjaki ustreznih inženirskih ter morebitnih drugih strok, ki bi lahko s svojim znanjem in 
izkušnjami doprinesli k zajezitvi oziroma obvladovanju epidemije COVID 19. 

3. Odbor za zdravstvo priporoča Vladi, da nemudoma okrepi kampanjo ozaveščanja o nujnosti ter potrebni 
intenzivnosti prezračevanja prostorov.  

4. Odbor za zdravstvo priporoča Vladi, da v sodelovanju z ustrezno inženirsko in drugo stroko prilagodi in 
posodobi standarde prezračevanja javnih, stanovanjskih in drugih zgradb, ter  pripravi okvirni načrt 
sanacije obstoječih zgradb, ki imajo neustrezno ventilacijo ter pri tem prioritetno obravnava javne 
zdravstvene ustanove, javne socialnovarstvene zavode ter javne vzgojno-izobraževalne ustanove in v ta 
namen načrtuje in zagotovi potrebna finančna sredstva.  

5. Odbor za zdravstvo priporoča Vladi, da aktivira pristojne javne službe, da v najkrajšem možnem času in 
prioritetno opravijo meritve prezračenosti v javnih zdravstvenih ustanovah, javnih socialnovarstvenih 
zavodih ter javnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter nudijo tudi pomoč vsem omenjenim ustanovam 
pri pripravi načrtov učinkovitega prezračevanja. 

6. Odbor za zdravstvo priporoča Vladi, da spodbudi ali uvede obvezno uporabo zaščitnih mask FFP2 na 
delovnih mestih, kjer upoštevaje naravo dela oziroma delovno okolje obstoji večja verjetnost širjenja 
okužb s COVID-19.   

 
Na seji odbora bo v imenu predlagateljev sodeloval poslanec PS SD mag. Dejan Židan 
 
Predlog vabljenih na sejo:  

- Vlada Republike Slovenije, 
- Ministrstvo za zdravje, 
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- Tomaž Gantar, nekdanji minister za zdravje, 
- Dušan Keber, nekdanjim minister za zdravje, 
- Vodja svetovalne skupine za boj proti covid-19, doc. Dr. Mateja Logar, 

infektologinja – UKC LJ, 
- Epidemiolog Zoran Simonović, dr. med. spec, predstojnik OE NIJZ Maribor, 
- Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Milan Krek, dr. med., 
- Center za nalezljive bolezni NIJZ, Mario Fafangel, 
- Prof. dr. Borut Štrukelj, redni profesor na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani, 
- Matjaž Valenčič, dipl. inž. str., neodvisni energetski strokovnjak, 
- UL – Fakulteta za strojništvo, Katedra za toplotno in okoljsko tehniko, prof. dr. 

Uroš Stritih, 
- dr. Matej Kanduč, Institut Jožef Stefan, 
- dr. Alja Štern, Nacionalnem inštitutu za biologijo, 
- prof. dr. Maja Remškar, vodja Centra za mikroskopijo in detekcijo nanodelcev, 

Odseka za fiziko trdne snovi, 
- prof. dr. Petra Došenović Bonča, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani. 

 
Poslanska skupina SD 
 
Poslanska skupina LMŠ 
 
Poslanska skupina Levica 
 
Poslanska skupina SAB 
 
Poslanska skupina nepovezanih poslancev 
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Spoštovano in cenjeno 
Ustavno sodišče Republike Slovenije 
Beethovnova ulica 10 
1001 Ljubljana 
 
 
Zadeva: 

 
 

Osma dopolnitev pobude za presojo ustavnosti pravnih predpisov 

v zadevi 

z opr. št. U-I-17/21, 

enajsta dopolnitev pobude z opr. št. U-I-427/20 

in četrta dopolnitev pobude z opr. št. U-I-59/21 
 

 
Spoštovano Sodišče, 
 
pošiljam dodatno dokazno gradivo, ki neposredno naslavlja argumente, teze in predloge Sodišču iz predhodnih 
vlog.  
 
Z odličnim spoštovanjem, 
 
Izr. prof. dr. Andraž Teršek, l. r. 
Kamnik, četrtek, 16.4. 2021 
 
Op.: 

- Tabela o ugotovljenih stranskih učinkih cepiv, do dneva 15. april 2021 
- Izjave nekaterih uglednih znanstvenikov iz tujine, dostopne na spletu 
- Znanstveni članek dr. Žige Zebca: Uporaba qPCR testov za detekcijo SARS-CoV-2 v Sloveniji   
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Dodatno pojasnilo: 
 
Na Ustavno sodišče Republike Slovenije je bilo ali dodatno poslanih (natisnjenih in priloženih vlogam) ali pa 
smo se v pobudah sklicevali (v prilogah k posameznim vlogam) še na približno približno sto elementov 
dokaznega gradiva. 
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Pravica do štipednije in »protikoronski« paketi oblasti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
225  Dostopno na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-1195/zakon-o-interventnih-ukrepih-za-omilitev-in-odpravo-
posledic-epidemije-covid-19-ziuoope (ne pa tudi na Pirs.si !). 

 POBUDA ZA ZAČETEK POSTOPKA 
za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti 

  

 

Obrazec vsebuje obvezne sestavine pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 
zakona ali ustavnosti oziroma zakonitosti drugih predpisov ali splošnih aktov, izdanih 
za izvrševanje javnih pooblastil, ki so določene z Zakonom o Ustavnem sodišču 
(Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) in z 
II. točko Priloge Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 
56/11).  

  

1 IZPODBIJANI AKT   

    
Predpis in izpodbijani členi 57. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in 

odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) 
  

Predpis Uradnega lista 
Republike Slovenije oziroma 

drugega uradnega glasila, v 
katerem je bil izpodbijani 

predpis objavljen

Uradni list RS, št. 80/20)225   

Organ, ki je predpis izdal Državni zbor RS   

2 POBUDNIK   

    
Ime in priimek / naziv ali firma XY  vnesite osebno ime, naziv ali firmo 

 
Ulica in hišna številka xy  navedite naslov stalnega ali začasnega 

prebivališča ali naslov sedeža 
Pošta xy   

Zastopnik pravne osebe   IZPOLNITE LE,  
če je pobudnik pravna oseba. 

 navedite osebno ime in pravni naslov  
za zastopanje: npr. pooblastilo  
v statutu, sklep pristojnega organa, … 

 Če niste fizična oseba, morate 
predložiti dokazilo o svojem pravnem 
statusu. 

U – I         / 
 
 
Datum vložitve 

Izpolni glavna pisarna Ustavnega sodišče Republike Slovenije
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3 ZASTOPANJE   

3.1   IZPOLNITE LE,  
če pobudnika zastopa pooblaščenec.  

Ime in priimek ali firma   vnesite osebno ime ali firmo 

Ulica in hišna številka   navedite naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča ali naslov sedeža 

Pošta   Predložite pooblastilo, ki je dano 
posebej za postopek pred Ustavnim 
sodiščem. 
 
Pooblaščenec, ki ni odvetnik, mora 
predložiti posebno pooblastilo za 
prenos pooblastila za zastopanje v 
postopku pred Ustavnim sodiščem na 
drugo osebo.  
 

3.2   IZPOLNITE LE,  
če ima pobudnik zakonitega zastopnika 
(npr. roditelj mladoletne osebe). 

 
Ime in priimek   vnesite osebno ime 

Ulica in hišna številka   navedite naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča 

Pošta    

3.3   IZPOLNITE LE,  
če več pobudnikov skupaj vlaga 
pobudo oziroma če je pobudnik v 
tujini in nima pooblaščenca v 
Republiki Sloveniji.  

Ime in priimek ali firma   vnesite osebno ime ali firmo 

Ulica in hišna številka   navedite naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča ali naslov sedeža 

Pošta    
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4 UTEMELJITEV POBUDE   

4.1 Pravni interes  IZPOLNITE LE,  
če pobudnika zastopa pooblaščenec. 

 Pobudnica sem dijakinja 4. letnika Gimnazije XY v X.  
Vlagam pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 
oziroma zakonitosti 57. člena Zakona o interventnih 
ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-
19 (ZIUOOPE) (Uradni list RS, št. 80/20) (v nadaljevanju: 
ZIUOOPE), ki je neposredno vplival na Zakon o 
štipendiranju (ZŠtip-1, Uradni list RS, št. 56/13); in sicer 
na spremembo 22. člena, ki določa pogoje za pridobitev 
štipendije.  
Prvi odstavek 22. člena določa, da lahko štipendijo dobi 
dijak, ki izpolnjuje pogoje iz 11. do 13. člena ZŠtip-1, ki je 
dosegel izjemni dosežek in je imel v predhodnem šolskem 
letu glede na šolsko leto uveljavljanja štipendije v srednji 
šoli povprečno oceno najmanj 4,10 – za dijaka od vključno 
drugega letnika dalje.  
V 24. členu Zakona o štipendiranju pa je določeno, kateri 
izjemni dosežki se lahko uveljavljajo za pridobitev 
štipendije. 
 
Zakon, katerega ustavnost izpodbijam s to pobudo je s tem 
ŠKODNO neposredno posegel v moje pravice, interese in 
pravni položaj.  
 
A pobudnica pri tem nisem osamljena. Enako velja za vse 
druge dijake v enakem ali bistveno podobnem pravnem 
položaju, zato po mojem prepričanju gre za vprašanje, ki je 
splošnega pomena za opredeljiv in določen del javnosti –
dijake in dijakinje in presega pomen te zadeve. 
 
Dne 2. 9. 2020 sem namreč pobudnica vložila vlogo na 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad 
Republike Slovenije za dodelitev Zoisove štipendije za 
izobraževanje po programu Gimnazija, 15002 srednje 
splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba, 
Gimnazija Ledina, v kateri sem uveljavljala dodelitev
Zoisove štipendije v šolskem letu 2020/2021, v katerem 
sem vpisana v četrti letnik navedenega programa. Vloga je 
bila popolna.  
 
Dne 8. 12. 2020 sem prejela odločbo št. 11030-1541/2020-
2, izdano s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, 
invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, 
datirano dne 1. 12. 2020, s katero je bila zavrnjena moja 
vloga za dodelitev Zoisove štipendije.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

navedite okoliščine, iz katerih je 
razvidno, da izpodbijani predpis 
neposredno posega v vaše pravice, 
pravne interese oziroma v vaš pravni 
položaj 
 
Pobudo za začetek postopka za oceno 
ustavnosti oziroma zakonitosti 
predpisa  
ali splošnega akta, izdanega za 
izvrševanje javnih pooblastil, lahko da, 
kdor izkaže pravni interes (prvi 
odstavek 24. člena ZUstS). Pravni 
interes je podan, če predpis  
ali splošni akt za izvrševanje javnih 
pooblastil, katerega oceno pobudnik 
predlaga, neposredno posega v 
njegove pravice, pravne interese 
oziroma v njegov pravni položaj (drugi 
odstavek 24. člena ZustS). 
 
Predložite listine, na katere se 
sklicujete za utemeljitev svojega 
pravnega interesa.  
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Četudi je Državni zbor v kasnejšem obdobju sprejemal 
spremembe naslovnega zakona, protiustavnih škodljivih 
posledic, ki so mi nastale z naslovnim zakonom, ni 
popravil oz. odpravil za nazaj, zato je ta pobuda edino 
učinkovito pravno sredstvo, ki mi je na voljo: z odločitvijo 
tega spoštovanega Sodišča, ki bi mojim argumentom in 
trditveni hipotezi pritrdila, bi lahko do države uveljavljala 
svoje pravice za nazaj in zahtevala popravo škode, ki ima 
zame velik socialni pomen. Še posebej, če bi Sodišče 
odločitev sprejelo z odreditvijo državi, da povzročeno 
škodo za nazaj popravi/odpravi. 
 

4.2 Navedbe o pravočasnosti pobude  
 
 
 

IZPOLNITE LE,  
če izpodbijate podzakonski predpis ali 
splošni akt, izdan za izvrševanje javnih 
pooblastil, ki učinkuje neposredno in je 
od njegove uveljavitve poteklo več kot 
eno leto.  

 Za nastanek škodljivih posledic (tretji odstavek 24. člena 
ZUstS) 57. člena ZIUOOPE sem izvedela ob prejetju 
zgoraj omenjene zavrnitve vloge za Zoisovo štipendijo, to 
je 8. 12. 2020, zato je moja pobuda PRAVOČASNA. 

 
 
 
 

 

navedite okoliščine, iz katerih je 
razvidno, kdaj ste izvedeli za nastanek  
škodljivih posledic 
 
Kadar podzakonski predpis ali splošni 
akt, izdan za izvrševanje javnih 
pooblastil, učinkuje neposredno in 
posega v pravice, pravne interese 
oziroma v pravni položaj pobudnika, se 
pobuda lahko vloži v enem letu od 
njegove uveljavitve oziroma v enem 
letu od dneva, ko je pobudnik izvedel 
za nastanek škodljivih posledic (tretji 
odstavek 24. člena ZUstS).  

4.3 Navedbe o neodpravljenih posledicah protiustavnosti oziroma 
nezakonitosti 

 IZPOLNITE LE,  
če izpodbijate predpis, ki ne velja več. 

 
Ime in priimek ali firma Ker kasnejše spremembe in dopolnitve Zakona o 

interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in 
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo
(Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 
175/20 – ZIUOPDVE) 226  niso odpravile v tej vlogi 
zatrjevane protiustavnosti, pobudnica iz razlogov, 
argumentiranih v tej vlogi, izpodbijam tudi te kot 
protiustavne v delu, ki se nanaša na v tej vlogi 
obravnavano pravno vprašanje. 

 
 
 
 
 
 

 

navedite okoliščine, iz katerih je 
razvidno, katere posledice 
protiustavnosti oziroma nezakonitosti 
niso bile odpravljene 
 
Če se s pobudo izpodbija predpis ali 
splošni akt, izdan za izvrševanje javnih 
pooblastil, ki v času vložitve pobude ne 
velja več, niso pa bile odpravljene 
posledice njegove protiustavnosti 
oziroma nezakonitosti, Ustavno sodišče 
odloči o njegovi ustavnosti oziroma 
zakonitosti (prvi odstavek 47. člena 
ZUstS).  

                                                        
226 Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8190  
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4.3 Navedbe o neskladju z ustavo ali zakonom 

Navedbe o neskladju 
z Ustavo oziroma zakonom Trditvena hipoteza:  

 
57. člen ZIUOOPE je po mojem prepričanju kršil 2., 14., 22., 50. in 57. člen Ustave 
Republike Slovenije (URS) (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 –
UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a).  
 
Besedilo člena: 
 

7.1. Področje štipendiranja 
 

57. člen  
 

(uveljavljanje izjemnih dosežkov)  
 
(1) Ne glede na drugi odstavek 24. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 
99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18; v nadaljnjem besedilu: ZŠtip-1), vlagatelj 
vloge za dodelitev Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja:  
– v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v 
šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 in v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019,  
– v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v 
šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 in v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021,  
– v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 uveljavlja znanstvenoraziskovalno nalogo ali 
znanstveni prispevek v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku, objavljeno v šolskem 
oziroma študijskem letu 2018/2019 in v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020.  
(2) Vlagatelj vloge za dodelitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v šolskem 
oziroma študijskem letu 2020/2021 lahko uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v 
času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katero uveljavlja Zoisovo štipendijo, pri 
čemer lahko ponovno uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je uveljavljal oziroma bi ga lahko 
uveljavljal v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020.  
 
 
Drugi odstavek 57. člena ZIUOOPE je določal, da vlagatelj vloge za dodelitev ali 
nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v šolskem oziroma študijskem letu 
2020/2021 lahko uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v času izobraževanja na 
ravni izobraževanj, za katero uveljavlja Zoisovo štipendijo, pri čemer lahko ponovno 
uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je uveljavljal oziroma bi ga lahko uveljavljal v 
šolskem letu 2019/2020, obravnava mene in mojo vlogo za dodelitev Zoisove 
štipendije, ki je bila popolna, neenakopravno v primerjavi z vsemi predhodnimi 
šolskimi generacijami, hkrati pa v primerjavi s tistimi upravičenci, ki jih neposredno 
zadeva prvi odstavek predmetnega člena - zgoraj (kombinirana kršitev 14. in 22. člena 
Ustave, v neposredni povezavi s pravicami iz 50. in 57. člena Ustave in z neposrednim 
škodnim – socialnim/finančnim - učinkom na te pravice).  
 
V šolskem letu 2019/2020 sem namreč opravila vsa tekmovanja, ki so bila izvedena 
do marca 2020, ko je bila razglašena epidemija, in tudi osvojila izjemni dosežek, ki 
sem ga priložila vlogi (srebrno priznanje iz znanja geografije). Na tekmovanja sem se 
pripravljala skozi celo leto in se tudi udeležila vseh priprav in tekmovanj, ki so bila 
organizirana. 
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Na odločbo št. 11030-1541/2020-2, izdano s strani Javnega štipendijskega, razvojnega, 
invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, z dne 1. 12. 2020, sem se 
pritožila, in sicer 22. 12. 2020. Vložila sem tudi pobudo Zagovorniku načela enakosti 
RS za obravnavo diskriminacije, kar pa ob obstoječi veljavni zakonodaji in praksi tega 
organa ne predstavlja »učinkovitega pravnega sredstva.« 
 
Določbe predmetnega člena so vsebinsko nejasne, s tem pa onemogočajo predvidljivost 
ravnanja in pristojnim organom omogočajo samovoljno in arbitrarno razlago vsebine, 
pomena in razlagalnega dometa določb. Namreč, možni razlagi drugega odstavka 
predmetnega člena sta dve. Po prvi razlagi določbe drugega odstavka predmetnega 
člena lahko dijakinja za leto 2019/2020 uveljavlja kot izjemni dosežek SAMO dosežke, 
izrecno navedene v prvem odstavku predmetnega člena, ali pa ponovno uveljavlja 
ZGOLJ IN SAMO dosežke iz šolskega leta 2018/2019. Po drugi razlagi pa lahko 
uveljavlja dosežke, izrecno navedene v prvem odstavku predmetnega člena, po drugem 
odstavku tega člena pa tudi vse druge izjemne dosežke, ki so po Zakonu o štipendiranju 
upravičen razlog za uveljavljanje Zoisove štipendije IN NE SAMO, ampak TUDI 
(starejše!) dosežke, iz študijskega leta 2018/2019, ki bi jih lahko uveljavljala v 
študijskem letu 2019/2020. 
 
Druga razlaga se zdi ustavnopravno pravilna in pravno logična. A očitno se 
organi, ki je odločil o moji vlogi za Zoisovo štipendijo, ni zdelo tako in je štel, da 
lahko za študijsko leto 2020/2021 uveljavljam SAMO IN IZKLJUČNO dosežke iz 
leta 2018/2019, ki bi jih lahko uveljavljala v letu 2019/2020 in dosežke po prvem 
odstavku tega člena: zaradi dikcije »pri čemer lahko ponovno uveljavlja...« Očitno 
je pristojni organ to dikcijo razumel in jo razume kot »SAMO TE dosežke«, 
STARE, in nobenih drugih, novih, ne iz študijskega leta 2019/2020 - razen tistih iz 
prvega odstavka tega člena. 
 
ZIUOOPE je z dikcijo v drugem odstavku 57. člena zatorej povzročil, da celotna 
generacija dijakov in študentov izjemnih dosežkov iz šolskega leta 2019/2020 v vlogi 
za dodelitev Zoisove štipendije ne more uveljavljati, s čimer neupravičeno in 
neutemeljeno daje prednost tistim dijakom/študentom, ki so izjemne dosežke dosegli v 
letih pred tem, t. j. 2018/2019 in celo 2017/2018 (prva alineja prvega odstavka 57. 
člena ZIUOOPE). To pa je v nasprotju z zgoraj navedenimi členi Ustave RS. Ta v 2. 
členu terja jasnost in nedvoumnost pravnih predpisov in zakonskih določb, ki omogoča 
pravnim subjektom predvidljivost ravnanja, pristojnim organom države pa onemogoča 
samovoljo in arbitrarnost. V 14. členu URS določa, da smo pred zakonom vsi enaki in 
deležni enakopravne obravnave. V tej vlogi zatrjujem neenakopravno, diskriminatorno 
obravnavo zakonodajalca, brez stvarno upravičenih  in legitimnih razlogov. Posledično 
so mi bile s tem kršene tudi pravice iz 50. in 57. člena URS. Zoisova štipendija je 
odločilnega pomena za mojo socialno/finančno varnost in dobrobit. Nepriznavanje 
mojih izjemnih dosežkov pa v tem delu in oziru izvotli pravico do šolanja, ki vključuje 
tudi z zakonom zagotovljene pravice iz naslova posebnih/izjemnih dosežkov v procesu 
šolanja. 
 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je dne 
27. novembra 2020 objavil novico, da so znani rezultati za dodelitev Zoisove štipendije 
za dijake 1. letnikov, do danes pa ni objavil rezultatov za dodelitev Zoisove 
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štipendije za dijake višjih letnikov in študente prvih letnikov, kot je to naredila 
vsako leto (Vir: spletna stran Javnega štipendijskega razvojnega, invalidskega in 
preživninskega sklada Republike Slovenije), 227  kar dodatno potrjuje moje gornje 
navedbe, tudi o kršitvi navedenih ustavnih pravic in svoboščin. 
 
Glede na to, da so tudi v letošnjem šolskem letu (2020/2021) določena tekmovanja iz 
znanja zaradi epidemioloških razmer že prestavljena in zaradi negotovih razmer še ni 
znan koledar tekmovanj (Vir: Zavod Republike Slovenije za šolstvo 
https://www.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja), na podlagi katerih bi lahko učenci, 
dijaki in študenti vložili vlogo za dodelitev Zoisove štipendije za šolsko leto 
2021/2022, bodo, v kolikor zakonodaja ne bo spremenjena, kot zatrjujem, da bi morala 
biti (za nazaj in za vnaprej), so meni in drugim dijakom in dijakinjam v enakem ali 
bistveno podobnem položaju še naprej kršene ustavno zagotovljene pravice o pravno 
enakopravnem, enakem in nediskriminatornem varstvu navedenih pravic, svoboščin in 
pravno varovanih interesov. Pravzaprav celotni šolajoči/študirajoči generaciji. 

V mojem primeru in v primeru vseh vlog, ki so bile na podlagi ZIUOOPE zavrnjene, 
gre po mojem prepričanju za očitno kršitev ustavno zagotovljene pravice do 
enakopravne obravnave pred zakoni, enakega varstva pravic, pravic iz naslova socialne 
varnosti in šolanja/izobraževanja.   
 
Učenci, dijaki in študenti, ki si prizadevamo za še več znanja, kot je to sicer zahtevano 
z učnimi programi šolanja, torej pričakovano in predvideno z učnimi načrti, in si s tem 
širimo obzorja znanja ter po zaključenem šolanju želimo aktivno prispevati za javno 
blaginjo in obče dobro, v interesu R. Slovenije in vseh njenih državljank in 
državljanov, moramo za dodatno učenje in priprave na tekmovanja nameniti svoj prosti 
čas, ki bi ga lahko porabili za druge namene. Hkrati pa nam štipendija omogoča tudi 
določeno samostojnost oziroma predstavlja vsakodnevno učenje upravljanja s 
financami ter - seveda - boljši gmotni položaj, pravilom pa edini vir lastnih finančnih 
sredstev-saj svoj čas namenjamo učenju. V Republiki Sloveniji je namreč učencem, 
dijakom in študentom, ki niso upravičeni do kadrovskih in državnih štipendij ter 
štipendij za deficitarne poklice, na voljo samo Zoisova štipendija.  Pri tem pa se 
vsekakor ne sme spregledati individualna situacija posameznikov, ki so vložili vlogo za 
Zoisovo štipendijo in niso upravičeni do zgoraj navedenih drugih štipendij. 
 
Zato vlagam pobudo za ugotovitev protiustavnosti predmetne zakonske določbe, pa 
tudi za začasno zadržanje izvrševanja veljavnega ZIUOOPE, v delu, ki naslavlja to 
pravno vprašanje, z določitvijo usmeritev zakonodajalcu in Vladi RS, kako naj to 
protiustavnost odpravi. 
 
Subsidirano pa predlagam Ustavnemu sodišču, da sprejme interpretativno odločbo, v 
njej pa naloži zakonodajalcu in Vladi RS, da protiustavnost nemudoma odpravi: z 
veljavnostjo za nazaj in za vnaprej.  
 

 
Druge navedbe SUBSIDIARNA VLOŽITEV USTAVNE PRITOŽBE 

                                                        
227 Dostopno na: https://www.srips-rs.si/  
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Iz naslova ustavnopravnega problema in iz zgoraj pojasnjenih razlogov podrejeno 
vljudno predlagam Ustavnemu sodišču, da to vlogo sprejme in obravnava TUDI kot 
ustavno pritožbo zoper zgoraj navedeno odločbo pristojnega organa. 
 
V tej zadevi namreč nimam na voljo nobenih učinkovitih pravnih sredstev. Morebitna 
tožba na Delovno in socialno sodišče, ali pa na Upravno sodišče, ne bi predstavljala 
takšnega sredstva, saj bi postopek trajal več let. O tem ni in ne more biti nobenega 
dvoma. V tem primeru ne bi mogla pridobiti sredstev Zoisove štipendije, ki jih 
potrebujem »tu in zdaj«, hkrati pa protiustavna rešitev v predmetnem zakonu, ali pa 
protiustaven način uresničevanja predmetne določbe zadevnega zakona ne bi bila 
sanirana. 
 
Sklepno: 
 
Ker ima Zoisova štipendija zame in za vse druge dijake in dijakinje v enakem ali 
bistveno podobnem položaju bistveni socialno-finančni, s tem pa življenjski pomen, 
hkrati pa se mi sicer to, splošno pomembno pravno vprašanje, ki presega pomen 
konkretne zadeve, ne zdi zapleteno in dopušča hitro rešitev, vljudno predlagam, da 
Sodišče pobudo sprejme v vsebinsko obravnavo in jo obravnava absolutno prednostno. 



 

 

5 PRILOŽENI DOKUMENTI   

Zaporedna št. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

 

1. Odločba št. 11030-1541/2020-2, izdana od Javnega 
štipendijskega, razvojnega, invalidskega in 
preživninskega sklada Republike Slovenije z dne 1. 12. 
2020, 

2. Pritožba na odločbo št. 11030-1541/2020-2, izdano s 
strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in 
preživninskega sklada Republike Slovenije dne 1. 12. 
2020, z dne 22. 12. 2020, 

3. Predlog Zagovorniku načela enakosti RS za obravnavo 
diskriminacije z dne 22. 12. 2020, 

4. Zakon o štipendiranju (ZŠtip-1) (Uradni list RS, št. 
56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16, 61/17 – ZUPŠ in 31/18), 

5. Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) ‡ Uradni list 
RS, št. 80/20, 152/20 – ZZUOOP, NPB1, 175/20 – 
ZIUOPDVE, NPB2, 203/20 – ZIUPOPDVE in NPB3)  

Seznam zahtevanih prilog 

 - Pobudnik, ki ni fizična oseba, mora 
predložiti dokazilo o svojem pravnem 
statusu (točka 2). 

- Če pobudnika zastopa pooblaščenec, 
mora predložiti pooblastilo, ki je dano 
posebej za postopek pred Ustavnim 
sodiščem (točka 3.1). 

- Pooblaščenec, ki ni odvetnik, mora 
predložiti posebno pooblastilo za 
prenos pooblastila za zastopanje v 
postopku pred Ustavnim sodiščem na 
drugo osebo (točka 3.1). 

- Pobudnik mora predložiti listine, na 
katere se sklicuje za utemeljitev 
svojega pravnega interesa (točka 4.1). 

 

 X, 11. 1. 2021   
Kraj in datum    

Podpis vložnika    

Izpolnjeno pobudo 
pošljite na naslov

ali

jo vložite osebno v glavni 
pisarni Ustavnega sodišča 

Republike Slovenije v času 
uradnih

 
 
Ustavno sodišče Republike Slovenije 
p. p. 1713, SI - 1001 Ljubljana 

 
 
 
vsak dan od 8:30 do 12:00 
v sredo od 10:00 do 15:00 
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Spoštovano in cenjeno 
Ustavno sodišče Republike Slovenije 
Beethovnova ulica 10 
1001 Ljubljana 
 
 
Zadeva: 

 

Opcijsko: 

 

enajsta dopolnitev pobude za presojo ustavnosti pravnih predpisov 

v zadevi z opr. št. U-I-17/21, 

štirinajsta dopolnitev pobude z opr. št. U-I-427/20 

in sedma dopolnitev pobude z opr. št. U-I-59/21 
 
 
Spoštovano Sodišče, 
 
pošiljam dodatno dokazno gradivo, ki neposredno naslavlja argumente, teze in predloge Sodišču iz predhodnih 
vlog.  
 
Z odličnim spoštovanjem, 
 
Izr. prof. dr. Andraž Teršek, l. r. 
Kamnik, ponedeljek, 4.5. 2021 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Navajati kot: 
Andraž Teršek: Memorandum o očitni in pravno nedopustni prisili ljudi v medicinske posege in o pravno 
prepovedanem eksperimentiranju z ljudmi. Ustavniški blog. Maj 2021. Dostopno na: 
file:///C:/Users/ANDRAT~1/AppData/Local/Temp/MEMORANDUM-O-OCITNI-IN-PRAVNO-
NEDOPUSTNI-PRISILI-LJUDI-V-MEDICINSKE-POSEGE-IN-O-PRAVNO-PREPOVEDANEM-
EKSPERIMENTIRANJU-Z-LJUDMI-z-opombami-1.pdf  
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MEMORANDUM O OČITNI IN PRAVNO NEDOPUSTNI PRISILI LJUDI V MEDICINSKE POSEGE IN O PRAVNO 
PREPOVEDANEM EKSPERIMENTIRANJU Z LJUDMI 

 
HOTELI SO  
Hoteli na obraze so nagobčnike nam natakniti 
in v kri nam hočejo strahu naliti, 
po oglih so predpisi novega sveta nabiti, 
želeli bi ukaze nam srca razbiti. 
Ne bodo nas, tovariš, saj veš, 
za nas predpisov ni nobenih in določb 
in potnih dovolilnic.  
Sami si potne liste pišemo v teh dneh, 
papir iz izdajalskih je teles, 
platnice so iz kož vlačugarskih metres 
in boj nanje udaril je pečat. 
Zato naprej, naprej v napad. 
Kdor z nami je, 
zanj ni pregrad. 
 
(Karel Destovnik-Kajuh)228 
 
 
Začnem z 18. členom Ustave RS:229 (prepoved mučenja): »Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu 
ali ponižujočem kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene 
poskuse brez njegove svobodne privolitve.« 
 
Nadaljujem (ne s citiranjem in povzemanjem pravniške literature, ki so jo spisali pravniki ali pravnice in je 
številna ter obsežna, pač pa…) s citiranjem in povzemanjem dveh javnih objav akademika prof. dr. Jožeta 
Trontlja. Izbral sem torej enega, slovenskega avtorja, ki je svoje znanstveno delo posvetil področju stičišč in 
torišč med medicino, etiko in pravom. Izbral sem le dve njegovi deli, ki sta javno prosto dostopno na svetovnem 
spletu.  
 

Zgodovina zlorabe znanosti, z zločinsko zlorabo ljudi 
 
»Zgodovina medicinskega raziskovanja na ljudeh odkriva številne zlorabe, ki segajo prav do današnjega časa. 
Mnoge so imele za vključene ljudi usodne posledice. Prvi poskusi, da bi etično ravnanje raziskovalcev zagotovili 
s kodeksi in zakoni, so stari že nad 100 let. Učinkovitejši pa so postali zadnja desetletja, po tem, ko so Helsinška 
deklaracija in drugi mednarodni internacionalni etični in pravni instrumenti znanstvenike zavezali, da si pred 
začetkom raziskave pridobijo soglasje etične komisije. Oviedska konvencija Sveta Evrope je z močjo zakona 
zavarovala pravice ljudi v raziskavah. Še podrobneje pa to varstvo ureja dodatek h Konvenciji, dodatni protokol 
o biomedicinskih raziskavah…. Helsinška deklaracija in protokol sta si bila nekaj časa v nasprotju glede 
sprejemljivosti rabe placeba… Svetovno zdravniško združenje je podalo dodatno razlago, ki nasprotje odpravlja. 
Pričakujemo, da bo protokol sprejet in državam članicam ponujen v podpis in ratifikacijo v letu 2003. Skupaj s 
pojasnjevalnim poročilom bo pomembno navodilo zakonodajalcem v posameznih državah; obenem pa bo 
dragocen vir smernic etičnim komisijam in predvsem znanstvenikom, ki se lotevajo raziskave na človeku.« 

                                                        
228 Karel Destovnik-Kajuh: Kajuh-zbrane pesmi. Knjižnica Velenje, Velenje 2015. 
229 Ustava Republike Slovenije. Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a. 
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Sledi daljši kronološki pregled dokazanih zlorab ljudi v znanstvene namene.230 Znatno sem ga skrajšal:  
 
»Leta 1947 so vojaški sodniki zapisali prvi mednarodni etični kodeks o poskusih na ljudeh z naslovom »Dovoljeni 
medicinski poskusi.« Nürnberški kodeks231 se začenja z besedami: »Prostovoljna privolitev osebe v poskusu je 
absolutno nujna… 
 
Leta 1946 so ameriški generali na Japonskem sklenili skrivno pogodbo z zdravnikom dr. Ishijem in sodelavci. 
Japonski zdravniki in znanstveniki so Američanom v zameno za imuniteto predali rezultate svojih hudodelskih 
poskusov na ljudeh z biološkim orožjem. Američani so jim celo zagotovili ugledna profesorska mesta na 
japonskih univerzah in raziskovalnih ustanovah. Vsa umazana resnica je prišla na dan šele skoraj pol stoletja 
pozneje. V letih 1946 do 1953 so po naročilu ameriške komisije za jedrsko energijo na neki šoli v Massachusettsu 
opravljali raziskavo o učinkih radioaktivnih snovi. Otroke so hranili z ovsenimi kosmiči, ki so vsebovali 
radioaktivne izotope… Leta 1950 je ameriški psihiater dr. Cameron na svojih bolnikih opravljal neprostovoljne 
poskuse: elektrokonvulzivno terapijo je kombiniral s psihotropnimi snovmi, kot je LSD. Te poskuse je naročila 
CIA. V letih 1951 do 1960 so izvajali psihofarmakološke študije na stotinah pensilvanskih zapornikov. V istem 
obdobju so testirali farmacevtske izdelke za aplikacijo na kožo.Vodja, dr. Albert Klingman, je ob prvem obisku 
zapora izjavil: »Kar sem videl pred seboj, so bili hektari človeške kože. Ḿed letoma 1953 in 1960 je CIA na 
osemdesetih ustanovah in stotinah ljudi preizkušala učinke LSD-ja, da bi razvila metodo za pranje možganov. Od 
leta 1950 do leta 1972 so otroke na šoli za duševno prizadete Willowbrook v New Yorku inficirali z virusom 
hepatitisa z namenom, da bi izdelali cepivo. Udeležba v raziskavi je bila pogoj za sprejem v šolo. Leta 1956 je 
dr. Albert Sabin preizkušal cepivo za poliomielitis na 133 zapornikih v Ohiu. Leta 1962 so s tržišča umaknili 
talidomid, potem ko se je v Zahodni Evropi rodilo 12.000 deformiranih otrok. Preden so dali zdravilo na tržišče, 
niso opravili testa teratogenosti na živalih. FDA od takrat naprej zahteva tri faze kliničnih preizkušanj, preden 
izda dovoljenje za promet z zdravilom.. 
 
Leta 1962 so vbrizgali žive rakave celice 22 starejšim bolnikom v bolnišnici za kronične bolezni v Brooklynu. 
Glavnemu raziskovalcu so za eno leto suspendirali zdravniško licenco. Dve leti pozneje so ga izvolili za 
podpredsednika American Cancer Society. V letih 1963 do 1973 je vodilni oregonski endokrinolog dr. Heller na 
zapornikih opravljal poskuse z obsevanjem testisov. Za udeležbo jim je plačal 5 $ na mesec; na koncu 
eksperimenta pa so dobili 100 $ in vazektomijo. Leta 1964 je svetovno zdravniško združenje (WMA) s Helsinško 
deklaracijo232 postavilo temelje etike medicinskih raziskav na ljudeh. Helsinška deklaracija, katere osrednje 
načelo je, da interesi znanosti in družbe nikoli ne smejo prevladati nad koristjo posameznika, je še danes 
najvplivnejši etični dokument na področju znanstvenega raziskovanja na človeku. Helsinška deklaracija je 
doživela številne popravke… 
 
Leta 1973 so objavili končno poročilo o študiji sifilisa v Tuskegeeju. Zaključek ad hoc komisije se je glasil: 
»Družba si ne more več privoščiti, da bi prepustila znanstvenikom, da sami presojajo o pravicah posameznika 
nasproti interesom napredka znanosti.«… 
 

                                                        
230 Glej tudi Grozljivi medicinski poskusi na ljudeh. VIZI+A.SI. 1. marec 2011. Dostopno na:  https://vizita.si/novice/grozljivi-znanstveni-poskusi-
na-ljudeh.html   
231 Glej Jay Katz: Nürnberški kodeks in nürnberški proces: ponovni razmislek. JAMA: the journal of the American Medical Association, št. 5, 
oktober 1997, str. 7-11. Prim. Kodeks zdravniške etike. Revija ISIS, Zdravniška zbornica Slovenije, november 2016, str. 17-21. 
 
232 Glej Helsinška deklaracija Svetovnega zdravniškega združenja : etična načela za medicinske raziskave na človeških osebkih (World medical 
association declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects). JAMA: the journal of the American Medical 
Association, letn. 9, št. 2 (april 2001), str. 101-103.  
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Leta 1991 je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO/WHO) objavila smernice CIOMS (Council of International 
Organizations of Medical Sciences) o medicinskih raziskavah in postavila 4 osnovna etična načela: 1. spoštovati 
posameznika, 2. delovati v njegovo dobro, 3. ne škodovati in 4. delovati pravično. 
 
Istega leta je Vrhovno sodišče države New York razsojalo v pravdi zasebnika proti državnemu uradu za duševno 
zdravje glede soglasij za medicinske poskuse brez povezave z zdravljenjem na duševno prizadetih otrocih. 
Razsodilo je, da starši nimajo pravice, da bi dovoljevali poskuse na svojih prizadetih otrocih. Sodnik Greenfeld 
je zapisal, da se starši lahko žrtvujejo za znanost, če se hočejo, to pa ne pomeni, da smejo žrtvovati svoje otroke. 
Leta 1996 je neki raziskovalni novinar objavil, da leta 1975 več kot polovica raziskovalcev, ki jih je pregledovala 
FDA, ni pošteno razkrila svojega raziskovalnega dela. 
 
Leta 1997 so sprejeli nov zakon o FDA, ki obljublja veliko finančno spodbudo, podaljšanje izključnosti na 
tržišču za 6 mesecev, če farmacevtsko podjetje poskrbi, da se zdravilo testira tudi na otrocih. Spodbuda lahko v 
posameznem primeru prinese do 900 milijonov dolarjev. Leta 1997 je Svet Evrope izdal Oviedsko konvencijo 
(Konvencija SvetaEvrope o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo 
biologije in medicine).233 Ta konvencija, ki jo je 6 let snoval Usmerjevalni odbor za bioetiko Sveta Evrope 
(CDBI), ima moč zakona. Od 1. decembra 1999 velja tudi v Sloveniji kot eni prvih 6 držav Evrope. 
 
Leta 1997 je vlada ZDA naročila raziskavo preprečevanja prenosa virusa HIV z inficiranih afriških nosečnic na 
otroke. Polovica nosečnic je prejemala placebo. Leta 1998 je časopis Boston Globe v petih člankih z naslovom 
“Hudodelske raziskave na duševnih bolnikih” opisal kriminalno zlorabo bolnikov s shizofrenijo, ki so jim v 
neetičnih eksperimentih nalašč povzročali poslabšanje psihoze. Leta 2000 je Washington Post v seriji 6 člankov z 
naslovom “Body Hunters” razkril zlorabe, ki so jih zagrešili ameriški raziskovalci v nerazvitih deželah. 4. 
članek je opisal genetične poskuse, ki jih je opravljala Harvardska univerza za državni denar na kitajskem 
podeželju. Leta 2001 je prizivno sodišče v Marylandu v precedenčni sodbi postavilo najvišjo korist otroka kot 
posameznika za standard medicinskih raziskav na otrocih. Sodišče je razsojalo o poskusih, v katerih so po 
naročilu ameriške agencije za varstvo okolja (EPA) izpostavljali dojenčke in otroke zastrupitvi s svincem. 
Sodišče je nedvoumno prepovedalo neterapevtske raziskave na otrocih. Leta 2003 pričakujemo sprejetje 
Dodatnega protokola o biomedicinskih raziskavah k Oviedski konvenciji. Protokol bo v državah pristopnicah 
imel veljavo zakona in bo podrobno zavaroval pravice oseb, vključenih v raziskave… 
 
Kot vidimo iz grozljive kronologije etičnih spodrsljajev v raziskavah na ljudeh, so se celo v novejši zgodovini, v 
šestdesetih in sedemdesetih letih preteklega stoletja, pa celo prav do današnjih dni dogajale hude zlorabe. 
Namenoma sem navedel zlorabe v ZDA, ki se ponašajo s posebno zglednim varstvom človekovih pravic. Vse to 
kaže, kako brezpogojno nujno je strogo in sistematično zavarovati udeležence v raziskavah, še posebno tiste iz 
najobčutljivejših skupin. Spominjam se našega velikega učitelja, pokojnega akademika Milčinskega, ki je pred 
štirimi desetletji rekel, da ve samo za en primer etično dosledno neoporečnega poskusa na človeku: ko ga 
zdravnik naredi na samem sebi. 
 
… Mnogi raziskovalci in filozofi, pa tudi upravni organi so že zgodaj v zgodovini raziskav na ljudeh sprevideli 
konflikt interesov: med varnostjo in koristjo bolnikov in zdravih udeležencev na eni strani in interesi 
raziskovalcev in družbe na drugi strani. Kljub temu se je skrb za udeležence v medicinskih raziskavah, ki se je 
ob razkritjih teh kršitev vse bolj uveljavljala, v zadnjem času izkazala kot nezadostna. Posebno klinične študije 
zdravil so se v zadnjih dveh ali treh desetletjih razvile in pomnožile v obsegu, ki je presenetil celo strokovnjake za 
razvoj v farmaciji. 
 
Pokazalo se je, da moderna medicina potrebuje dvoje: splošno sprejeta etična načela, zakoličena tudi v pravu, in 
sistem za njihovo dosledno spoštovanje. Mnogi slovenski zdravniki se zavedajo velikega koraka v etiki, ki ga 

                                                        
233 Dostopno na: https://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/ETS164_Slovenian.pdf   
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pomeni Oviedska konvencija. To je prvi mednarodni etični instrument z močjo zakona, ki ga morajo države 
pristopnice tudi kazensko sankcionirati. Osrednja določba uveljavlja načelo, da koristi znanosti in družbe ne 
smejo nikoli prevladati nad koristmi posameznika (3, 5). To načelo se je posebno učinkovito uporabilo pri 
biomedicinskih raziskavah… 
 
Kdaj lahko govorimo o zanemarljivem tveganju? Ko je možnost resne neugodne posledice neskončno majhna ali 
pa ko je teža možnih neugodnih posledic povsem nepomembna. Pregled naključnega vzorca člankov v uglednih 
pediatričnih revijah mi je pokazal, da bi bila po tem kriteriju etično sprejemljiva (in objavljiva) komaj dobra 
tretjina opisanih raziskav. Tako ni bilo težko prepričati kolegov v CDBI, da so sprejeli slovenski amandma, ki je 
izraz »zanemarljivo tveganje» zamenjal z izrazom »zelo majhno tveganje.« Ta formulacija pa je pomenila skoraj 
nepremostljivo oviro za Nemčijo, ki je z etičnega vidika malone fundamentalistična.« 
 
Akademik Trontelj nadaljuje: »Dobro pa je bilo izvedeti, da je Svetovno zdravniško združenje, ki napake dolgo ni 
priznalo, naposled le izdalo uradno dodatno razlago 29. člena, ki praktično povzema formulacijo CDBI.« Poanta 
ni v določenem členu. Moja poanta je moralna: WHO dolgo ni priznala napake. 
 
Zanimivo je tudi naslednje: »Na plenarnem zasedanju CDBI v juniju 2002 so delegati več nordijskih držav 
predlagali, da bi iz Dodatnega protokola o biomedicinskih raziskavah izključili določbe, ki obravnavajo 
opazovalne študije in raziskave, ki temeljijo na vprašalnikih. S tem bi to področje za dolgo časa ostalo zunaj 
etične in zakonske regulative. Zahtevo so utemeljili s tem, da so njihove etične komisije že tako in tako hudo 
preobremenjene in se želijo znebiti ocenjevanja raziskav te vrste, ki naj ne bi pomenile tveganja prehudih zlorab. 
Da bi bilo to narobe, je CDBI prepričal opis dveh raziskav, ki jih je zavrnila naša KME (op.: slovenska Komisija 
za medicinsko etiko). V eni so raziskovalci nameravali povprašati otroke zadnjih letnikov neke osnovne šole o 
njihovih opažanjih glede spolnega vedenja staršev in o tem, ali so morebiti že doživeli spolno nasilje in kakšno. V 
drugi pa so nameravali deklicam, ki prvič prihajajo v ginekološko ordinacijo po nasvet zaradi bolečih 
menstruacij, predložiti vprašalnik o travmatskih spolnih izkušnjah. Nordijski argument o preobremenitvi komisij 
je dokončno padel ob primerjavi z morebitno odločitvijo, da tatvin pod 100.000 evri ne bi preganjali, ker je 
policija prezaposlena.« 
 
Akademik Trontelj zaključi z mislijo, da »se morajo znanstveniki že pri načrtovanju raziskave zavedati možnih 
posledic in sprejeti etične omejitve. Nedvomno to velja za raziskave v medicini. Tu se mora znanstvena svoboda 
ustaviti pred dvema mejama: prva je imperativ varovanja človeškega dostojanstva,234 druga pa prastaro načelo 
hipokratske medicine: primum non nocere.«235 
 

Pravo je jasno in ni jasno, a je glede BISTVA dovolj jasno 
 
Predstavljajmo si virtualno piramido. Naj bo sestavljena iz temeljnih pravnih kamnov. Na vrhu je Splošna 
deklaracija človekovih pravic, ki jo je leta 1948 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov. Tik pod njo, 
pravzaprav ob njej je Evropska konvencija o človekovih pravicah (ta se v preambuli tudi sklicuje na Splošno 
deklaracijo), ki jo je pripravila nadnacionalna organizacija Svet Evrope in je bila sprejeta in ratificirana leta 1953. 
Potem pridejo na vrsto nacionalne ustave, zatorej tudi Ustava RS. Vsem najvišjim pravnim aktom je skupno prav 
tisto, kar je zapisano v 18. členu Ustave RS: človek ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočem 

                                                        
234 Za strnjeno in vseobsežno razlago koncepta »človekovo dostojanstvo« glej Andraž Teršek (ur.): Človekovo dostojanstvo in duševno zdravje. 
REVUS – revija za ustavnopravno teorijo in filozofijo prava, št. 10, Ljubljana 2009. Dostopno na: https://journals.openedition.org/revus/93. Glej 
tudi Matej Avbelj et al.: Komentar Ustave Republike Slovenije. Del 1: Človekove pravice in temeljne svoboščine. Nova univerza, Evropska pravna 
fakulteta, Nova Gorica, 2019, str. 166-170. 
235 Akad. prof. dr. Jože Trontelj: Meje psihiatrije. Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje, oktober 2002.  
Dostopno na: file:///C:/Users/ANDRAT~1/AppData/Local/Temp/Trontelj-medicinska%20etika,%20pravo%20in%20eksperimentiranje-
135143773360-2.pdf 
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kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse - brez 
njegove svobodne privolitve. 
 
Ob Oviedski konvenciji obstaja tudi Helsinška deklaracija, ki naslavlja enaka in podobna vprašanja v prerezu 
medicine, etike in prava. Na to temo je bila sprejeta tudi Direktiva EU (201/20) o dobri klinični praksi pri 
kliničnem preizkušanju zdravil.236 Poleg tega v Sloveniji veljata tudi Zakon o pacientovih pravicah,237 pa 
Zakon o zdravstveni dejavnosti, 238  Zakon o zdravniški službi 239  in Zakon o zdravilih. 240  Pri čemer 
slednjemu, enako kot številnim določbam Zakona o nalezljivih boleznih241 (ZNB) in ZNB-B, očitam očitno 
protiustavnost. Pri Zakonu o zdravilih je to določba, ki natančne podatke iz znanstvenih študij in analiz zdravil in 
cepiv določa kot »poslovno skrivnost«, s tem pa onemogoča uresničevanje in zaščito pravice pacienta do 
kakovostne in celostne obveščenosti, na drugi strani pa zdravnikom onemogoča dosledno uresničevanje 
pojasnilne dolžnosti (o tem, da je to protiustavno, se je leta 2020 že izrekla Informacijska pooblaščenka – 
dostopno na njenem uradnem spletišču).242 
 
Temeljna pravna pravila IN etična načela so jasna: človek ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali 
ponižujočem kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene 
poskuse - brez njegove svobodne privolitve. Interesi znanosti in družbe ne smejo prevladati nad koristjo 
posameznika. Posameznika se ne sme »žrtvovati« s sklicevanjem na javni ali znanstveni interes. To ne bi bilo 
samo protipravno in neetično, ampak tudi nemoralno (op.: treba je razumeti razliko med etiko in moralo, zlasti 
pa razlago koncepta »normativna etika«). Medicina mora biti zavezana k resnici, resnicoljubnosti in poštenju. 
Družba se ne sme več prepustiti znanstvenikom, da sami presojajo o pravicah posameznika nasproti interesom 
napredka znanosti. Finančni interesi ne smejo imeti prednosti pred pravom, moralo in etiko. Dobiček ne sme 
imeti prednosti pred ljudmi.    
 
Na tem mestu bi lahko navajal komaj preštevne strokovne in znanstvene vire, ki naslavljajo temo cepiv, njihove 
sestave, učinkovitosti in stranske učinke. Tudi precej domače, slovenske literature je na to temo. Tega ne bom 
storil.  
 
Prvič, ker nimam ne namena, ne potrebe obračunavati s cepivi in cepljenjem.243 In tega ne počnem. Tega nikoli 
nisem počel. In tega ne bom počel. Drugič, ker ne pripadam nobeni 'sekti' ali podobni 'skupini', ki bi v cepivih in 
cepljenju videla 'satanistični globalni projekt' za razčlovečenje, robotizacijo, ali poboj ljudi. Tretjič, ker me 
zanima tisto, kar me sme in mora zanimati, kot državljana in kot pravnika: izpolnjenost predpogojev, pogojev in 
kriterijev, da so cepiva in cepljenja varna, da jih javnost tudi sprejme kot takšna, da jim zaupa in da ima 
posameznik na voljo »učinkovite« pravne možnosti za neodvisno in nepristransko sodno uveljavljanje 
odgovornosti pravno odgovornih subjektov in odškodnine, če je zaradi cepiva (ali zdravila) ali cepljenja utrpel 
škodo. To je To. 
 
Trdim (drugače od številnih drugih pravnikov in pravnic, tudi drugače od nekaterih nekdanjih sodnic ustavnega 
sodišča), da po slovenski zakonodaji tisto, kar me sme in mora zanimati kot državljana in pravnika, ni pravno 

                                                        
236 Dostopno na: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32001L0020   
237 Zakon o pacientovih pravicah. Uradni list RS, št. 15/08, 55/17 in 177/20. 
238 Zakon o zdravstveni dejavnosti. Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 
40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP in 203/20 – ZIUPOPDVE.  
239 Zakon o zdravniški službi. Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 
– ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19. 
240 Zakon o zdravilih. Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19. 
241  Zakon o nalezljivih boleznih. Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 
– ZDUOP. 
242 Mnenje Informacijske pooblaščenke št. 007-48/2020/2, z dne 23. 10. 2020 
243 To pa ne pomeni, da nisem z velikim zanimanjem prebral knjige  Mateja Černič: Ideološki konstrukti o cepljenju. Založba Vega, Ljubljana, 
2014.  
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zagotovljeno, kot bi moralo biti zagotovljeno. To še dodatno ni zagotovljeno s spremembami ZNB, ki jih je 
uvedel ZNB-B. To še bolj ne bo zagotovljeno, če bodo sprejete prav tiste in take nove spremembe in dopolnitve 
ZNB, kot so že bile vložene v zakonodajni postopek in kot sem jih imel priložnost brati.       
 
Že samo eno pravno vprašanje in samo vpogled v dva člena dveh veljavnih zakonov, Zakon o zdravilih (ZZDR-
2) in Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB), razkrije, da sta glede bistvenega vprašanja, ki je temeljnega pomena za 
učinkovito pravno zaščito ljudi v vlogi pacientov, celo v medsebojnem protislovju. Namreč, ZZDR-2, člen 68. in 
ZNB, člen 22.a. V 68. členu ZZDR-2 je zapisano, da so sestavine cepiva poslovna skrivnost. Člen 22.a ZNB pa 
določa, da je utemeljeni medicinski razlog za opustitev cepljenja alergija na sestavine cepiva. Razumni in 
misleči človek postavi vprašanje, kako je možno določiti alergijo na sestavine cepiva, ki so poslovna skrivnost? 
Tudi, kako se je mogoče sklicevati na »utemeljen zdravstveni razlog« za odklonitev cepljenja, če so študije in 
analize zdravil in cepiv skrivnost?244 
 
Na tem mestu bi lahko navajal številne poljudno znanstvene, strokovne in znanstvene vire o medicinskih, etičnih 
in pravnih problemih z »novimi« cepivi za covid. Lahko bi navajal številne in dostopne, strokovne in znanstvene 
vire o problematičnosti in problemih s testi, hitrimi in PCR.245 Lahko bi navajal številne in dostopne vire o 
problematičnosti in problemih mask, o bistveni razliki med »običajnimi«, »kirurškimi« maskami in FFP2 
maskami, ali boljšimi. Lahko bi navajal številne vire o popolni nerazumnosti in popolni zgrešenosti 
»protikoronskih« pravnih aktov in ukrepov, kot so »policijska ura«, s protiustavno omejitvijo gibanja in s 
protiustavnim in nezakonitim posegom v osebno svobodo,246 pa prepoved prehajanja mej občin in statističnih 
regij. Deloma, po svežnju virov pa pretežno tudi »lockdown.« Ob tem pa bi lahko ponovno (ne štejem več, 
kolikokrat sem to že storil) navajal dognanja in ugotovitve o »zmoti znanosti« pri osredotočenju na »kapljično 
teorijo« prenosa predmetne bolezni, namesto na »aerosolno«, na problem ZRAKA v ZAPRTIH prostorih.247  
 
K temu lahko dodam še vse, kar je bilo – z mojo védnostjo - poslano na ustavno sodišče. In tega je res zeeloo 
veliko: dokaznega gradiva in argumentov, predvsem pa odsotnosti nujnih odgovorov oblasti na naša, ne le 
legitimna in pomembna, pač pa BISTVENA vprašanja: glede znanosti, stroke, glede medicine, glede študij in 
analiz, glede znanstvenih dokazov in utemeljitev, glede obstoja in dostopnosti nujnih informacij o 
najpomembnejših vprašanjih glede pravnih aktov in oblastnih ukrepov. Vprašanja SO, odgovorov in informacij 
oblasti NI. Razen enega: članek o dogajanju v Francoski Gvajani, ki ga sta ga kategorično odstopljeni minister za 
notranje zadeve in nekdanja vodja strokovne posvetovalne skupine (a brez podpisa), poslala na ustavno sodišče 
kot odgovor na našo pobudo248 in njene dopolnitve.249 

                                                        
244 Za podrobno (ustavno)pravno analizo zakona glej Andraž Teršek:  Ustavnopravni komentar predlaganih sprememb Zakona o nalezljivih 
boleznih in sprejetega ZNB-B. Dostopno na: https://andraz-tersek.si/ustavnopravni-komentar-sprememb-zakona-o-nalezljivih-boleznih-znb-b/  
245 O tem, da v sloveniji ni ustrezne pravne podlage za vsiljevanje testiranj in o dokazanih škodljivih učinkiv zlasti na zdravje otrok in mladih glej 
pravno mnenje, objavljeno na povezavi:  https://www.valeriekchm.com/blog/2021/4/12/odvetniki-za-clovekove-pravice-s-podporo-stevilnih-
iniciativ  
246 Za enega od mojih komentarjev na to temo glej Andraž Teršek: Med »policijsko uro« smo bili »aretirani.« Dnevnik, Objektiv, 24. april 2021. 
Dostopno na: https://www.dnevnik.si/1042953857/objektiv-nova/med-policijsko-uro-smo-bili-aretirani  
247 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  
248 Besedilo izvorne pobude v zadevi U-I-17/21 in prvih štirih dopolnitev je dostopna na moji spletni strani: https://andraz-tersek.si/pobuda-za-
presojo-ustavnosti-protikoronskih-in-epidemicnih-pravnih-predpisov-in-ukrepov-z-opr-st-u-i-17-21/   
249  Nekaj dodatne literature (iz prve polovice uradne epidemije, do danes se je literature nabralo znatno več), dostopne na povezavah: 
file:///C:/Users/ANDRAT~1/AppData/Local/Temp/Covid-45%20years%20vaccination-1.pdf; Addendum: Peer reviewed literature and preprints 
covering wet experiments, in silico  analysis of the Corman Drosten protocol-design, meta-data analysis on EuroSurveillance.org and further 
discussion; Addendum - Corman Drosten Review Report by an International Consortium of Scientists in Life Sciences (ICSLS): Peer reviewed 
literature and preprints covering wet-lab experiments,  analysis of the Corman Drosten protocol-design, meta-data analysis on 
EuroSurveillance.org and further discussion. Last Updated: 11.01.2021; Re-framing the Theory of Autoimmunity in theEra of the Microbiome: 
Persistent Pathogens,Autoantibodies, and Molecular Mimicry. www.discoverymedicine.com; ISSN: 1539-6509; DISCOVERY MEDICINE. 
Effectiveness of tests to detect the presence of SARS-CoV-2 virus, and antibodies to SARS-CoV-2, to inform COVID-19 diagnosis: a rapid 
systematic review. Dostopno na: https://ebm.bmj.com/content/early/2020/09/30/bmjebm-2020-111511; O učinkovitosti/koristnosti “lockdowna”. 



         Ustava in korona                                                                                              Andraž Teršek  
 

197 
 

 
K temu dodam še posebej moteče, z medicinsko-znanstvenega vidika, dejstvo, da (kolikor vemo) za Covid-19 
vse do danes niso bili izpolnjeni vsi štirje Kochovi postulati,250 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 patogena. 
 
K temu dodam še dejstvo, o katerem molčeča medicinska skupnost vztrajno molči, tisti, ki o tem spregovorijo, pa 
so utišani: 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 251  uvrstila med 
najhujše bolezni, kot sta kuga in hemoraglična mrzlica, po povzročiteljih iz prve (1.) skupine nalezljivih 
bolezni. To je vlada storila s SKLEPOM.252 Zdravniki, epidemiologi, mikrobiologi, medicinski znanstveniki in 
naravoslovni znanstveniki, ki vedo, o čem govorijo, povedo, da je ta klasifikacija popolnoma zgrešena.  
 
Ob vsem tem in ostalem pa vsi pravni akti in vsi ukrepi temeljijo, prvič, na golih domnevah in, drugič, na enem 
samem, podnormiranem in zato očitno protiustavnem, 39. členu ZNB. Ki ga ustavno sodišče še vedno ne 
razveljavi.  
 

Za kaj torej zares gre? 
 
Zapisal bom vprašanje: ali je s to sliko, s to podobo, s tem pa z dosedanjimi ukrepi in pravno politiko oblasti, 
karkoli narobe? V medicinskem, etičnem in pravnem smislu? 
 
Tudi odgovoril bom: seveda je. Zelo narobe je.  
 
Če k temu dodam še »protikoronske pakete«, vsebino teh PKP od 1 do 8,253 pa člene, ki so se znašli tam, kjer jim 
ni mesta, pa na socialne, gospodarske in zdravstvene posledice teh pravnih aktov in ukrepov je z njimi narobe 
skoraj vse. Razen »primernih« mask za določene zaprte prostore in dejavnosti, izogibanja »gnetenju ljudi v 
množici«, kašljanja, kihanja in pljuvanja v druge ljudi in predmete, pa umivanja, skrbi za osebno nego in higieno 
(ne, ne bom zapisal »razkuževanja«) – je s pravnimi akti in ukrepi narobe VSE.  
 
Zapisal bom še eno vprašanje: je ob vsem, kar javnost ve o cepivih, predvsem pa ob vsem, kar javnost ne ve o 
cepivih, pa ob vsem, kar se o njih že ve in je to zaskrbljujoče, predvsem pa ob tistem, kar se o njih ne ve, ali še ne 
ve in kar o njih ne vedo, ali še ne vedo niti predstavniki medicinske znanosti, dogaja »medicinski, politični in 
socialni eksperiment« z ljudmi? Trdim, da se. Je ta eksperiment »vsiljen«, izsiljen, smo ljudje v to prisiljeni? 
Trdim, da smo. 

                                                                                                                                                                                                                      
Dostopno na: 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%20Scientific%20Intl%20-
%20Latest%20News)&fbclid=IwAR3ZqS3lG7LcGNHdLZx2aIaG6Xkbal9yNgBVclcFuQYxpRDO3xntuKPRAnE; Assessing Mandatory 
Stay‐at‐Home and Business Closure Effects on the Spread of COVID‐19. Dostopno na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/eci.13484; 
Stanford Study Questions Benefits of Lockdowns and Stay-At-Home Orders. Dostopno na: https://www.outkick.com/stanford-study-questions-
benefits-of-lockdowns-and-stay-at-home-orders/; The impact of the COVID-19 pandemic on suicide rates. Dostopno na: 
https://academic.oup.com/qjmed/article/113/10/707/5857612?login=true&fbclid=IwAR2WGlRcQprrjCann-
_65dNQtjdoQnSEXiV6wBjxoNrwF5ZvGZfqxLsAvHw  
250 Glej Robert Koch: biografija, postulati, prispevki in odkritja. Dostopno na: https://sl.warbletoncouncil.org/robert-koch-9810   
251 Uradni list RS, št. 16/99 in 58/17. 
252 Sklep št. 00725-34/2020, EVA 2020-2711-0077, Uradnem listu RS, št. 2179. 
253  Dostopno na: https://www.tax-fin-lex.si/Home/Vsebina/Koronavirus?gclid=Cj0KCQjw-LOEBhDCARIsABrC0Tnt5APFzW5HAT6M-
JvRmdYlv-pX9fUpfrFni-Y7ZPWG8wTLzGYp_jYaAnDFEALw_wcB   
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Je to medicinsko, etično, moralno in pravno dopustno? Trdim, da ni. 
 
Vse to in še veliko več od tega je že mesece na ustavnem sodišču. Trdim, da znatno predolgo. Trdim, da ustavno 
sodišče predolgo odlaša s končno odločitvijo o ustavnosti vseh najpomembnejših pravnih aktov in ukrepov. Tudi 
praks (da, ustavno sodišče sme presojati tudi »ravnanja«). Trdim, da je to (najmanj) neodgovorno.  
 
Trdim tudi, da je ne le neodgovorna, ampak šokantna, zapisal bom celo besedo »sramotna«, sodba Evropskega 
sodišča za človekove pravice v primeru Vavrička in drugi proti Republiki Češki.254  
 

Slovenska komisija za etiko 
 
Moj poskus, da bi si ogledal spletišče Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, ni uspel. Tudi ne 
poskus mojih kolegov. Server nam je javil, da stran trenutno ni dosegljiva. Zato sem pogledal na spletišče Vlade 
RS. Tam sem našel tri zanimive dokumente – stališče te komisije glede oblastne protikoronske politike. 
 
V Stališču Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko o opredeljevanju prioritet v začetni fazi cepljenj 
proti Covid-19, št. 0120-508/2020-3, z dne 20. november 2020,255 je med drugim zapisano: 
 
»KME RS želi zato opozoriti, da je pri opredeljevanju prioritet za kar največji epidemiološki in družbeni učinek 
začetnih cepljenj proti Covid-19, potrebno upoštevati vrednote zdravstvene etike in humane družbe. Izhajajo 
naj iz epidemiološke logičnosti, strokovne enotnosti in etične vzdržnosti. Cepljenje naj ne razdvaja, ampak 
povezuje slovensko družbo z etičnimi načeli nujnosti, pravičnosti, odgovornosti, solidarnosti, koristnosti, 
neškodljivosti in posameznikove avtonomije. Virus ogroža vse in vsakogar, da bi epidemijo obvladali, je 
potrebna tudi enovita politična podpora predlaganemu cepilnemu redosledu. KME RS predlaga, da vlada 
imenuje skupino zdravstvenih, pravnih in strokovnjakov s področja etike, ki naj pripravijo predlog prioritet in 
načine njihovega uresničevanja. O njih naj se posvetuje tudi s predstavniki bolnikov in skupin, ki naj bi se jih 
najprej cepilo, saj je mogoče, da bo prioritete potrebno opredeliti tudi med njimi.« 
 
Je vlada to storila, ali vlada to počne? Trdim, da vlada tega ni storila in da tega ne počne. 
 
In v nadaljevanju: »Tudi med prioritetnimi skupinami ni mogoče pričakovati, da se bodo želeli vsi cepiti. Vsak 
naj se sam odloči, ali se bo cepil ali ne potem, ko so bile javnosti pošteno pojasnjene koristi in tveganja novih 
cepiv. Razvija jih več farmacevtskih korporacij, zato lahko pričakujemo, da bo njihova učinkovitost različna. 
Proizvajalci cepiva zagotavljajo njihovo učinkovitost, vseeno pa je potrebno povedati, da se srečujemo z novimi 
cepivi, katerih učinkovitost in varnost se bo ves čas preverjala. Narava virusa še ni povsem jasna, kar velja 
tudi za trajanje imunosti, bodisi naravne bodisi pridobljene s cepljenjem. Izkazalo se bo tudi, kako bo cepivo 
učinkovalo na posamezne populacijske skupine. Zaupanje v cepljenja in cepiva naj se pridobi s pravičnostjo 
prioritet, preglednostjo njihovega uresničevanja in vsakomur razumljivim poročanjem o njihovih koristnih 
učinkih in morebitnih sopojavih, ki naj temeljijo na znanstvenih dokazih. Na vprašanja javnosti in bolnikov 
naj se sproti odgovarja, stališče javnosti do cepljenja naj se preverja tudi z anketami, ki naj povedo, kaj ljudi 

                                                        
254 Sodbo sem pojasnil in komentiral v Andraž Teršek: Kazni zaradi zavrnitev cepljenja pridejo na vrsto na koncu. Dnevnik, Objektiv, 17. april 
2021. Dostopno na: https://www.dnevnik.si/1042953446/objektiv-nova/kazni-zaradi-zavrnitev-cepljenja-pridejo-na-vrsto-na-koncu. Glej tudi 
Andraž Teršek: Compulsory Vaccination and Fundamental Human Rights. 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 
255  Dostopno na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/KME/Uradna-stalisca/Stalisce-Komisija-Republike-Slovenije-za-
medicinsko-etiko-o-eticnih-izzivih-epidemije-Covid-19.pdf   
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najbolj moti in česa jih je strah. Na ta način se bosta stroka in zdravstvena politika najbolj učinkovito 
zoperstavili morebitni ponovni kampanji proti cepljenju in vnašanju nemira ter nezaupanja v njegove učinke. 
KME RS podpira stališče, da se kljub cepivu po strokovni presoji epidemiološkega stanja, še naprej vzdržujejo 
osnovni varnostni ukrepi, maske, ustrezna medosebna razdalja in higiena rok. Ob cepljenju naj trajajo toliko 
časa, dokler cepiva ne bo dovolj in bo njegova učinkovitost dokazana in sprejeta. 
 
Ali oblast na ta način komunicira z javnostjo? Trdim, da ne. 
 
Potem je tu še stališče komisije št. 0120-480/2020-2, z dne 27. oktober 2020:256 
 
»KME RS je svoje stališče o etični obravnavi bolnikov in rabi respiratorjev objavila ob začetku epidemije v 
marcu 2020 in je dosegljivo na spletni strani Ministrstva za zdravje(https://www.gov.si/zbirke/delovna-
telesa/komisija-rs-za-medicinsko-etiko/). Ob ponovnem pojavu epidemije in hitrem širjenju bolezni pa ga želi v 
okviru svojih pristojnosti povezati še z etičnimi področji obveščenosti javnosti, omejeno dostopnostjo do 
zdravstvenih storitev in obremenitvami zdravstvenega kadra. Uspešnost omejitvenih ukrepov je v vsaki epidemiji 
odvisna od pripravljenosti javnosti, da jih sprejema in uresničuje. Vključujejo vsakogar, vsak naj bi razumel, da 
so omejitve potrebne, kar izpostavlja javno-zdravstveno načelo po razumljivi obveščenosti vseh, ki so jim 
namenjeni. Pregledni sprotni podatki javnosti omogočajo spremljati širjenje okužbe, dinamiko epidemije in 
pomagajo razumeti povezanost vzrokov in posledic s prepletom odgovornosti med javnostjo, bolniki in 
zdravstvom. KME RS ocenjuje, da vsakodnevna razumljiva obvestila in pojasnila javnosti omogočajo razumeti 
namen in smisel sprejetih ukrepov.« 
 
Ali vlada deluje tako? Trdim, da ne.  
 
Ponujanje gole statistike, številk, preštevanje umrlih, brez širšega konteksta, kdo so oboleli in okuženi, kako in 
kje so zboleli in se okužili, koliko so stari, ali so imeli predhodne ali pridružene bolezni, morda kronična 
obolenja, pa odsotnost razlikovanja med »s« covidom in »zaradi« covida, pa izjave, da se vse smrti vpišejo pod 
covid smrti, pa kriminalno brezbrižno zapostavljanje domov za starejše občane (2,000 smrti?!), pa kadrovske 
menjave in zamenjave, pa prilagajanje sestave strokovne posvetovalne skupine politični volji oblasti, pa 
nasprotovanje stroke določenim ukrepom oblasti, pa nejasnosti, pa pravni akti, ki so tako slabi, pomanjkljivi, 
nejasni in nedoločni, da pomenijo NEpravo, pa dnevna sprenevedanja in manipulacije, tudi večje in manjše laži 
oblasti, pa politične sprevrženosti, kot je bil »proces proti protestirajočim dijakom in dijakinjam«, pa ravnanja 
predstavnikov oblasti, ki niso za vzor in zgled, ker so v nasprotju z ukrepi, pa zavračanje subjektivne in 
objektivne odgovornosti za taka ravnanja,  pa prepoved oblasti, da bi od nje izbrana stroka brez dovoljenja oblasti 
komunicirala z javnostjo, pa cehovski in medijski napadi, tako rekoč linči zoper tiste zdravnike in druge ljudi, ki 
mislijo drugače, pa odstop prvega in drugega avtonomno in kritično mislečega epidemiologa, pa izjave premierja 
in kategorično odstopljenega ministra, pa razkritja medijev, novinark in novinarjev, oddaje Tarča… o najmanj 
pravno spornih, etično dvomljivih in zelo verjetno več kot le nečednih ravnanjih s proračunskim denarjem v 
zdravstvu, pa sovražna retorika oblasti, pa neprestano strašenje ljudi, pa kaznovanje, ki je samo sebi namen in 
policizem, od rogljička in kavice na javnem kraju, do shodov in protestov, pa vzpostavljene tiranije in nepravja - 
po definiciji … Nič od tega in še marsičesa ne pomeni delovanja, h kateremu poziva komisija. In ne samo 
komisija.  
 
V stališču komisije beremo tudi naslednje: »Z epidemijo Covid-19 so se dodatno podaljšale čakalne dobe, s 
čimer se je dodatno znižala dostopnost do potrebnih zdravstvenih storitev, ponekod se uvaja začasna prekinitev 
obravnave zdravstveno nenujnih bolezni ali stanj. Ob z epidemijo povezanih omejitvah zdravstvenih storitev želi 
KME RS opozoriti, da pogoji dela na različnih nivojih zdravstva kakor tudi v zdravstvenih ustanovah, niso enaki 

                                                        
256  Dostopno na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/KME/Uradna-stalisca/Stalisce-Komisije-Republike-Slovenije-za-
medicinsko-etiko-o-eticnih-izzivih-epidemije-COVID-19.pdf   
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in primerljivi. Zato meni, da dostopnosti ni mogoče v enaki meri omejevati na vseh področjih zdravstva. Ti naj v 
sodelovanju z epidemiološko stroko proučijo, kako bi bilo mogoče izvajanje storitev kar najmanj omejiti. Vsaka 
stroka naj bi opredelila storitve, ki jih mora v obstoječih pogojih nujno izvajati še naprej. Kjer se uvaja delitev 
na nujna in nenujna stanja, pa naj se javnosti predstavi natančen seznam storitev, ki se bodo še naprej izvajale. 
Pravična dostopnost do zdravstvenih storitev je v vseh okoljih ključna vrednota zdravstvene varnosti in 
zadovoljstva javnosti z zdravstvom.« 
 
Je oblast to storila? Trdim, da ni. 
 
In še: »Od zdravstva se pričakuje, da njegovi izvajalci svoje delo opravljajo strokovno, učinkovito, odgovorno, in 
z empatijo do bolnikov. V epidemiji naraščajoče pomanjkanje zdravstvenega kadra spremlja preobremenjenost in 
izgorelost, ki lahko negativno vpliva na odnos med zdravnikom in bolnikom, spremljajo jo zmanjšana delovna 
storilnost, negativni občutki in reakcije, večja je možnost napak, v strahu pred njimi se zdravstveniki zatekajo k 
defenzivnemu ukrepanju. Tudi v takih okoliščinah pa ne zamre trud za kakovostno reševanje zdravstvenih 
potreb bolnikov, analiziranje delovanja zdravstvenega sistema in izvajanih ukrepov. KME RS želi opozoriti, da 
ob upravičeni skrbi za zdravstveno varnost bolnikov, ne bi smeli spregledati okoliščin, ki ji niso v korist. V 
pravični zdravstveni politiki etično obveznost do bolnikov spremlja tudi etična obveznost do zaposlenih v 
zdravstvu.« 
 
Ali oblast deluje tako? Trdim, da ne. 
 

Slediti tok denarja 
 
Akad. prof. dr. Jože Trontelj v članku z naslovom »Bioetika, raziskovanje na človeku in nevarnost zlorabe« med 
drugim zapiše:  
 
»Nedavni napredek biologije in medicine napoveduje nastop nove dobe v zgodovini človeštva. Posebno 
spoznanja in novi posegi na področju genetike utegnejo imeti težko predvidljive posledice za posameznika in za 
družbo. Koristi tega napredka pa ne bodo zastonj. V ceni, ki jo bo treba plačati, bo verjetno sprememba 
vrednosti, ki jo družba pripisuje človekovemu dostojanstvu, to pa ima lahko daljnosežne posledice za odnos do 
človekovih pravic in blaginje človeškega bitja kot posameznika. Interesi znanstvenikov in naročnikov raziskav 
najbolj ogrožajo dostojanstvo in življenje zarodka in vitro. Pridobivanje človeških zarodkov in kloniranje 
človeških bitij je postalo v nekaterih državah zakonsko dovoljeno, kar pomeni zakonito popredmetenje človeškega 
življenja. Tehnologijo zunajtelesne oploditve je zdaj mogoče izrabljati za vrsto novih, etično spornih ciljev. 
Družbeni nadzor nad etičnostjo znanstvenih raziskav in načinov uporabe novega znanja ostaja nepogrešljiv, za 
to imamo prepričljive argumente iz zgodovine medicine in sedanjega časa. Nadzor je posebno pomemben 
danes, ko so interesi in pričakovanja, povezani z raziskavami na človeških bitjih, veliki kot še nikoli doslej. 
Tako imenovana praktična etika jim žal ni napoti.« 
 
In še: »V te zlorabe je vodila vrsta vzrokov, povodov, motivov. Med njimi so bile častihlepnost, želja po hitrem 
napredovanju in zaslužku, lahkomiselnost in celo zločinska nevednost raziskovalcev. Najhujše prestopke zoper 
etiko pa so v preteklem stoletju zagrešili znanstveniki pod vplivom ideološke zaslepljenosti, zahtev zločinskih 
režimov in ekonomskih interesov močnih farmacevtskih podjetij. Kršilci so bili ugledni zdravniki in 
znanstveniki, znani kot zaupanja vredne avtoritete na svojih področjih medicine in znanosti. / Žrtve pa so bili 
najšibkejši, najmanj zavarovani in najobčutljivejši člani družbe: hudo bolni, stari, revni, duševno ovirani, 
sirote, ljudje v odvisnem položaju – zaporniki, vojni ujetniki, podrejeni uslužbenci, vojaki, nerojeni otroci.«257  
 

                                                        
257 Akad. prof. dr. Jože Trontelj: Bioetika, raziskovanje na človeku in nevarnost zlorabe. Komisija RS za medicinsko etiko, str. 191-192. Dostopno 
na: https://www.zrss.si/bzid/geni/pdf/trontelj-clanek.pdf 
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Nič od tega se v obdobju marec 2020 in april 2021 ni moglo zgoditi? Nič od tega se ne dogaja? Nevarnosti za to 
ni, če pa je, se ne uresniči? In se ni zgodilo, prav nič od tega, ali temu podobnega? 

Anton Komat, okoljevarstvenik, intelektualec in izobraženec je v svojem »odprtem pismu«258  med drugim 
zapisal: »… Zamislimo si, da je policija dobila nove alkoteste, ki ne zaznajo samo trenutne koncentracije 
alkohola v krvi voznika, temveč celo vrsto pijače, ki jo je popil recimo pred pol leta. Torej, če ste se pred pol leta 
napili vina in od takrat niste použili nobene alkoholne pijače, vam bo policist danes odvzel vozniško dovoljenje, 
čeprav ste popolnoma trezni./ Če bi se vam to zgodilo, bi odločno protestirali in napisali ugovor, ne pomislite pa, 
da WHO zapoveduje prav tako metodo za dokaz ‘kužnosti’ s koronavirusom. S tem ‘regulira’ potrebno število 
‘kužnih’ za opravičevanje protiustavnih ukrepov. Testi PCR so idealen način za pogon te velike prevare, ki je 
podprta z nasiljem… V deset tisoče gre število pogumnih zdravnikov, uglednih profesorjev, poštenih 
raziskovalcev in pravnikov, ki manipulacijo s koronahisterijo razglašajo za globalni kriminal, naperjen proti 
človečnosti. Napovedujejo dan, ko bodo akterji končali pred mednarodnim sodiščem… Ideolog histerije je 
zločinska WHO, izvajalke so vlade, ki jih ‘poganja’ natiskani ‘helikopterski denar’ brez kritja, ki ga sipajo 
globalni uničevalci demokracije. Vsaka država potrebuje sveže kredite, da preživi, toda ta čas država ne dobi 
kredita, če se ne pokori ukazom WHO. Globalni psihopati so pripravili načrt popolnega podrejanja onih, ki jih 
bodo pustili preživeti kot svoje sužnje. Če ne verjamete, vam bodo spregovorili dogodki./ Kdo nam uničuje 
demokracijo? To so nosilci globalizacije, korporacije, finančne skupine, bankirji in zloglasna trojka (IMF, ECB, 
komisija EU), ki za obrambo svojih načrtov rušijo vlade, kolonizirajo države in netijo vojne. Koronahisterija je 
posebna oblika biološke vojne proti človeštvu.« 

In v nadaljevanju: »Ne morem verjeti, da so zmogljivosti zdajšnjega zdravstvenega sistema slabše kot partizanska 
saniteta med drugo svetovno vojno. Znamenita bolnica Franja v barakah na dnu kanjona v Cerkniškem hribovju 
je imela očitno več postelj za intenzivno nego, kot jih ima zdajšnji zdravstveni sistem Slovenije. V Franji so bili 
hudo ranjeni partizani brez pomoči antibiotikov potrebni izjemno skrbne nege, da so preživeli. Da ne govorim o 
amputacijah udov, ki jih je prizadela sepsa, pogosto brez narkoze. In zdaj naj bi se ljudje odrekli svobodi in 
pravicam, za katere so se borili milijoni mladih in milijoni tudi umirali v vojnah, in to zgolj zato, ker so jim 
vcepili paničen strah pred malo hujšo gripo! Pa kaj smo vsi nori!?/ Še pred dvema mesecema so govorili, da 
nimajo kadra za več kot 1500 testov, zdaj pa kar naenkrat ni problem izvedba 5300 testov? Torej, kader za 
testiranje so našli, ni pa postelj in osebja za zdravljenje obolelih. Ni potrebe, saj je cilj zgolj ustvarjanje lažno 
okuženih, to je manever, s katerim regulirajo ukrepe podrejanja ljudi. Pri tem pa jim je glavno orodje test PCR./ 
Za določanje ‘okuženosti’ uporabljajo test PCR, ki ni namenjen, niti ni bil razvit, niti ni registriran za 
diagnostične namene. Za diagnostične namene ni uporaben, ker odkriva le delčke virusne RNK, ki lahko izvira 
tudi iz mrtvega virusa, ki ga je človekov imunski sistem že onemogočil. Test niti ni specifičen za novi korona-
virus, ampak lahko delček RNK, ki ga s testom iščejo, izvira od drugih koronavirusov, ki povzročajo prehlade in 
so pri ljudeh ves Čas prisotni na respiratornih sluznicah. Že dolgo je znano, da je sezona koronavirusov med 
decembrom in aprilom, izven tega obdobja so sicer prisotni, zato jih s testom PCR lahko odkrijejo, vendar ne 
povzročajo bolezni. Poleg tega je test PCR odvisen od števila podvajanj DNK oziroma RNK molekul. PCR 
(Polymerase Chain Reaction) namreč temelji na nizu hitrih podvajanj delcev dednega zapisa. V tej točki je prvi 
vzvod možne zlorabe metode PCR, in sicer število podvajanj. Če je prenizko (pod 35 ciklov), so vsi testi 
negativni, če pa uporabljajo več kot 60 ciklov, pa so vsi testi pozitivni. Oho! Odstotek pozitivnih (ali kakor so jih 
krstili ‘okuženih’) od celotnega števila testiranih se torej po želji regulira z nastavitvijo števila podvajanj. Če pa 
želijo večje število ‘okuženih’, potem enostavno le povečajo število testiranih. Kakšno krasno orodje za 
manipulacijo! Pandemija se krmi s testi, toda pozitivni test nam ne prinaša nobenega pomembnega podatka. Ne 
pove nam, ali je človek sploh okužen s korono; ne pove nam, ali so ti virusi v človeku sploh živi oziroma 
virulentni; ne pove nam; koliko teh virusov je v človeškem telesu; ne pove nam, ali bo človek zbolel; ne pove 
nam, ali bo pozitivni človek okužil druge ljudi. Klinično nam test ne pove ničesar! Vrednost testa je nična! Ob 

                                                        
258  Original hranim avtor. Različica je dostopna na:  https://www.facebook.com/107700864715275/posts/dve-odprti-pismi-anton-komat-
okoljevarstvenik-in-razumnik-je-napisal-odprto-pism/121438403341521/  
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tem navajam, da v Sloveniji vsak dan za teste vržemo proč vsaj 400.000 evrov, kar je letna plača za najmanj 15 
medicinskih sester!« 

In sklene: »Tudi ukrep uničevanja družbenega življenja (lockdown) ne služi ničemur: vse se zapre, in ko se 
odpre, se spet vse ponovi. To smo v Sloveniji že doživeli in to oblast spet ponavlja, tako kot maske gor, maske 
dol! Po definiciji je norost nenehno ponavljanje istih napak. Grozljivo pa je, da je danes norost uzakonjena! Ali 
ne bi bilo bolje naučiti se živeti z virusom!/ Na potezi je torej ljudstvo, da začne izvajati ostrejše ukrepe za 
resnico in svobodo. Naj nam bo jasno, za epidemijo štejejo le bolniki na intenzivni negi in število umrlih. Ker 
pa ta dva grafa že več mesecev kažeta navzdol, naj vas ne bo strah, kljub strahovladi.« 

Dr. Žiga Zebec v članku z naslovom »Uporaba qPCR testov za detekcijo SARS-CoV-2 v Sloveniji« med drugim 
pojasnjuje:259  
 
»Decembra 2019 so na Kitajskem v Wuhanu prvič zaznali okužbo dihal, ki jo povzroča virus iz družine 
koronavirusov, kasneje poimenovan SARS-CoV-2. Gre za pozitivno-smerni RNK virus, kar pomeni, da se RNK 
zapis tega virusa direktno prepiše v viralne proteine. SARS-CoV-2 je velik nekaj manj kot 30.000 nukleotidov 
(Slika 3., A) in povzroča bolezen covid-19. Večina (40-80 %) ljudi, pri katerih je bila potrjena okužba z SARS-
CoV-2, ne razvije nobenih simptomov, so asimptomatski, oziroma ne zboljijo, okoli 20 % jih razvije simptome 
podobne prehladu (vročina, kašelj, glavobol), okoli 2-5 % jih potrebuje hospitalizajijo zaradi simptomov podobih 
pljučnici. V primerjavi z drugimi virusi, ki povzročajo respiratorna obolenja, kot na primer virus pandemične 
influence ali SARS-CoV, ima SARS-CoV-2 nekaj zelo posebnih karakteristik. Reprodukcijsko število R0 je najvišje 
pri okužbi s SARS-CoV-2 primerljivo z R0 SARS-CoV, in višje od R0 pandemične influence. SARS-CoV-2 ima 
najdaljšo inkubacijsko dobo, 4-12 dni, vendar ima velik delež okuženih blag potek bolezni. SARS-CoV-2 ima 
relativno nizko mortaliteto v populaciji mlajših od 65 let, za razliko od SARS-CoV ali pandemične influence, ki 
povzročita veliko število smrti tudi v mlajši populaciji in  veliko izgubo življenjskih let, ker umira tudi mlajša 
populacija… Glavno pravilo je, prej kot je dosežen pražni cikel (Ct), več je izhodiščnega matričnega DNK in 
obratno. Enako kot pri PCR reakciji se tudi pri qPCR reakciji vsake   ̴3,3333 cikle število molekul poveča za 
desetkrat, kar pomeni, da se število molekul poveča vsake   9̴,9999 ciklov za 1000-krat oz. dobimo iz ene 
molekule po opravljenih   9̴,999 ciklih 1000 molekul./ qPCR metoda za detekcijo SARS-CoV-2 je bila razvita v 
raziskovalni skupini prof. dr. Christiana Dorstna, iz klinike Charite Berlin v Nemčiji. Ta metoda »Corman-
Dorsten« je qPCR test, ki ga tudi WHO prepoznava kot »zlati standard« za detekcijo SARS-CoV-2 in se zato 
uporablja v večini držav na svetu…Tudi v Sloveniji se uporablja »Corman-Dorsten« qPCR test, pri katerem je 
pražni cikel 37, tako se vsi vzorci, ki dajo signal pri 37 ciklu ali prej, smatrajo kot pozitivni na prisotnost SARS-
CoV-2… Mikrobiom (skupek vseh mikroorganizmov), ki ga odvzamemo z nazofaringealnim brisom, je 
kompleksen vzorec, v katerem se nahajajo dedni materiali gliv, bakterij in virusov 8. Med pomnoževanjem v 
qPCR reakciji lahko pride do pomnoževanja cDNK-ju podobnih virusov ali do formacije artefaktov, tako 
imenovanih kimer. Pri pacientih, inficiranih s SARS-CoV-2, pogosto prihaja do ko-infekcije z drugimi virusi, kot 
so na primer rinovirusi (6 %) in influenca (2 %)./ Eden poglavitnih faktorjev pri razvoju učinkovitega in 
selektivnega qPCR testa je oblikovanje začetnih oligonukleotidov. Pri tem je treba upoštevati veliko faktorjev, kot 
so pozicija na dednem materialu, specifična za točno določeno sekvenco (SARS-CoV-2) in termodinamične 
lasnosti posameznega začetnega oligonukleotida ter njuno delovanje v tandemu med qPCR reakcijo… Uporaba 
qPCR testa, ki se uporablja tudi v Sloveniji 6, s strani proizvajalca namreč ni predvidena za diagnostične 
namene./ Začetni oligonukleotid, RdRp_SARSr-R (Slika 1.), že na prvi pogled poseduje na 12 poziciji neujemanje 
z viralno sekvenco. Hkrati ima RdRp_SARSr-R tudi zelo nizko temperaturo taljenja (ang. melting temeperature, 
Tm). Tm nam pove, pri kateri temperaturi lahko začetni oligonukleotid še prilega na ciljno sekvenco cDNK virusa. 
Začetni oligonukleotid RdRp_SARSr-R ima Tm 55-57 ˚C, njegov par RdRp_SARSr-F pa 64 ˚C, kar pomeni da je 
razlika v Tm 7-9 ˚C vrednosti, izračunano za Phusion polimerazo na spletni strani New England Biolabs, NEB 
(https://tmcalculator.neb.com/#!/main).  Takšna temperaturna razlika ni priporočljiva za izvajanje PCR reakcij s 

                                                        
259 Neobjavljeno. Original hranim avtor.  
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strani NEB, ki je eden izmed vodilnih proizvajalcev molekularne diagnostike. Ta razlika v Tm ne upošteva dejstva, 
da se pri RdRp_SARSr-R en nukleotid sploh ne prilega na predvideno sekvenco cDNK od SARS-CoV2, kot je 
razvidno iz slike 1, kar Tm za prileganjenje RdRp_SARSr-R zniža še za 1-2 ˚C. Kombinacija odstopanja v Tm med 
obema začetnima oligonukleotidoma in nespecifično prileganje enega izmed začetnih oligonukleotidov, 
predstavlja riziko za napačne rezultate qPCR testa. Dodaten problem za zanesljivosti qPCR testa predstavlja tudi 
temperatura prileganja v qPCR programu, kjer prileganje poteka pri 58 ˚C 4 ali celo 60 ˚C 6, kljub temu, da ima 
RdRp_SARSr-R izračunan Tm pri 55-57 ˚C. To lahko privede do nepopolnega prileganja in zmanjša eficienco 
replikacije… Dodatno skrb vzbuja tudi dejstvo, da z začetnimi oligonukleotidi RdRp_SARSr detektiramo 630 
molekul v 35,2 cilkih, 63 molekul pa v 36,6 ciklih. To pomeni, da število molekul povečajo za destkrat v samo 1,4 
cikla, za razliko od 3,3, kot bi teoretično pričakovali. Tako hitro pomnoževanje je možno, če se v PCR reakciji 
dogaja nespecifično pomnoževanje, ki je posledica generiranja in ponovnega pomnoževanja artefaktov 
(formacija dimerov z začetnimi oligonukleotidi in hibrinde DNK molekule), ki nastanejo z veliko cikli PCR 
pomnoževanja in lahko onemogočijo ustrezno kvantifikacijo. Te izsledke je potrdila tudi nova, večja študija v 
renomirani reviji Nature, kjer so limit detekcije (LOD) z RdRp_SARSr postavili celo na 1000 molekul, kar 
pomeni, da vrednosti Ct, ki so višje od 35, niso zanesljive pri identifikaciji in kvantifikaciji virusa SARS-CoV-2./ 
Razvita qPCR metoda za detekcijo SARS-CoV-2 ima nekaj vidnih pomanjkljivosti, ki so povzete v pismu uredniku 
revije Eurosurveillance, kakor tudi v pozivu uglednih znanstvenikov, da se publiciran članek Corman idr., 2020, 
zaradi pomankljivosti umakne. Problematika tega qPCR testa je, da se rezultate teh testov uporablja za 
generiranje statističnih podatkov kot so; število inficiranih, število hospitaliziranih in števlilo umrlih, ki se jih 
nato uporabi za določanje ukrepov za zagotovitev javnega zdravja… Posledično je zelo verjetno, da ljudje, ki so 
pozitivni na qPCR testu, vendar njihov Ct ne presega določene vrednosti, niso kužni in ne prenašajo virusa, 
hkrati pa ne zbolijo za težjo obliko bolezni. Te informacije, bi imele velik pomen za strokovnjake, ki odločajo o 
ukrepih v javnem zdravju… Dostop do neobdelanih qPCR podatkov, predvsem dostop do Ct vrednosti, je 
ključnega pomena, saj bi to omogočilo bolj smiselna navodila pacientom in optimizirano zdravljenje. 
Retrospektiven pregled Ct vrednosti, v kombinajici s potekom bolezni, bi lahko nudil ključne podatke za bolj 
učinkovito zdravljenje pacientov s covid-19 in boljšo strategijo zaščite javnega zdravja. Tako bi lahko zmanjšali 
predviden obseg ukrepov za zajezitev covid-19 in s tem tudi negativne posledice, ki jih imajo ukrepi na sicer 
zdravih ljudeh./ Na tej točki se pojavi potreba po raziskavah, ki bi preverjale korelacijo med številom viralnih 
partiklov kvantificiranih z qPCR testom (Ct) in potencialnim potekom bolezni (hospitalizacije in mortaliteto). 
Nova študija (reprint, brez »peer-review«) nakazuje na korelacijo med količino viralnih partiklov, ki so jih 
detektirali v slini obolelih in potekom bolezni covid-19. Takšne in podobne študije bodo pomagale identificirati 
paciente, ki bi lahko imeli hujši potek bolezni covid-19 in tako omogočile hitro zdravljenje, še preden se razvijejo 
simptomi.«260 

Tega oblast in njene marionete ljudem ne pojasnijo. 

Najprej so oblast in njene marionete javnosti upale zatrjevati, da s testi dejansko ni mogoče ugotavljati razlike 
med gripo in covidom. Potem so si upale zatrjevati, da se vsa obolenja in celo smrti beležijo kot covid zadeva. 
Potem so si upale glede tega sprenevedati, spreminjati delne izjave in kontekste in ustvariti gosto meglo. Potem 
so si upale zatrjevati, da v enem letu ni bilo evidentiranega primera gripe. Potem so ugotovile, da javnosti tega ne 
gre govoriti, ker ljudje niso popolni bedaki. Potem so si upale zatrjevati, iznenada, da je bilo v preteklem letu 
približno enako število primerov gripe, kot v prejšnjih letih.  

In človek, ki še nima terminalno ranjenega uma, postavi vprašanje: kako je to mogoče? Kako je to mogoče, če sta 
se država in zdravstvo v vseh pogledih in ozirih ukvarjala samo s covid zadevami? Kako je to mogoče, če so 
ljudje živeli v varnih »balončkih«, skoraj v kletkah in hermetično zaprtih epruvetah? 

                                                        
260 Ena od prvi znanstvenih študij o učinkovitosti testov je dostopna na povezavi: https://ebm.bmj.com/content/ebmed/early/2020/09/30/bmjebm-
2020-111511.full.pdf   
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In zato gre: za tvegano stavo, da smo ljudje bodisi popolni bedaki bodisi brezhrbtenični prestrašenci, ali pa 
organizmi s terminalno in vseobsegajočo mentalno osteoporozo, ki se bomo uklonili, ki bomo klonili, se predali 
in prepustili – tiraniji gole oblasti, zločinski volji centrov moči in odločanja, njihovih marionet in ukazom 
globalnega velekapitala.261 

Se bomo? Upam, da se ne bomo.  

 

Brezbrižnost in ignoranca Vlade RS ter poslancev in poslank vladne koalicije 
 
V torek, 27. aprila 2021, je bila izvedena NUJNA seja Odbora DZ za zdravstvo. Trajalo je skoraj eno leto, da 
smo jo »izsilili.« 
 
Rdeča nit razprave je bilo (oziroma, naj bi bila, bi morala biti, če bi vsi udeleženci uspeli razumeti, za kaj gre) 
razlikovanje med (napačno) »teorijo o kapljičnem prenosu« virusa covid in »teorijo o aerosolnem prenosu.« V 
dokumentu,262 ki je bil stvarna podlaga za sejo, je omenjeno tudi odprto pismo 239 znanstvenikov z vsega sveta, 
ki so že pred časom pozvali medicinsko skupnost in pomembna nacionalna in mednarodna telesa, naj pripoznajo 
pomen aerogenega prenosa covida-19: »Zaskrbljeni smo, da bosta neprepoznavanje tveganja za aerogeni prenos 
covida-19 in odsotnost jasnih priporočil o nadzornih ukrepih proti virusu v zraku imela pomembne posledice: 
ljudje bodo morda mislili, da so v celoti zaščiteni, če spoštujejo obstoječa priporočila, v resnici pa so potrebni 
dodatni ukrepi za zmanjševanje aerogene okužbe.« 

Dokument omenja, da je revija Nature, ena najuglednejših znanstvenih revij na svetu, obširno povzela to pismo 
in mu pritrdila: virus se prenaša po zraku in zdravstveni ukrepi temu ne sledijo. Na organizacijo WHO je 
naslovila kritiko, da že predolgo zavrača pomen aerogenega prenosa in s tem nevarnost aerosola, ki se lahko 
kopiči v slabo prezračenih prostorih in vztraja pri trditvi, da se virus širi preko okuženih površin in z večjimi 

                                                        
261 Naslednja knjiga, vredna branja, je pretresljiva; Judy Mikovits, Kent Hecjenlively: Kuga korupcije. Povrnitev zaupanja v obljube znanosti. 
Združenje za naravno razvoj otrok, Novo mesto , 2021.  
262   Zahteva za sklic nujne seje Odbora za zdravstvo. Ljubljana, 16. april 2021. Podpisniki: poslanske skupine LMŠ, SD, Levica, SAB in 
Nepovezanih poslancev. Dokument navaja naslednjo literaturo: J. Morgenstern: COVID-19 is spread by aerosols. First 10EM, 2. december, 2020; 
Timmermans M. Myth: If you sit in a draught you will get sick. Observant Online, March 22, 2018; Egeland J. What we got wrong about Covid 
and refugees. Norwegian Refugee Council. January 7, 2021. Dostopno na: https://www.nrc.no/opinions-all/what-we-got-wrong-about-covid-and-
refugees/; Brazil′s favelas forced to fight coronavirus alone|Americas ...https://www.dw.com › brazils-favelas-fo...July 2, 2020; D. Leonhardt: Why 
has Covid’s toll been surprisingly low across much of Africa and Asia? New York Times, March 8,  2021; Kurnitski J., Seppanen O.: Trends and 
drivers in the Finnish ventilation and AC. Ventilation Information Paper No 20, May 2008; Valenčič M.: Imamo najslabšo kakovost notranjega 
zraka v Evropi. ZaEnSvet, Zavod za energetsko svetovanje 14. februar, 2019; Morawska L, Milton DK et al.:  It is time to address airborne 
transmission of covid-19. Clin Infect Dis, št. 71, 2str. 311-2313, 2020; Lewis D.: Mounting evidence suggests coronavirus is airborne - but health 
advice has not caught up. Nature, July 2020, 583 (7817), str. 510-513; MacIntyre, C.R., Ananda-Rajah, M.R.: Scientific evidence supports aerosol 
transmission of SARS-COV-2. Antimicrob Resist Infect Control 9, 202 (2020); Zuo Y.Y., Uspal WE, Wei T.: Airborne Transmission of COVID-
19: Aerosol Dispersion, Lung Deposition, and Virus-Receptor Interactions. ACS Nano 2020, 14 (12), str. 16502–16524, November 25, 2020. 
Dostopno na: https://doi.org/10.1021/ acsnano.0c08484; Chen W. et al.: Short-range airborne route dominates exposure of respiratory infection 
during close contact. Building and Environment. Dostopno na: https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.106859; Editorial: Airborne transmission of 
covid-19.  Nature 2020 (370); K. A. Prather et al.: Airborne transmission of SARS-CoV-2. Science  370, 303-304, 2020; Mandavilli: Scientists call 
on C.D.C. to set air standards for workplaces, now. New York Times, February 17, 2021; Editorial: Coronavirus is in the air – there's too much 
focus on surfaces. Nature (590), 7, 2021; Tang J.W. et al.: Dismantling myths on the airborne transmission of severe acute respiratory syndrome 
coronavirus (SARS-CoV-2), Journal of Hospital Infection, https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.12.022; World Health Organization: Modes of 
transmission of virus causing COVID-19: implications for IPC precaution recommendations: scientific brief. 27 March 2020; World Health 
Organization: Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions. 9 July 2020; Roadmap to improve and ensure good 
indoor ventilation in the context of COVID-19. Geneva: World Health Organization; 1 March 2021; Conolly K.: Germans embrace fresh air to 
ward off coronavirus. Guardian, September 30, 2020; Furlan S.: Prezračevanje rešuje življenja (spregledani Mitja Vilar). Zarja Jana, št. 
44, 3.11.2020; Keber D.: Ali smo pri ukrepih ob epidemiji nekaj spregledali? Dnevnik, 28.november 2020; Keber D.: Teorija vsega, Delo, 23. 
januar 2021; Teršek A.: Apel za ureditev sistemov prezračevanja – skrb za čiščenje zraka. Dostopno na: https://andraz-tersek.si/apel-za-ureditev-
sistemov-prezracevanja; Intervju z Mitjo Lenassijem, strokovnjakom za prezračevanje. Mladina, 9.4.2021. 
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kapljicami. To je zaviralo ukrepe, ki bi lahko vplivali na aerogni prenos, zlasti zračenje in nošnja gostejših mask 
v notranjih prostorih.  

Temu prepričanju je že pritrdilo veliko znanstvenikov, tudi v več znanstvenih člankih. Med drugim v znanstvenih 
revijah British Medical Journal in Nature. Skupina ameriških strokovnjakov je pozvala Belo hišo in dr. Faucija, 
direktorja CDC, naj se posvetijo aerogenemu prenosu covida-19 in opremijo zaposlene na prvi liniji z ustreznimi 
maskami (FFP2) ter navodili za prezračevanje. Pri tem naj sledijo Nemčiji, Avstriji in Franciji, ki so že uvedle 
obvezno uporabo gostejših mask in kakovostnih sistemov za filtracijo zraka v zaprtih prostorih. Članek v reviji 
Nature pa sklene: »Zdaj, ko soglašamo, da se virus prenaša po zraku, tako v velikih kot majhnih kapljicah, bi se 
morala prizadevanja za preprečevanje širjenja osredotočiti na izboljšanje prezračevanja ali nameščanje strogo 
testiranih čistilcev zraka… WHO in CDC morata posodobiti svoje smernice na podlagi trenutnega znanja. 
Raziskave virusa COVID-19 se hitro množijo, zato so agencije za javno zdravje dolžne predstaviti jasne in 
posodobljene informacije o tem, kaj ljudje potrebujejo za zaščito sebe in drugih.« Odgovore je zato treba iskati 
tudi pri strokovnjakih s področja aerosolov, prezračevanja, inženirstva, fizike, virologije in klinične medicine. Ob 
tem pa je »znanstveno nepošteno,«, navaja dokument, »da WHO in CDC vztrajno ponavljata, da je prispevek 
aerogenega prenosa kljub množici opazovanj, poskusov in teoretskih razprav še potrebno raziskati, ob tem pa 
spregledujeta, da za »njuno« kapljično teorijo sploh ni nikakršnih dokazov.«   

Zato je treba pozornost in ravnanje (delovanje in ukrepe) usmeriti na ukvarjanje z ZRAKOM. Na procese in 
sisteme za zračenje zaprtih prostorov, za čiščenje zraka v teh prostorih, za odvajanje izdihanega zraka iz zaprtih 
prostorov… Najprej v zdravstvenih ustanovah, v domovih za starejše občane, v vrtcih, šolah in visokošolskih 
zavodih, pa v (vseh) drugih javnih ustanovah. Potem pa s tem nadaljevati – sistemsko: uradi, muzeji, gledališča, 
univerze, javni transport, trgovine, restavracije… Z zakonom je treba urediti uporabo »čistilcev zraka« in naprav 
za spremljanje prezračenosti prostorov z merilci CO2 (od HEPA filtrov, do vsega ostalega, kar je že in kar še bo 
hitro dobavljivo, dostopno in cenovno manj obremenjujoče od orožja, tudi od raznih teh-in-onih poslov s 
premočnim videzom mafijskih rabot in neodgovornim trošenjem proračunskega, torej davkoplačevalskega 
denarja). Iti mora za nujni proces od začetka gradnje stavb, do končnega opremljanja prostorov. Enako velja za 
maske in zaprte prostore: običajne, »navadne«, »kirurške« maske, ki so postale celo (do določene mere približno 
razumljivo) modni trend, morajo nadomestiti kakovostnejše maske, FFP2 in boljše. 

Številne države vse to že počnejo. Ne samo Nemčija, Avstrija, Španija, Portugalska, Finska, Japonska…  

V več predhodnih javnih pisanj sem opisoval in pojasnjeval, kako ignorantski in brezbrižni so do tega vprašanja 
IN PROBLEMA premier, vlada, strokovna posvetovalna skupina vlade, vodja strokovne skupine, minister in 
ministrstvo za zdravstvo, NIJZ, vodstvi obeh UKC-jev, vodstva zdravstvenih ustanov, vodstva DSO-jev… Na 
pisanja, apele, pozive, prošnje, opozorila, svarila in predloge se bodisi vsi našteti niso odzivali bodisi je bil odziv 
brezbrižen, ravnodušen, občasno celo zafrkljiv in vzvišeno, megalomansko in samozadostno porogljiv (izjeme so 
statistična napaka). Vselej in ves čas je šlo tudi za izogibanje odgovornosti: stavek »mi za to nismo pristojni«, ali 
pa »jaz za to nisem pristojna/pristojen«, vključno s predsednikom države, je postal nova normalnost. Celo Varuh 
človekovih pravic, javni funkcionar z uradom in velikim številom sodelavcev in zaposlenih, nam je v odgovorih 
ponujal enak stavek, ki mu je dodal še naštevanje podzakonskih aktov o tehničnem opremljanju zgradb in 
objektov. Očitno mu niti na misel ni prišlo, da bi glede tega vprašanja in problema izpolnjeval in izpolnil svojih 
pravnih in moralnih dolžnosti (če bi želel polemizirati o prvih, o drugih verjetno ne bi želel – upam).  

G. Mitja Vilar je celo uspešno izvedel test, eksperiment. V eni od gostilen so med mizami postavili prozorne 
pregrade, nad mizo pa namestili napravo za izsesavanje izdihanega zraka, v cev in po cevi ven iz prostora. 
Kontaktirali so ga nekateri gostinci in, kolikor vem, lastnica zasebne zdravstvene ustanove. (Gola) oblast pa ga 
brezbrižno ignorira in se mu celo posmehuje. Enako velja za televizijske medije, zlasti za RTV Slovenija.  

Predvsem pa nikomur od naštetih, vse do danes, ni bilo mogoče dopovedati, da »prezračevanje«, »čiščenje 
zraka« in »odvajanje« izdihanega zraka, tudi »izsesavanje« izdihanega zraka VEN iz zaprtih prostorov, ni isto kot 
»odpiranje oken«, vklapljanje »ventilatorjev« in »klimatskih naprav«!  
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Zato se potniki v letalu ne zadušijo, četudi med letom ne »zračijo« letala z »odpiranjem oken« in s 
»prepihom.«263  

Po koncu seje (domnevam, da bo magnetogram na voljo na spletišču DZ – zelo zanimivo in koristno bi ga bilo 
analizirati) je sledilo glasovanje. Predlogi parlamentarne opozicije in vabljenih predstavnikov različnih strok niso 
bili sprejeti. Gre za naslednje predloge: 
 

1. Odbor za zdravstvo priporoča Vladi, da pripravi oziroma dopolni celovito strategijo ter akcijski plan 
obvladovanja epidemije, s katerima bodo opredeljeni ukrepi, ki so izvedljivi takoj, preventivni ukrepi, ki so 
potrebni za obvladovanje oziroma za zajezitev epidemije pred morebitnim novim jesenskim izbruhom ter 
dolgoročnejši ukrepi, namenjeni obvladovanju epidemij v prihodnosti.   

2. Odbor za zdravstvo priporoča Ministrstvu za zdravje, da popolni svojo Strokovno svetovalno skupino, zlasti s 
strokovnjaki ustreznih inženirskih ter morebitnih drugih strok, ki bi lahko s svojim znanjem in izkušnjami 
doprinesli k zajezitvi oziroma obvladovanju epidemije COVID 19. 

3. Odbor za zdravstvo priporoča Vladi, da nemudoma okrepi kampanjo ozaveščanja o nujnosti ter potrebni 
intenzivnosti prezračevanja prostorov.  

4. Odbor za zdravstvo priporoča Vladi, da v sodelovanju z ustrezno inženirsko in drugo stroko prilagodi in 
posodobi standarde prezračevanja javnih, stanovanjskih in drugih zgradb, ter  pripravi okvirni načrt sanacije 
obstoječih zgradb, ki imajo neustrezno ventilacijo ter pri tem prioritetno obravnava javne zdravstvene ustanove, 
javne socialnovarstvene zavode ter javne vzgojno-izobraževalne ustanove in v ta namen načrtuje in zagotovi 
potrebna finančna sredstva.  

5. Odbor za zdravstvo priporoča Vladi, da aktivira pristojne javne službe, da v najkrajšem možnem času in 
prioritetno opravijo meritve prezračenosti v javnih zdravstvenih ustanovah, javnih socialnovarstvenih zavodih ter 
javnih vzgojno-izobraževalnih ustanovah ter nudijo tudi pomoč vsem omenjenim ustanovam pri pripravi načrtov 
učinkovitega prezračevanja. 

6. Odbor za zdravstvo priporoča Vladi, da spodbudi ali uvede obvezno uporabo zaščitnih mask FFP2 na delovnih 
mestih, kjer upoštevaje naravo dela oziroma delovno okolje obstoji večja verjetnost širjenja okužb s COVID-19.   

 
Zavrnitev teh predlogov ni samo nerazumna in stvarno neutemeljena. Ne gre samo za nedopustno in zavržno 
brezbrižnost in ignoranco. Gre tudi za zanikanje znanstvenih dognanj in gre tudi za nespoštovanje stališč 
Komisije RS za medicinsko etiko.  
 
Z ravnodušnim in ignorantskim odnosom Vlade RS, gole oblasti, do zgoraj navedenih tematik-vprašanj-
PROBLEMOV, se neposredno kršijo temeljne človekove in ustavne pravice do obveščenosti, 264  zdravja, 
zdravega življenjskega okolja, osebnega dostojanstva in življenja – celotnemu prebivalstvu Republike Slovenije. 

                                                        
263 Podrobneje in obširneje v Andraž Teršek: Kako preživeti polet z letalom brez »zračenja« z »odpiranjem oken«? IUS INFO, 30. april 2021. 
Dostopno na: https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/avtor/61  
264 Oblasti, javnim institucijam in ustanovam smo trikrat poslali naslednja vprašanja: 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). 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. 
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Trdim, da je pravna politika Vlade RS glede testiranj in cepljenja v očitnem, neposrednem in grobem nasprotju z 
mednarodnim pravom (začenši z Oviedsko konvencijo), Ustavo RS, medicinsko etiko in deontologijo ter stališči 
Komisije RS za medicinsko etiko. 
 
En sam argument presega in hkrati zaobjema vse ostale, izvedene in podrejene argumente: gre za pravno 
nedopustno PRISILO. Ta prisila ni samo posredna, je tudi NEPOSREDNA. Analitični prerez, navsezadnje pa že 
prvi hitri pogled s prostim očesom razkrije osupljivo dejstvo, da so v Sloveniji testiranja (za katera je znanstveno 
dokazano, da so nezanesljiva, neučinkovita, v enormnem obsegu dajejo napačne rezultate in de facto ne povedo 
skoraj ničesar o bolezni Koronavirusa SARS-Cov-2 Covid-19, hkrati pa lahko povzročijo znatno škodo na 
zdravju, zlasti pri otrocih in mladih) in cepljenje »vsiljeni« kot »nujnost.«265  
 
Ta vsiljenost, prisilnost, je škodljiva stranska posledica kršitve pravice javnosti do popolne, kakovostne, celovite, 
vsestranske, natančne in resnicoljubne obveščenosti: o VSEH dosegljivih znanstvenih dognanjih glede kakovosti 
in učinkovitosti testov in glede kakovosti, učinkovitosti in stranskih učinkih cepiv.  
 
Ta vsiljenost, prisilnost, je škodljiva stranska posledica dejstva, da slovenska javnost ŠE VEDNO ni obveščena in 
obveščana, podučena o ZDRAVILIH, ki so dokazano lahko učinkovita pri predmetni bolezni. Pri tem ne gre 
samo za Ivermectin,266 gre tudi za: Hidroksiklorokin, v kombinaciji s cinkom; Sumamed; Camoquine, Flavoquine 
in druge kinine; Budesonide (glukokortikoid); Vodikov peroksid. Tako so mi povedali zdravniki in zdravnice.267  
To sem tudi prebral v znanstvenih člankih.268  

                                                                                                                                                                                                                      
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: informacij ne moremo posredovati, ker jih nimamo. 
265  Samo ščepec uporabne literature: 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; Povezava: 
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj8iPmr0KjuAhXp_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; 
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.  
266 Glej npr. 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. ScienceDirect. Antiviral Research, Vol. 178, June 2020, 104787. Dostopno na: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220302011  
267  Alternativna zdravila in njihovi pozitivni zdravilni učinki ob nastopu bolezni Koronavirusa SARS-Cov-2 Covid-19 so pojasnjena v 
znanstvenem pismu, ki smo ga s pobudnicama in pobudnikom (zdravnicama in zdravnikom, prvopodpisana Sabina Senčar, dr. med., spec.gin. in 
por., spec. spl. med., sam imam v zadevi vlogo pooblaščenca) v pobudi z opr. št. U-I-17/21 poslali na Ustavno sodišče RS že januarja 2021. Ne 
splošni javnosti, pač pa zgolj tistemu delu javnosti, ki ciljano išče, so na voljo kvečjemu postranske objave, kot na primer: The Centre for 
Evidence-Based Medicine: 28. april 2020, dostopno na: https://www.cebm.net/covid-19/what-is-the-evidence-for-use-of-macrolide-antobiotics-for-
treatmetnof-covid-19/ ; THE LANCET Respiratory Medicine, 9. april 2021, dostopno na: 
https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(21)00160-0/fulltext ; MEDICAL LIFE SCIENCES NEWS, 24. november 2020, 
dostopno na: https://www.news-medical.net/news/20201124/Mefloquine-shows-potential-as-anti-SARS-CoV-2-drug.aspx ; COCHRANE, 25. 
marec 2021, dostopno na: https://www.cochrane.org/news/chloroquine-or-hydroxychloroquine-useful-treating-people-covid-19-or-preventing-
infection ; Govori.se, 22. marec 2020, dostopno na: https://govorise.metropolitan.si/zanimivosti/osupljivo-hrvaski-antibiotik-sumamed-v-
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V oddaji 24 ur zvečer, POP TV, je bil pred dnevi opravljen pogovor s prof. dr. Matjažem Zwitterjem. Tema 
pogovora sta bili zlasti vprašanje obstoja zdravil (poleg cepljenja) za spoprijemanje s predmetno boleznijo in 
razlog, da ljudje o teh alternativah zdravljenja niso informirani, uradna medicina pa jih ne uporablja. Znanstvenik 
je pojasnila, da gre tudi v tem primeru za isti problem, kot obstaja že v celotni zgodovini človeštva, razvoja 
medicine in zlasti logike/politike/mentalitete obstoja in delovanja farmacevtskih družb: te so finančno enostavno 
premočne in največji giganti farmacevtske industrije razpolagajo z denarjem, ki je za manjše proizvajalce zdravil 
nedosegljiv. Zato slednji na trg ne morejo prodreti s svojimi zdravili, ki bi pomenila konkurenco farmacevtskim 
gigantom. Ker farmacevtska industrija diktira pogoje za uradno priznavanje zdravil, posledično manjši 
proizvajalci ne morejo zadostiti visokim in zelo strogim kriterijem za znanstvene študije in analize. Prepogosto 
ne morejo prodreti niti z objavami znanstvenih člankov v najuglednejših znanstvenih revijah, ki ne bi bili v 
poslovnem interesu farmacevtskih gigantov (nekaj takšnih člankov hranim). Prof. dr. Zwitter je bil jasen in 
neposreden: o vsem odloča denar. In farmacevtski giganti imajo veliko večji finančni interes in dobiček pri 
cepivih, kot pa pri drugih zdravilih, kot so tablete. Povedal je celo, da je slovenski medicinski skupnosti 
predlagal, da se v Sloveniji opravi klinična študija z zdravilom Ivermectin, a so ga kolegi skoraj porogljivo 
zavrnili. O tem zdravilu pa je vendarle objavil dva članka v reviji slovenske zdravniške zbornice.269 
 
Posnetka in povzetka pogovora z dr. Zwitterjem nisem uspel najti na spletišču 24ur. Sem pa našel dodane 
prispevke z dr. Beovičevo in dr. Štrukljem, ki so pozornost ponovno preusmerili na cepiva.270  
 
Veljavni odloki Vlade RS, uredbe in okrožnice Ministrstva za zdravstvo neposredno ŽE pogojujejo uresničevanje 
temeljnih ustavnih pravic in svoboščin z bodisi cepljenjem bodisi izkazom o prebolelosti predmetne bolezni 
bodisi s testi – neprestanimi testi: od prehajanja meje in potovanj, do turizma (!!), napovedanih skorajšnjih javnih 
prireditev, obiskovanja zaprtih javnih prostorov itd.. Enako počnejo delodajalci, po nareku vlade: na enak način 
pogojujejo obiskovanje delovnega mesta in že lep čas celo zaposlitev delavk in delavcev. Vsakodnevno prejmem 
več pisem delavk in delavcem, v katerih mi sporočajo, da jim delodajalci na ta način pogojujejo ne samo prihod 
na delovno mesto, ampak tudi zaposlitev kot tako. Število primerov odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz tega 
razloga pa narašča dnevno – in pospešeno. 
 
Zato postavim vprašanje: je to PRISILA k PODREDITVI POSEGOM V FIZIČNO IN MORALNO 
INTEGRITETO POSAMEZNIKA, ki je po mednarodnem pravu, Ustavi RS, Zakonu o pacientovih pravicah in 
medicinski etiki in deontologiji PREPOVEDANA? 271  Nenazadnje nasprotuje tudi Resoluciji Parlamentarne 
skupščine Sveta Evrope iz leta 2020.272  

                                                                                                                                                                                                                      
kombinaciji-z-zdravili-proti-malariji-naj-bi-odlicno-deloval-na-koronavirus/ ; Radio Študent, 20. marec 2020, dostopno na: 
https://radiostudent.si/znanost/kroff/hidroksiklorokin-sumamed-kroff ;  
268  Dodatne reference: Bela listina o Hidroksiklorokinu, Dr. Simone Gold, MD, JD. Dostopno na: www.americanfrontdoctors.com 
www.AFLDS.com; V bolezni in zdravju: koregulacija vnetja in socialnega vedenja, Eisenberger, Moieni et al.. Dostopno na: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27480575/; Dešifriranje Covid-19 citokinske nevihte: Sistemski pregled in meta-analiza (okt.2020). Dostopno na:  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33058143/; Klinična učinkovitost derivatov klorokina pri COVID 19: primerjalna meta-analiza med masovnimi 
podatki in resničnim svetom. Dostopno na: 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2052297520300615?token=0481486EE4F1DB6570D49CEA7D26CEEB01FE6400494DB8129425B8B
ABC6FE621181C7E971634006BF72EBA1FF38B932A; Obrazložitev predloga za 1. Odlok o omejitvi predpisovanja in izdaje zdravil 
Klorokina/Hidroksiklorokina. 3.4.2020; Allane Collen: 10% človek. Dostopno na: https://www.cangura.com/10-odstotno-clovek  
269 Glej npr. zbornik ISIS, Zdravniška zbornica Slovenije, april 2021, št. 4, str. 39 in nasl. 
270 Časnik Delo je temi alternativnih zdravil namenil nekaj pozornosti: https://www.delo.si/sobotna-priloga/prepovedano-zdravilo/ 
271 Prim.: Anton Dolen: Medicinska etika in deontologija. Dokumenti z komentarjem in Razprave. I. del (Tangram 1993) in II. del (Mihelač 1997), 
Ljubljana; Janez Milčinski: Medicinska etika in deontologija: razprave in članki. Ljubljana: Univerzum, 1982; 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); 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. 
272 Dostopno na povezavi: https://pace.coe.int/en/files/29004 
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Trdim, da je. 
 
Seveda enako velja za idejo o »cepilnih potnih listih« ali »karticah.«273  
 
 
Sklep: tiranija274 
 
Cenzura je enormna. Enoumje, zapoved ene same resnice, enega samega stališča in prepričanja je očitno. 
Spletišče Youtube briše kritične objave. Facebook ves čas vsiljuje samo eno razlago in samo en pogled na 
epidemijo, eno vrsto in eno vsebino informacij, pošilja opozorila ob objavah, ki izražajo dvom in kritiko, otežuje 
dostopnost do tovrstnih objav in posledično tudi sankcionira tiste, ki takšno gradivo objavijo ali delijo. Vse, kar 
ne sovpada z zapovedanim enoumjem, se označi za »teorijo zarote.« Pri čemer se določene posameznike in 
skupine ljudi ter določeni način mišljenja samo »označi« za del zarotniških teorij, ne da bi se pri tem odgovorilo 
na legitimna vprašanja in prepričljivo zavrnilo ali pojasnilo dostopna in preverljiva dejstva, dokaze. Kdor dvomi, 
tega se prikaže kot nasprotnika. Kdor sprašuje, tega se prikaže kot zarotnika. Kdor raziskuje, sprašuje in občasno 
ponudi kakšen odgovor, tega bi se najraje nemudoma strpalo v norišnico. 
 
Dvomljivce, spraševalce in kritike se z neverjetno silo, pospeškom in odločnostjo etiketira kot promotorje »teorij 
zarote«, se jih javno stigmatizira, ali osredotočeno ignorira, posledično diskriminira in socialno izolira. 
Najvplivnejši mediji, zlasti televizijski, z redkimi izjemami, kot so posamezne oddaje in posamezne novinarke in 
novinarji, pri tem ves čas in odlično sodelujejo – z oblastjo.275 V Nemčiji je policija že dobila zeleno luč, da 
drugače misleče, dvomeče, kritične in upirajoče se ljudi preganja in kaznuje kot »nevarne zarotnike«, torej 
»kriminalce«, navsezadnje »teroriste.« Evropska unija, bruseljska gola oblast je že pripravila pravne akte v ta 
namen, s tem ciljem.276 
 
Institucije, od katerih je odvisen obstoj ne le učinkovitega, ampak sploh kakršnega koli nadzora nad oblastjo in 
odločevalci, nad oblastmi in tistimi, ki odločajo, nad pravimi, dejanskimi odločevalci, nad centri moči, skorajda 
že padajo kot domine. Vedno več razlogov za utemeljen sum je, da se to dogaja tudi z Evropskim sodiščem za 
človekove pravice. Če si človek vzame čas in se zadeve loti študijsko, začne pa z rekom »sledi denarju«, išče 

                                                        
273 Še nekaj koristnih povezav do člankov glede ugotovljenih škodljivih učinkih cepiv, zaslužkarskih interesih farmacevtskih gigantov in zasebnih 
finančnih interesih pri »cepilnih potnih listih« ali »karticah«: https://childrenshealthdefense.org/defender/eu-vaccine-injury-reporting-
eudravigilance-330000-adverse-events-covid-vaccines/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=3b58df4c-7801-4857-a68f-
293efed001dd&fbclid=IwAR0eKhs9cJ9d7bf599uygWZubLf5KpjtLPFIpV8oWQxZy5xvkU3sqC6WoYo; 
https://childrenshealthdefense.org/defender/vaccine-passports-poised-to-serve-private-sector-
interests/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=3b58df4c-7801-4857-a68f-
293efed001dd&fbclid=IwAR3Pw31qNqcaQyBIAlTrdFMcyUhTlQcMnlK7qj14CqnHgIU39txZH0UPK64; 
https://childrenshealthdefense.org/defender/sick-new-normal-for-todays-kids/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=3b58df4c-
7801-4857-a68f-293efed001dd&fbclid=IwAR0okiwrNu_7CFeu-lWELnuM-eyXnWBfvx4Gm9f4UercSUrTldW9bFCOwE0; 
https://childrenshealthdefense.org/defender/world-spend-157-billion-covid-vaccines-through-
2025/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=3b58df4c-7801-4857-a68f-
293efed001dd&fbclid=IwAR2r0dvkeyuyjp45H3gIkHGUgLQyO6GxCEe1ocMuKwXoNrkwG1nQ2KYudTs; 
https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-significant-jump-reported-injuries-deaths-after-covid-
vaccine/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=6c195508-d790-4cb1-b562-
47b578dd9577&fbclid=IwAR3iI0wjGhb5Yxpb826Pap_l7jvwaUHL-9knUKRLGu46aSUAbinjZi_g1XU ; 
https://childrenshealthdefense.org/defender/miami-school-might-be-right-asking-teachers-not-get-covid-
vaccine/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=6c195508-d790-4cb1-b562-
47b578dd9577&fbclid=IwAR0iCnFESn_shALmpcHlinpM_m5ptdmLhkoe1PYyLYfg1Id2Rhg-keiQask 
274 Za podrobnejšo razlago, zakaj uporabljam termin »tiranija«, glej Andraž Teršek: Vse to so »teorije zarot.« IUS INFO, 2. april 2021. Dostopno 
na: https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/281436  
275 Tej temi sem namenil komentar v Andraž Teršek: Med »policijsko uro« smo bili »aretirani.« Dnevnik, Objektiv, Dnevnikovem Objektivu, 24. 
april 2021. Dostopno na: https://www.dnevnik.si/1042953857/objektiv-nova/med-policijsko-uro-smo-bili-aretirani 
276  Prim. člankom, dostopnim na povezavi:  https://childrenshealthdefense.org/defender/eu-makes-tech-companies-delete-content-within-
hour/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=6c195508-d790-4cb1-b562-47b578dd9577  
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sledi, kdo koga financira in kako, hitro pride do odgovorov. Če k temu doda še biografijo posameznih sodnikov 
in sodnic tega sodišča (kaj so počeli v svojem življenju, v karieri, pred nastopom sodniške funkcije), se podoba še 
izostri.  
 
Ob vsem tem in ob vsem že dokazanem, ali vsaj zelo prepričljivo nakazanem, pa sem v roke prejel še novi 
dokument, ki zgovorno, kričavo napoveduje novo etapo pri nemarnem trošenju proračunskega denarja v okviru 
javnega zdravstva. 
 
To je tiranija, po definiciji. Prihodnost pa je nadvse negotova. A paradoksalno je, da je v tej negotovosti dokaj 
predvidljiva. V enačbi je treba samo nevtralizirati dve konstanti: sodno vejo oblasti, vredno tega imena in 
ljudstvo, vredno tega imena. 

 

 
 
Post scriptum: 

 
Predlagam naslednjo spremembo dveh členov Ustave Republike Slovenije, z besedilom, kot sledi: 
 

18. člen Ustave RS (prepoved mučenja in prisile) 
 
Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočem kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je 
prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve. 
Interesi znanosti in družbe ne smejo prevladati nad interesi in koristjo posameznika. Posameznika se zato s 
sklicevanjem na javni ali znanstveni interes ne sme neposredno ali posredno prisiliti k posegu v njegovo fizično 
in moralno integriteto.  
Vsestranska in celovita zaščita človekovega dostojanstva mora biti temeljno vodilo pravnih politik in praks. 
 

51. člen Ustave RS (pravica do zdravstvenega varstva in varovanja zdravja) 

Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa zakon.  

Z zakonom se podrobneje določijo pravice iz zdravstvenega varstva, ki se financira iz javnih sredstev.  

Nikogar ni mogoče prisiliti k zdravljenju in medicinskemu posegu, razen v prisiljujoče nujnih primerih, ki jih 
določa zakon in niso v nasprotju z drugimi določbami ustave, mednarodnim pravom ter medicinsko etiko in 
deontologijo.  

Nikogar ni mogoče prisiliti k cepljenju, razen v primeru razglasitve izrednega stanja (16. člen) zaradi 
zdravstvene epidemije ali pandemije in ob upoštevanju mednarodnih kodeksov, konvencij in deklaracij o varstvu 
človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine ter medicinske etike in 
deontologije.  

Prepovedana je vsaka oblika diskriminacije, poseganja v pravico do zasebnosti in osebnostne pravice ter vsaka 
oblika pogojevanja (neposredne in posredne prisile) zaradi odklonitve cepljenja ali diagnostičnih postopkov. 

Medicina mora biti zavezana k resnici in poštenju. Družba ni dopustno prepustiti znanstvenikom, da sami 
presojajo o pravicah posameznika nasproti interesom razvoja znanosti. Finančni interesi ne smejo imeti 
prednosti pred pravom, moralo in etiko. Dobiček ne sme imeti prednosti pred ljudmi.  
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Država ne sme določati in izvajati zdravstvene politike in zdravstvenih ukrepov ob nasprotovanju Nacionalnega 
inštituta za zdravje ali Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko.     
 
 
 
Povzetek: 
 
Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočem kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je 
prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve. Interesi znanosti 
in družbe ne smejo prevladati nad interesi in koristjo posameznika. Posameznika se zato s sklicevanjem na javni 
ali znanstveni interes ne sme neposredno ali posredno prisiliti k posegu v njegovo fizično in moralno integriteto. 
Vsestranska in celovita zaščita človekovega dostojanstva mora biti temeljno vodilo pravnih politik in praks. 
Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa zakon. Z  zakonom  se  podrobneje  
določijo  pravice  iz  zdravstvenega  varstva,  ki  se  financira  iz  javnih sredstev. Nikogar  ni  mogoče  prisiliti  k  
zdravljenju  in  medicinskemu  posegu,  razen  v prisiljujoče  nujnih primerih,  ki  jih  določa  zakon  in  niso  v  
nasprotju  z  drugimi  določbami  ustave,  mednarodnim pravom ter medicinsko etiko in deontologijo. Nikogar ni 
mogoče prisiliti k cepljenju, razen v primeru razglasitve izrednega stanja zaradi zdravstvene epidemije ali 
pandemije in ob upoštevanju mednarodnih kodeksov, konvencij in  deklaracij o  varstvu  človekovih  pravic  in  
dostojanstva  človeškega  bitja  v  zvezi  z  uporabo biologije in medicine ter medicinske etike in deontologije. 
Prepovedana je  vsaka  oblika  diskriminacije,  poseganja  v  pravico  do  zasebnosti  in  osebnostne pravice ter 
vsaka oblika pogojevanja (neposredne in posredne prisile) zaradi odklonitve cepljenja ali diagnostičnih 
postopkov. Medicina mora biti zavezana k resnici in poštenju. Družba ni dopustno prepustiti znanstvenikom, da 
sami presojajo o pravicah posameznika nasproti interesom razvoja znanosti. Finančni interesi ne  smejo  imeti  
prednosti  pred  pravom,  moralo  in  etiko.  Dobiček  ne  sme  imeti  prednosti  pred ljudmi. Država ne sme 
določati in izvajati zdravstvene politike in zdravstvenih ukrepov ob nasprotovanju Nacionalnega inštituta za 
zdravje ali Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko. 
 
Ključne besede: 
 
Prepoved mučenja, prepoved poskusov na ljudeh, prepoved prisile v medicinske ukrepe, pravice in svoboščine. 
 



         Ustava in korona                                                                                              Andraž Teršek  
 

212 
 

Spoštovano in cenjeno 
Ustavno sodišče Republike Slovenije 
Beethovnova ulica 10 
1001 Ljubljana 
 
 
Zadeva: 

Opcijsko: 

nova dopolnitev pobud za presojo ustavnosti pravnih predpisov 

v zadevi z opr. št. U-I-17/21, U-I-427/20 in U-I-59/21 
 
 
Spoštovano Sodišče, 
 
pošiljam dodatno dokazno gradivo, ki neposredno naslavlja argumente, teze in predloge Sodišču iz predhodnih 
vlog.  
 
Vljudno vabim Sodišče k branju novega znanstvenega članka z naslovom Is a Mask That Covers the Mouth and 
Nose Free from Undesirable Side Effects in Everyday Use and Free of Potential Hazards? Objava: International 
Journal of Environmental Research and Public Health. Dostopno na: https://www.mdpi.com/1660-
4601/18/8/4344   
 
Zaradi preobsežnosti članka nisem natisnil, prosim za prizanesljivo razumevanje. 
 
Vljudno vabim tudi k branju pravnega mnenja; Brigita Petek: Pravno mnenje o ustavnosti higienskih priporočil 
za izvajanje pouka v osnovni šoli v času epidemije covid-19. Dostopno na: https://www.gorenjska-
online.com/na-otrocih-svet-stoji-pravno-mnenje-o-ustavnosti-higienskih-priporocil-za-izvajanje-pouka/ 
  
Z odličnim spoštovanjem, 
Izr. prof. dr. Andraž Teršek, l. r. 
Kamnik, sreda, 5.5. 2021 
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Spoštovano Sodišče, 

to imenujem ZLOČIN ZOPER ČLOVEČNOST. 

Vljudno prosim Sodišče, da  to pogojevanje onemogoči, PREPOVE! 

 

https://www.zurnal24.si/slovenija/mateja-logar-v-teh-primerih-zascitne-maske-ne-bodo-vec-obvezne-366165  

Mateja Logar: V teh primerih zaščitne maske ne bodo več obvezne 

Avtor J. Z.  
3. Maj 2021, ob 12:27  
 
Vlada RS Mateja Logar, infektologinja  
Že naslednji teden se bo lahko cepil vsak, ki bo zainteresiran, je napovedala vodja svetovalne skupine Mateja 
Logar. 

"Po uvedbi nove aplikacije se bo cepljenje sprostilo, vsak ki bo zainteresiran, se bo lahko cepil. Cepilni centri 
pravijo, da lahko cepijo dvakrat do trikrat več ljudi, kot jih cepijo sedaj, pomoč je ponudila tudi slovenska 
vojska. Zdaj se cepi skupina nad 50 let, potem se bodo sprostile vse starostne skupine, ne bo skupin nad 40 ali 
nad 30. Dodala je še, da je aplikacija v fazi testiranja in da bo, če ne bo zapletov, predstavljena še v tem tednu," 
je na novinarski konferenci povedala Mateja Logar.  

Povedala je tudi, kdaj in kje bi lahko ukinili obvezne zaščitne maske. "Po priporočilih svetovnih zdravstvenih 
organizacij se tisti, ki so cepljeni, na manjših druženjih v zaprtih prostorih lahko družijo brez mask, če so v 
družbi prav tako cepljenih. Na večjih prireditvah maske ostajajo obvezne, zelo verjetno bodo še nekaj časa 
ostajale z nami. Ko bo dosežena večja precepljenost, se bomo lahko začeli pogovarjati o tem, da bi se pri manjših 
druženjih, kjer bodo prisotni samo cepljeni, maske ne bodo obvezne, za zdaj ostajajo priporočila takšna, kot so," 
je povedala. 

"Svetovalna skupina meni, da bi se lahko začele sproščati dodatne prireditve, cepljeni, preboleli ali testirani v 
omejenem številu, odvisno, ali zunaj, ali zaprti prostori, javna prireditev ali zasebna srečanja. O tem smo se že 
pogovarjali in podali svoja priporočila," je dejala. 

Izredne razmere že več kot leto, vse več jih je na bolnških 

"V bolnišnicah hodimo po robu, ne gre le za postelje, gre za zdravstveno osebje, v zadnjem obdobju, ker niso 
uspeli iti na dopust v pravi obliki, se zaradi obremenitev povečuje število bolniških odsotnosti. Delajo toliko, da 
si ne morejo odpočiti, tudi če imajo proste dneve, jih lahko pokličemo nazaj, če kdo drug zboli, toliko delajo že 
več kot eno leto, trpijo družinski odnosi. Vztrajajmo z ukrepi in cepimo se, da omogočimo bolnišnicam prehod na 
normalen način dela," je povedala Mateja Logar.  

S sosednjimi državami se pogovarjamo, da bi tudi one kot zadostno zaščito priznale že en odmerek cepiva 
Astrazeneca. 

Mateja Logar, vodja svetovalne skupine 



         Ustava in korona                                                                                              Andraž Teršek  
 

214 
 

"Zaskrbljujoče je, da smo prejšnji teden beležili porast števila novo okuženih, ponovno se je začel povečevati tudi 
delež pozitivnih na PCR testiranjih. To pomeni, da je virus še vedno med nami. Vzpodbudno je, da smo od 27. 
aprila dalje ves čas pod 10 tisoč aktivno okuženimi osebami, to je prvič od 20. oktobra. Rada bi se zahvalila 
vsem, ki razumete, zakaj so ukrepi še vedno potrebni in bodo v naslednjih tednih določena pravila še vedno treba 
upoštevati," je še komentirala nove podatek o številu okužb . 

Glede zamude z uvedbo samotestiranja pa je dejala, da so nacionalni laboratoriji opravili validacijo in 
dokumentacijo oddali javni agenciji, treba pa je še popraviti predpis, ki mikrobiološko testiranje dovoljuje samo 
osebam, ki so zaposlene v laboratorijih. Takšna izjema so že hitri testi, zdaj je treba to narediti še za 
samotestiranje. "Da testi ne bi bili ustrezni, o tem ne vem nič," je dejala. 

dezurni@zurnal24.si 
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Spoštovano in cenjeno 
Ustavno sodišče Republike Slovenije 
Beethovnova ulica 10 
1001 Ljubljana 
 
Zadeva: 
 

Nova dopolnitev pobud za presojo ustavnosti pravnih predpisov 

v zadevah z opr. št. U-I-427/20 (prva, izvorna-pobudnik), 

U-I-17/21 (druga, izvorna-pobudnik in pooblaščenec) 

in U-I-59/21 (tretja, po procesni ločitvi, ki jo je opravilo Sodišče-pobudnik) 
 
 
Spoštovano Sodišče, 
 
pošiljam dodatno dokazno gradivo, ki neposredno naslavlja argumente, teze in predloge Sodišču iz predhodnih 
vlog.  
 

Pismo nekdanje študentke – ob smrti cepljenega očeta 
 
»Tri dni in tri noči sem razmišljala, kako naj zapišem potek dogodkov, da bo redosled lažji za bralca. Sem izredno čustveno 
bitje, ženska. Ob pisanju sem večkrat prekinila, da se zavedam, da sem še živa in da diham. 
Moj ati je umrl dne 21.4.2021. To je bila zame edina oseba, katera mi je dala brezpogojno ljubezen in edina moška figura v 
tem življenju, ki me ni poškodovala ali prizadela. Druge prave iskrene ljubezni od moškega še nisem doživela, zato to 
anonimka ne govori o ljubezni.  Do danes še nisem našla, srečala ali spoznala takega moškega, ki bi mi nudil varen objem 
in brezpogojno ljubezen kot sem jo imela od očeta. Imam razumevanje in znanje, da razumem, da je smrt človeškega telesa 
le del potovanja večne (eternal soul) in transformacije duše (energija+ spomin+ gibanje). Pri izgubi edine moške figure v 
življenju me je ta dogodek ohromil.  

Ati je slepo zaupal televiziji in ljudem v belih plaščih. Zdravniki onkološkim bolnikom svetujejo, da se cepijo z cepivom 
katero je po hitrem postopku odobreno zaradi vzpostavljenega izrednega stanja epidemije. Zaradi neustrezne 
informiranosti ljudstva, drzavljanov in brez mnenja toksikologa se ljudi novači za cepljenje, ob tem pa pacienti 
prostovoljnega cepilnega programa nimajo dostopa do informacij kako nevarna so cepiva te vrste. Imamo pravico do 
informiranja in tu se ta pravica ignorira.  

Mediji in vlada niso poskrbeli, da bi državljani lahko pridobili ustrezne informacije o vsebnosti cepiva. Mnogi državljani 
zaupajo vladi in medijem ti pa zaupanja ne bi smeli tako kruto zlorabjati. Ali so pivedali, da je cepivo odobreno samo 
zaradi vzpostavljenega izrednega stanja v državi? Da ne poznamo posledice in vplive cepiva? Kaj cepivo vsebuje? 
Smiselnost ceokjenja in informacija, da cepljeni niso zaščiteni proti kovidu? Koliko sredstev država prejme za 
posameznega državljana, ki se je prostovoljno udelezil cepljenja s cepivi v tej poiskusni dobi? Kakšno odgovornost sorejme 
proizvajalec cepiva za morebitne skode ali posledice cepljenja? Spomnimo se, da so za lezanje v postelji prostovoljni 
udeleženci prejeli kar dobre zneske v tem znanstvenem poiskusu.  Če drzava ni prejela nobenih finančnih sredstev za 
vsakega prostovoljnega udeleženca cepljenja, nič finančnih sredstev, me še bolj skrbi, ker to bi kazalo na izredno slab 
management in poslovanje vlade.  

Vrnimo se h atiju. Ati, se je odločil, da se bo cepil s cepivom proti korona  virusu in to na skrivaj. Nihče ni vedel, da se gre 
ati cepit. 21. 4.2021 se je na skrivaj odpeljal v Ljubljano po cepivo Pfajzerja. Že ob prihodu nazaj, je njegovo počutje bilo 
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močno poslabšano. Ati je imel pridruzene bolezni. Zdravil je raka na prostati, pljučih. Tri dni po cepljenju, dne 24.4.2021 
mu je odpovedal mehur, Očeta so odpeljali v bolnico, kjer so rekli, da je vse vredu, so ga porihtali in poslali iz bolnice 
domov.  Doma je bil v hudih bolečinah, po cepljenju ga je oblivalo, ni se več vstal iz postelje. Nisem razumela zakaj so ga 
poslali nazaj domov. Naslednji dnevi so bili katastrofa, imeli smo mučenje, mučil se je v bolečinah, trpljenju. Dne 
27.4.2021 so mu odpovedale ledvice. Bil je v fazi šoka, tresel se je, več dni ni spal pred tem. Bil je vidno izmučen. Takrat so 
ga moja dva brata na silo odpeljala v bolnico in to sredi noči. Takrat sem vedela, da ga ne bom nikoli več videla. Dne 
28.4.2021 je bežal iz bolnice, rotil je, da ga pridemo iskat v bolnico. Rotil je, da gre domov. Ta pobeg mu ni uspel, čeprav 
smo ga čakali ored bolnico. Mami je dejansko mislila, da paciente izpustijo ob 20 uri zvecer iz bolnice. Življenje ni 
limonada, kjer vse poteka kot si zamislimo. Pod nadzorom imamo zgolj svojo reakcijo ali odziv na dogodke, ki se dogajajo 
izven ali okoli našega telesa. Vem, da se paciente iz bolnice izpusti iz bolnice po viziti zjutraj ali celo po kosilu, zato sem 
vedela, da je to nejgiv krik. Klicala sem ga, klicala a se ni javil. Razočarano smo izvedeli, da je atija mirno zaustavila 
sestra in ga vrnila v posteljo. Nam pred bolnico pa so pojasnili, da žal ne gre domov in da bo že vse dobro.  Dokazano je, 
da človeško bitje dva dni pred smrtjo čuti svoj konec. Tudi žival katera gre na zakol ve in čuti kaj sledi. Človeški možgani 
so neverjeten računalnik, kateri je odvisen od samo zavedanja o lastni moči človeškega bitja in vsaka duša začuti, kdaj 
prihaja konec. Vedela sem, da je v tezavah že prej. Ker se je odlocil cepit. Tisti dan sem presedela in klicala po telefonu cel 
dan, ni se mi oglasil, celoten dan sem preživela v popolni tišini. Nikoli se nisem srečala s takimi vibracijami s katerimi je 
vibriralo moje telo. Nisem znala razbrati, da čutim očetov odhod s tega sveta.  Sledilo je vidno poslabšanje očetovega 
zdravstvemega stanja. V bolnici je dobil Kovid, bakterijo v črevesje in tako je 30.3.2021 umrl. Umrl je tako, da se je 
zadušil, ozivljali so ga, a zal neuspešno. Umrl je od Kovida, zastrupitve, prenehal je dihati, cepiva. Da se se je oče cepil, 
sem izvedela kasneje, ko sem spraševala mati, če je peljala očeta na cepljenje, ona mi je s tezkim srcem priznala, da se je 
cepil z  in tudi ata je njej priznal, da se je cepil, ker mu je to svetoval zdravnik.  

Cepljenje mu je svetoval njegov zdravnik? Zdravnik pa ni toksikolog. Zdravnik je človeku svetoval, da se gre cepit. A res? 
Toksikolog določi koliko je toksično zdravilo ali kombinacija zdravil. Jaz v zdravstveni dokumentaciji nisem zasledila niti 
enega toksikoloskega izvida pri pacientu z 10 vrstami zdravil. Prosim? Kaj? Pri vsej tej tehnologiji? Resno? Uzival je 10 
vrst zdravil in 17 tablet na dan., . Me razumete? Danes imamo znansveni kader za vse tudi toksikologe in farmakologe 
kateri preverijo, ali morda ni kombinacija toksičnih zdravil smronosna recimo. Ne! Oni cepljenje izvajajo na lepe oči. Jaz 
imam najlepše plave oči, pa nobenga kr tko še na kavo ne morem povabit, ne da bi predpisala 10 zdravil enemu človeku pa 
ga obsevala z kemoterapijo pa še cepivo mu bi vbrizgala v telo in pričakovala, da bo to bitje preživelo. Kakšna psihopatija, 
morilci, kriminalci v belem. Najbolj kukturni umori. Brez toksikoloških ali farmakoloskih preiskav. Vse na klic, tipko. 
Cepljenje s cepivom.  

Posamezniki, ki slepo zaupajo farmaciji farmacevtskim pripravkom in zdravniski besedi, se lahko znajdejo s smrtni 
nevarnosti. Pišem smrtno resno, na zadnje sem se nasmejala, ko smo se srečali v Domžalah na predavanju. To pišem, ker 
sem zgubila edino moško osebo v življenju katera me je brezpogojno ljubila, starsa. Tega občutka varnosti in ljubezni, ki 
sem jo imela od očeta verjetno nikdar več ne bom občutila od nikogar. Kljub znanju kemije in kemijske tehnologije mi vso 
znanje ni pripomoglo h temu, da bi svojega očeta prepricala, da se ne bi cepil. On je verjel zdravniku. Za prepisovanje 
večijega števila zdravil je potrebno opraviti različne teste (to delo opravi toksikolog, farmakolog,) svetuje se tudi oregled 
aure, balansa energij in vitaminov v telesu. Toksikolog lahko pove kako toksična je kombinacija zdravil katere pacent 
uživa. Če je zdravil več, je še toliko bolj pomembno, da pred preden prevzamete nase odgovornost za prostovoljno cepljenje 
premislite in prosite svojega zdravnika, da vam izda napotnico za toksikološki pregled trenutnega stanja telesa.  

S teksikološkim pregledom boste prejeli informacije kako zatoksicirano je vaše telo, kako kombinacija zaužitih zdravil 
vpliva na vase fizicno telo. Vzrok večine fizičnih bolezni je toksičnost telesa, načim posameznikovega življenja, ali 
posameznik živi v skladu s samim seboj. Vsak clovek zaužije toksine skozi hrano, zrak, vodo, misli, izrečene besede, storjena 
dejanja zoper sebe ali drugega. Večina posameznikov v času življenja nikoli ne opravi detoksifikacije telesa misli, dejanj. 
Še več jih ne živi v skladu s srčnimi željami, bojijo je ker nenzaupajo življenju. Ko posameznik vibrira z vibracijo straha in 
še ne živi v skladu s svojimi srčnimi zeljami, tako se v fizični svet skreira bolezen. Moj oče je imel raka. Rak je posledica 
zatoksiranost telesa, deficit vseh vitaminov, življenje v skladu s pričakovanji drugih in zamera, nesprejemanje, jeza, to je 
recept za raka v telesu. Njegovo bolezen smo doma reševali s gersonovo terapijo. Gersonovo terapijo najlažje opišem kot 
strogo presno prehransko dieto pri kateri s posebnim jucerjem s hladnim stiskanjem sadja in zelenjave pridobi sok ali 
smoothie. Zelo pomembno je piti tudi posebej prečiščeno vodo. Vzporedno smo uporabljali terapijo Ricka Simpshona, 
potem so tu se nepogrešljiva imunoterapija in ljubezen do sočloveka, dotik, čas. Od leta 2016 sem se trudila na vse možne 
nacine rešiti zdravstvene težave.  Z zgoraj nastetimi metodami se telo dejansko pozdravi. Povedati pa moram, da terapija 
ostaja do konca življenja pri pacientu s tako težkimi boleznimi. Ne bi bilo etično, da bi prikrivala, da so oceta tudi obsevali, 



         Ustava in korona                                                                                              Andraž Teršek  
 

217 
 

kastrirali, punktirali, rezali, operirali. Mnogi ljudje nimajo ustreznega znanja, kako se vzdružuje telo, kako se samo zdravi, 
zato slepo zaupajo zdravniku.  V tem procesu, katerega sem opazovala vsa ta leta, nisem zalsedila, da bi s katerimkoli 
posegom ali uporabljeno medicinsko tehniko zdravniki zares trudili rešiti človeško življenje. Meni se zdi že ob prvem 
pogledu bolj sistem prodaje tablet in povrsinsko zdravljenje in ne cekostno zdravljenje. Sama sem ob hujši prometni nesreči 
svoje telo ozdravila na popolnoma naraven način, čeprav so mi zdravniki rekli z besedami, da nikoli več ne bom plesala, pa 
danes plešem. O tem je že napisana knjiga. Odnos v katerega pade človeško bitje danes, če resno zboli je sistem belega 
tihega genocida. Ob vsem znanju in tehnologiji ter znanstvenim dognanjem, bolnega človeka še vedno ne zdravimo s 
detoksifikacijo delesa s sistemom pjurification rundown niti ne z vitamin terapijo ampak z strupi. Najbolj me skrbi kršenje 
pravice do ustrezne obveščenosti, informiranosti o cepivih, predvsem za tiste ljudi kateri se prostovoljno udeležujejo 
cepljenja s cepivi kateri so pogojno odobreni samo zaradi vzpostavljenega epidemijološkega stanja v državah članicah 
EU.  

Pred leti sem opravljala strokovna dela na oddelku za genocid, kjer smo pisali predloge in resolucije s področja genocida 
za Združene narode. Genocid raziskujem, ker je vojna na področju bivše Sfrj rastrgala družino po celem svetu. Največji 
genocid ta trenutek se izvaja nad onkološkimi bolniki to je direktni fizični genocid, preko epidemije kovid pa se izvaja 
psiholoski genocid, izvajanje znansrvenih poiskusov na ljudeh.  

Kaj je genocid? Genocíd (grško genos - rod + latinsko occidere - ubiti) ali rodomòr je vsakršno sistematično uničevanje 
katerekoli narodnostne, etnične, rasne ali verske skupine z namenom v celoti ali delno uničiti to skupino, pobijanje 
pripadnikov takšne skupine, povzročanje hudih telesnih poškodb ali okvar duševnega zdravja pripadnikom takšne 
skupine, naklepno izpostavljanje takšne skupine življenjskim razmeram, ki naj privedejo do njenega popolnega ali delnega 
fizičnega uničenja, izvajanje ukrepov, ki preprečujejo rojstva v takšni skupini, prisilno preseljevanje otrok ene skupine v 
drugo skupino ljudi. 
Poznamo tudi Democid (grško demos - ljudstvo + latinsko occidere - ubiti) je vsak uboj človeka oziroma ljudi s 
strani vlade oziroma vladajočega dela skupnosti; to vključuje genocid, politicid in množične poboje. Izraz je skoval R. J. 
Rummel in v njem skušal zajeti širši pomen kot genocid.  
Zločin proti človeštvu je izraz, ki ga mednarodno pravo uporablja pri obsodbah ali kakršnih koli zločinskih dejanjih nad 
večjimi skupinami ljudi in ga pojmuje kot najhujše kriminalno dejanje nasploh. Zločini proti človeštvu so obravnavani 
podobno kot vojni zločini in delijo nekatere skupne značilnosti, vendar se razlikujejo v tem, da so zločini proti človeštvu 
večinoma usmerjeni proti določeni skupini ljudi, pri čemer ni potrebno, da se pojavljajo v kontekstu vojne. Izkorišcanje 
epidemiološkega izrednega stanja v državi z zavestnim zavedanjem, da obstajajo druge možnosti ukrepov namesto izvajanja 
medicinskega poiskusa nezanih cepiv na ljudeh, zapiranje ljudi v lastne domove, natikanje mask na obraz, novačenje ljudi h 
cepljenju, kljub temu, da vam je jasno, da ta cepiva nikoli ne bi pridobila dovoljenja za uporabo brez vzpostavljenega 
izrednega stanja v državi, namensko vzbujanje straha in sovražnosti zoper lastne drzavljane, uničevanje gospodarstva in 
malih ljudi, nesorazmerno izbiro ukrepov kljub temu, da je jasno, da se bolezni zdravi z detoksifikacijo telesa, vitamini , 
namensko uničevanje kulture, prepoved svobode gibanja in govora, .... tem zgoraj naštetim izvedenim dejanjem vlade zoper 
državljane pa se reče zločin zoper slovenca. O tem si pisal sam pa tudi drugi. 

Z besedami genocid, democid in zločin proti človeštvu opisujem stanje v katetem se nahajamo danes. Stanje v katerem smo 
je rezultat ignorance, rezultat neznanja druzbe in vodij države. Za vse napake vlada mora prevzeti odgovornost. Vsak kateri 
se bo prostovoljno odlocil za cepljenje, ima moznost, da si podpiše smrtni list. To dejanje ljudi lahko opišem kot igranje na 
rusko ruleto in nemogoče je vedeti učinke in posledice cepljenja saj je preizkusni dobi. Uporabljeno cepivo na človeškem 
bitju, katerega neznanje izkorišča farmacevtski lobij, kateri opravlja posikuse na ljudeh, je res zahrbten.  Odobrene 
aktivnosti za farmacevtske lobije imamo ravnotako zaradi neznanja voditeljev kateri so sprozili izredno stanje drzave, da so 
v Eu odobrili farmaciji ta cepiva katerih nikoli ne bi odobrili, če izredno stanje v državah Eu ne bi bilo razglašeno.  

Vsaka smrt v casu 28 dni od prejema cepiva se smatra za smrt zaradi cepiva in kot posledica cepiva.  

Razlog smrti mojega očeta je prejeto cepivo deset dni pred smrtjo. Zdravsveno osebje ne zgublja časa in ne vlaga trud, da 
bi ustrezno informirali pacienta o možnih zapletih, učinkih cepiva, ker teh infirmacij enostavno nimajo. Vsi sodelujoči 
orejemajo 50% visjo plačo zaradi epidemije. Halo!!!!! Prejemajo višjo plačo, ali misilite, da bi se drugače tako zelo 
sprenevedali? It is all just business. Halo!!!!  

Nihče ne omeni človeku, ki se gre cepit, da obstaja možnost, da umre. Nihče jasno ne predoči prostovoljnem pacientu za 
cepljenje, da obstaja tudi moznost, da bo umrl v dveh letih, ker cepivo je v preizkusni dobi do 2023.   



         Ustava in korona                                                                                              Andraž Teršek  
 

218 
 

Spet se lahko vrnem na to, da se drugače v normalnem torej ne izrednem pandemičnem stanju drzave prostovoljce plača 
kar veliko denarja in tudi težko jih je pridobiti. Prostovoljce za klinično preizkušanje cepiv, ker seveda, neko pravno 
odgovornost pa imajo proizvajalci farmacevtskih toksinov pa ni nihče plačal niti centa. Res je zanimivo, spomnim se mnigih 
kliničnih raziskav kjer so prostovoljci dobili placilo in tudi moznost odskodnine za posledice. Prej je to bilo tako, samo 
danes je pa kar tako.  

Danes lahko posamezni pacient odkloni zdravljenje ali poseg v telo in zahteva drugo vrsto medicinskega posega. Temeljne 
človekove pravice zagotavljajo celovitost človeškega telesa in osebnostne pravice posameznika, te so moralno premoženje 
vsakega individualnega človeškega bitja. Osnovne temeljne in absolutne pravice so nad vsemi drugimi pravicami. O tem je 
že pisal A. Polajnar – Pavčnik v delu Temeljne pravice kot osebnostne pravice; Cankarjeva založbe, Ljubljana 1997,  na 
strani 150- 152. Temeljne pravice ščitijo telesno in duševno celovitost človekove osebnosti. Osebnostne pravice so vezane 
na duhovno in na prepričanje ter mišljenje vsakega individualnega človeškega bitja. Svetovna Zdravstvena organizacija, je 
natančno definirala stanje zdravega, popolnega telesnega, duševnega, socialnega stanja, blagostanja, počutja človeškega 
bitja. Stanje zdravega človeškega bitja ni omejeno na samo odsotnost bolezni in poškodb[1]. Vsak pacient ima pravico 
ohranjati čut in odgovornost za svoje zdravje. Danes ima ključno vlogo privolitev v kakršnikoli poseg. Ne gre samo za 
poseg v telo, temveč v poseg v človekovo osebno voljo in svobodo odločanja[2]. Tako je tudi pri odklonitvi cepiva ali 
drugega medicinskega posega. Zato res razumem zakaj ni nobenih sprememb in to je zato, ker vsak posameznik prelaga vso 
odgovornost na zdravnika, saj večina anketiranih posameznikov za cepljenje s Kovid cepivi niti ne prebere lista katerega 
podpiše na cepilnem mestu. Osebje pa tudi niti enemu ne razložili drugega kot kje podpisati in kam po cepivo. Tam je gužva 
in mudi se. Za vsakega cepljenega nekdo prejme plačilo. Tudi sicer se za testiranje na živaleh plača za živali. Se 
razumemo.  

Privolitev oziroma odklonitev medicinskega posega je izraz osebne volje posameznika in ta izhaja iz temeljne pravice do 
samoodločbe. Pravica do samoodločbe je univerzalna temeljna pravica katera je zagotovljena na vseh področjih 
človekovega življenja tudi pri vprašanjih zdravja[3]. Pravica do samoodločbe je v Republiki Sloveniji zapisana v Ustavo, 
konkretizirana je v Zakonu o pacientovih pravicah[4]. Pri izbiri načina zdravljenja ne obstaja prisila, če obstaja druga 
metoda zdravljenja z enakimi učinki zdravljenja, ki lahko nadomesti transfuzijo, cepljenje, ali drug medicinski poseg v 
človeško telo posameznika.  

Enotna konvencija o človekovih pravicah, opredeljuje, da imamo vsi na tem svetu enake pravice. V 2. členu Ustave RS piše, 
da je Slovenija pravna in socialna država. Ustava opredeljuje človekove pravice in temeljne svoboščine tako, da v 14 členu 
Ustave piše, da smo pred zakonom vsi enaki. 15. člen Ustave pravi, da nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, 
urejene v pravnih aktih, ki veljajo v Sloveniji, ni dopustno omejevati z izgovorom, da je ta ustava ne priznava ali da jo 
priznava v manjši meri. 21. člen Ustave nam zagotavlja varstvo človekove osebnosti in dostojanstva. Slovenci imamo 
zagotovljeno spoštovanje človekove osebnosti in njegovega dostojanstva v kazenskem in v vseh drugih pravnih postopkih, in 
prav tako med odvzemom prostosti in izvrševanjem kazni. Načelo ustavnosti je v tem, da je ustava RS v hierarhiji pravnih 
aktov najvišji akt. Zakon mora biti v skladu z ustavo RS. Vsi funkcionarji državnih organov morajo biti utemeljeni v ustavi 
RS in se morajo izvrševati v okviru ustave RS. 

Načelo zakonitosti pomeni neposredno izvedbo načela ustavnosti. Načelo zakonitosti v upravnem pravu se pridružuje tudi 
načelo skladnosti posamičnih pravnih aktov, upravnih aktov in odločitev ter skladnost upravnih materialnih dejanj z višjimi 
abstraktnimi in splošnimi predpisi. ustava RS je nadrejena vsem zakonom in podzakonskim aktom. Vsak državljan ima 
enake pravice kot drugi državljani, ki so v enakem položaju. Ustava RS zagotavlja vsakemu državljanu enake pravice. 22. 
člen ustave pravi, da je vsakomur zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi 
državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali 
pravnih interesih. 

Osnovna načela pravic pacientov so zapisana v Deklaraciji o pravicah pacientov v Evropi, ki jo je leta 1994 sprejela 
Svetovna zdravstvena organizacija WHO. Pravice pacientov poudarja tudi Ljubljanska listina o reformi zdravstvenega 
varstva, sprejeti na konferenci Svetovne zdravstvene organizacije, leta 1996 v Ljubljani. V njej je zapisano, da država mora 
zagotoviti, da so želje, potrebe in pričakovanja državljanov glede zdravja in zdravstvenega varstva upoštevane. Ali 
drzavljane sploh kdo posluša? 

Temeljni in socialno pravni položaj posameznika določa Ustava RS. Po 2.členu ustave je Slovenija pravna in socialna 
država. Deklarirana socialna narava države zavezuje državne organe, da zagotovijo možnosti za uresničevanje socialnih 
interesov prebivalstva, med katere sodi tudi javno zdravje. Tudi sam se zdravim s konopljo in zato sem kaznovan. Glede na 
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50. člen Ustave RS o pravici do socialne varnosti ima vsak državljan pravico do najboljše medicinske oskrbe. V 72. členu 
Ustave RS je določena pravica vsakogar do zdravega življenjskega okolja v skladu z zakonom. Tako mora država glede na 
72.člen Ustave RS 2. odst. po Ustavi RS dolžna z zakonom določiti pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih 
dejavnosti.  

Splošna deklaracija človekovih pravic iz 10. decembra 1948 z resolucijo št. 217 A (III) v 3 členu pravi. Vsakdo ima pravico 
do življenja, do prostosti in do osebne varnosti. 25. člen pa, da vsakdo ima pravico do takšne življenjske ravni, ki zagotavlja 
njemu in njegovi družini zdravje in blaginjo, vključno s hrano, obleko, stanovanjem, zdravniško oskrbo in potrebnimi 
socialnimi storitvami; pravico do varstva v primeru brezposelnosti, bolezni, delovne nezmožnosti, vdovstva ter starosti ali 
druge nezmožnosti pridobivanja življenjskih sredstev zaradi okoliščin, neodvisnih od njegove volje. Zato ima vsak človek 
pravico, da se zdravi na način kateri je najbolj kakovosten in brez stranskih učinkov in nam mora biti zagotovljena možnost 
izbire načina zdravljenja. 

Posameznik ima pravico v primeru nastanka škode zdravja, podati zahtevek za povrnitev škode od države, če ni z zakonom 
uredila načinov za uresničevanje pravice do zdravega življenjskega okolja in je to vplivalo na nastanek ali poslabšanje 
zdravstvenega stanja.  

Ukrepi, ki jih mora država sprejeti zaradi varovanja javnega zdravja in, ki zavezujejo tudi Slovenijo, so določeni v 12. 
členu Pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. V tej normi je zapisano, da država mora poskrbeti, da bi se 
uresničila pravica vsakogar do najvišje stopnje telesnega in duševnega zdravja. Podpisnicam Pakta o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah je naloženo, da ustvarijo pogoje za to, da bo v primeru neke bolezni zdravstvena pomoč 
dostopna vsem.  

Republika Slovenija je podpisnica Evropske konvencije človekovih pravic in v 1. členu piše, da je obvezno spoštovati 
človekove pravice. Ustava RS 3. člen pravi, da je Slovenija država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni 
in neodtujivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. Zagotovljena mora biti možnost odločanja posamezniku glede 
željenega načina zdravljenja. Zdravnikom mora biti omogočeno, da lahko zakonito predpiše način zdravljenja ali zdravilo, 
če obstajajo stvarni dokazi, da zdravilo ali način zdravljenja zdravi ali lajša bolezen ali bolečine ali zdravi neko bolezen.  

17. člen pravi, da je človekovo življenje je nedotakljivo. Beseda nedotakljivo ima velik pomen, da se živega bitja ne sme 
dotikati zdravstveno ali kako drugače, v kolikor živo bitje ne želi. 18. člen pravi, da nihče ne sme biti podvržen mučenju, 
nečloveškemu ali ponižujočem kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene 
poskuse brez njegove svobodne privolitve. 19. člen zagotavlja, da vsakdo ima pravico do osebne svobode.  

Imamo pravico do osebne odločitve kaj bomo vnašal v svoje telo in na kakšen način se bomo zdravili, če obstaja utemeljen 
razlog ali dokaz, da želen način zdravljenja pomaga ali zdravi. 21. člen Ustave zagotavlja spoštovanje človekove osebnosti 
in njegovega dostojanstva v vseh drugih pravnih postopkih. 34. člen ustave zagotavlja, da Vsakdo ima pravico do osebnega 
dostojanstva in varnosti. Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa zakon. Zakon določa 
pravice do zdravstvenega varstva iz javnih sredstev. Nikogar ni mogoče prisiliti k zdravljenju, razen v primerih, ki jih 
določa zakon (51. člen Ustave)[5]. Vsakdo se lahko svobodno odloča o tem ali se bo zdravil ali ne, za vsako zdravljenje je 
potrebno soglasje. Ustrezno pravico do zdravljenja je mogoče uresničevati le ob zagotavljanju ustrezne informiranosti o 
možnostih zdravljenja ter posledicah in učinkih zdravljenja. Pravica pacienta po Ustavi predstavlja obveznost tistega, ki 
nudi zdravstveno oskrbo, zdravnik, ki ima pojasnilno dolžnost[6]. Država mora poskrbeti, da imamo vzpostavljeno 
ravnovesje med skrajnim kolektivizmom splošnih interesov družbe (salus aegroti suprema lex) in skrajnim individualizmom 
absolutno človekove volje (voluntas aegroti suprema lex). 

Ustavna določba 3 odst. 51. člena nam daje pravico, do zaščite pred kakršnimkoli nasilnem, prisilnem zdravljenju. Tu pri 
kovidu pa je vse pogojeno in na silo in brez informiranja.  

63. člen prepoveduje spodbujanje k neenakopravnosti in nestrpnosti ter prepoved spodbujanja k nasilju in vojni. 
Protiustavno je vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, 
rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti. Protiustavno je vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni. Ena od 
temeljnih pravic, ki izvirajo iz 22. člena Ustave, je pravica do izjave. Se bolj pomembna pravica je pravica do ustrezne 
informiranosti uporabnikov javnih storitev.  

2. člen Ustave RS pravi, da je Slovenija pravna in socialna država. Ustava tudi opredeljuje človekove pravice in temeljne 
svoboščine tako v 14 členu Ustave piše, da smo pred zakonom vsi enaki. 15. Člen Ustave pravi, da nobene človekove 
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pravice ali temeljne svoboščine, urejene v pravnih aktih, ki veljajo v Sloveniji, ni dopustno omejevati z izgovorom, da je ta 
ustava ne priznava ali, da jo priznava v manjši meri. 21. člen nam zagotavlja varstvo človekove osebnosti in dostojanstva. 
Zagotovljeno je spoštovanje človekove osebnosti in njegovega dostojanstva v kazenskem in v vseh drugih pravnih 
postopkih, in prav tako med odvzemom prostosti in izvrševanjem kazni. Načelo ustavnosti je v tem, da je Ustava RS v 
hierarhiji pravnih aktov najvišji akt. Zakon mora biti v skladu z Ustavo RS. Vsi funkcionarji državnih organov morajo biti 
utemeljeni v Ustavi RS in se morajo izvrševati v okviru Ustave RS. 

Načelo zakonitosti pomeni neposredno izvedbo načela Ustavnosti. Načelo zakonitosti v upravnem pravu se pridružuje tudi 
načelo skladnosti posamičnih pravnih aktov, upravnih aktov in odločitev ter skladnost upravnih materialnih dejanj z višjimi 
abstraktnimi in splošnimi predpisi. Ustava RS je nadrejena vsem zakonom in podzakonskim aktom. Zato imamo enake 
pravice kot drugi državljani, ki so v enakem postopku. Ustava RS zagotavlja vsakemu državljanu enake pravice. 22. člen 
Ustave pravi, da je vsakomur zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi 
državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali 
pravnih interesih.  

Pacientovo pravico do samoodločbe podrobneje ureja Zakon o pacientovih pravicah v katerem je pravici do samoodločbe 
posvečeno celo 7 poglavje Pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju kateri vsebuje člene od 26 do 31. Tako je v 26 
členu določeno, da pacient ima pravico do samostojnega odločanja o zdravljenju, pod pogoji, ki jih določa zakon. Na 
pacientu ni dovoljeno opraviti medicinskega posega oziroma zdravstvene oskrbe, razen v primerih, ki jih določa zakon.  

Veliko dokazov priča o tem, da zdravila, z veliko vsebnostjo strupenih snovi, agresivni posegi in rentgenski žarki pomorijo 
več pacientov kot pa jih pozdravijo. V 19. točki 2. člena ima pacient sposobnost, da samovoljno uveljavlja pravice iz tega 
zakona, sam pacient odloča o izvedbi medicinskega posega oziroma zdravstvene oskrbe. Pacient privoli ali odkloni 
zdravljenje. V Sloveniji je posledica resna zdravstvena škoda, opredeljena v 18. točki 2. lena ZPacP, kot hudo poslabšanje 
fizičnega ali duševnega zdravstvenega stanja človeškega bitja, ki lahko ogrozi pričakovane rezultate zdravljenja. Zato 
sklepam, da pričakovanih ugodnih izidov telesnega zdravja človeškega bitja proti njegovi volji nihče ne sme izsiljevati na 
račun hudega poslabšanja duševnega stanja, ki bi ga lahko ogrozilo kakršnokoli prisiljevanje v medicinski poseg. Pravico 
do samoodločbe se razume kot pravico do privolitve kot tudi pravico do zavrnitve zdravstvene oskrbe kar določa 30. člen 
ZPacP. V 3 odstavku 23. člena ZPacP je določeno, da pacient ima pravico tudi zavrniti zdravljenje, ki bi mu rešilo 
življenje[7].  

Pravica do samoodločbe je določena tudi v Kodeksu medicinske deontologije RS in sicer v 17 členu[8]. Zdravnik mora 
pridobiti privolitev bolnika o predlaganem načinu zdravljenja. Zdravstveni delavec prevzema za svoje delo etično, kazensko 
in materialno odgovornost[9].  

Na koncu bi še omenila Konvencijo Sveta Evrope o varstvu človekovih pravic in dostojanstva človeškega bitja v zvezi z 
uporabo biologije v medicinskih raziskav. 5 člen določa, da se sme zdravstveni poseg opraviti šele po prostovoljni privolitvi 
in privolitev se lahko tudi kadarkoli prekliče[10]. To velja za transfuzijo, cepiva in tudi druge medicinske posege v človeško 
telo. Na koncu mi ostaja vprašanje, koliko posameznikov res pozna svoje temeljne pravice in ugotovim, da je največje zlo 
človeštva neznanje, ignoranca, slepo zaupanje v ljudi pomanjkanje ljubezni. Misel, da vsi ljudje delajo za skupno dobro je 
naivno dejanje. Misliti ne pomeni nič vedeti, ker najprej je bila misel, potem šele fizična manifestacija te misli(biblija). Če 
bi človekove pravice bile kakorkoli povezane z ljubeznijo, verjetno moje življenje na tem planetu ne bi bilo tako osamljeno. 
Komu bom sedaj zaupala? Kdo me bo zares iskreno objel? Ob izgubi edine pozitivne moške figure, očeta si želim, da bi 
ljudje premislili preden se cepijo.  

Cepiva so v testni fazi do leta 2023. Agenda katera se izvaja, se bo izvajala do leta 2030. V cepivu so snovi, katere so 
nevarne človeskemu bitju, že, če so v hrani, ne pa, da si jih vbrizgamo v telo. Snov, ki je v teh cepibih in je nevarna 
je Rèkombinántna DNK je sintezna molekula DNK, sestavljena iz fragmentov DNK različnega izvora – gre za kombinacijo 
DNK-zaporedij, ki se v takšni obliki naravno ne nahajajo.( Gre za konbinacijo dveh razlicnih bitij). Pri tehnikah genetske 
modifikacije rekombinantno DNK proizvedejo z vstavljanjem določenega DNK-zaporedja v 
obstoječi genom nekega organizma v drug organizem ( s cepljenjem). To izvedejo na primer s pomočjo 
bakterijskega plazmida, ki ima vlogo vektorja, torej prenašalca zaporedja, ki ga želimo vstaviti v telo. 
Tehniko rekombinantne DNK sta leta 1973 razvila Stanley Norman Cohen in Herbert Boyer ter svoje odkritje objavila leta 
1974 pod naslovom Construction of Biologically Functional Bacterial Plasmids in vitro[2], kjer sta opisala postopek 
izolacije bakterijskih genov ali drugih odsekov DNK ter njihovo vstavitev v drugo bakterijsko celico, s čimer 
nastane transgena bakterija. Tehnologijo rekombinantne DNK je omogočilo odkritje restrikcijskih endonukleaz, ki cepijo 
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DNK na vnaprej določenih mestih. Sama vem še za tri primere smrti v roku 10 tih dni po cepljenju, imaš izkušnjo tudi ti? 
Poslji tudi svojo zgodbo. Več o tem si preberite (Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer,. Biochemistry. San 
Francisco: W. H. Freeman. ISBN 0-7167-8724-5., Cohen SN, Chang AC, Boyer HW, Helling RB (1973). "Construction of 
biologically functional bacterial plasmids in vitro". PNAS. 70 (11): 3240–3244).  
Druga sestavina cepiva, katera pa res ni za v človeško telo pa se imenuje MRC-5. Tako ime je zato, da nam ni jasno nič. 
Zato razlagam po domače, MRC-5 je diploidna linija celične kulture, sestavljena iz fibroblastov, prvotno razvitih iz 
pljučnega tkiva 14 tednov starega splavljenega kavkaškega moškega fetusa ali zarodka. Torej mrtvo tkivo bog ve koga.  

Sploh pa zakaj bi sploh cepili ljudi s cepivi kateri ne zagotavljajo nobene zaščite, so pa zelo nevarna. Poudarjam, vsaka 
smrt v obdobju 28 dni po cepljenju, je smrt povzročena s cepivom.  

Lepo vas pozdravljam, XY« 

 

- [1] B. Kresal, Komentar Ustave RS, Odgovornost, Lovro Štrum, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, 
Ljubljana 2002, str. 547  
- [2] A. Polajnar – Pavčnik, Temeljne pravice kot osebnostne pravice; Cankarjeva založba, Ljubljana 1997, stran. 160. 
- [3] B. Novak Pravni vidiki pojasnilne dolžnosti, Medicina in pravo; izbrana poglavja 2001-2003, Spl. Bolnišnica 
Maribor, 2004, Maribor, str. 175 
- [4] Ustava RS št. 15/08 
- [5] R. Cijan, Osnove zdravstvene zakonodaje, Visoka zdravstvena šola Maribor, 1999, str. 53 
- [6] B. Kresal, Komentar Ustave RS, Odgovornost, Lovro Štrum, Fakulteta za podiplomske državne in evropske študije, 
Ljubljana 2002, str. 545- 550.  
- [7] D. Korošec, Zakon o pacientovih pravicah, v Pravna praksa, letn 25, št 13, Gospodarski vestnik, Ljubljana, 2006, 
str 7.  
- [8] Zdravniška zbornica Slovenije 12.12.1992, 24.4.1997. 
- [9] Zakon o zdravstveni dejavnosti, U.L. RS, 55 člen in 3 odst. 25 člena. 
- [10] V. Flis, Pravice bolnikov v praksi, v Podjetje in delo, Gospodarski vestnik letn 24. št. 8, Ljubljana 1998, str. 1414 
 

Konceptualni problem tega časa in teh družbenih razmer 
 
Pobude za ustavnosodno presojo določenih »protikoronskih« pravnih predpisov in ukrepov z opr. št. U-I-427/20, U-I-17/21 
in U-I-59/21 so bile dopolnjene (če sem pravilno seštel celoto) sedemnajstkrat, tokrat osemnajstič. Z argumenti in 
dokaznim gradivom: članki, študije, analize, knjige, izjave, pisma, video gradivo, fotografije … Elementov dokaznega 
gradiva je veliko. Veliko je tudi vprašanj, naslovljenih na oblast, ki še vedno ne dobijo odgovora in prošenj za posredovanje 
informacij, na katere oblast odgovori, da informacij žal nima. Gre pa za informacije, ki so bistvene za vse ukrepe, uvedene s 
pravnimi akti in za celotno koronsko pravno politiko oblasti. Stanje je primerljivo, v bolj ali manj posrečeni prispodobi, 
športnemu tekmovanju, po katerem bi slavili zmagovalce, objokovali zamujene priložnosti, razvrščali tekmovalce v vrstni 
red, podeljevali nagrade, intervjuvali udeležence, a o samem tekmovanju ne bi imeli enega ključnega podatka: za katero 
športno zvrst je šlo, kakšna so bila pravila tekmovanja, kje je bilo tekmovanje izvedeno, kakšne so bile nagrade in kdo je 
pravzaprav sploh bil navzoč na samem tekmovanju, o katerem ni nobenega slikovnega ali video gradiva?!  
 
Vlada je ustavnemu sodišču v navedenih zadevah poslala en odgovor: vseboval je tabelo s statističnimi podatki in članek o 
Francoski Gvajani – ki s koronskimi ukrepi in pravno politiko oblasti nima prav nikakršne zveze.  
 
Neverjetno! 

Škoda, da se vlada ni bolj potrudila in nam omogočila dobro vedeti, pravilno razumeti in razumno zaupati. Velja prav 
nasprotno: tega na oblast ni omogočila. V zgodovini države takšne in tako očiten kršitve pravice javnosti do obveščenosti še 
ni bilo. O tem ne more biti dvoma. (O tem smo Sodišču že predložili argumente in dokaze.) 

Javnost ima pravico spraševati, dvomiti, vedeti in razumeti. Oblast ima dolžnost odgovarjati, pojasnjevati in ravnati v 
skladu v mednarodnim pravom, ustavo, zakonodajo ter medicinsko etiko in deontologijo. Sodna veja oblasti pa ima 
dolžnost nadzirati pravne politike oblasti in skrbeti za njihovo ustavnost in zakonitost. Oblast, javni funkcionarji, javne 
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institucije in javne ustanove si morajo odgovorno, skrbno, natančno in prepričljivo prizadevati, da bi bilo dvomov, kritik, 
dozdevnih naključij, sivine, nesporazumov in zmotnih prepričanj v javnosti ter posledično nezaupanja javnosti čim manj. 
Tega oblast ne počne. Dejstva, okoliščine, viri in dokazi pa kričavo in nedvoumno pričajo o nasprotnem: priče smo (a ne 
samo priče, tudi oškodovanci, žrtve) osupljivi manipulaciji in prevari, ki med tehnikami uporablja tudi najbolj zavržno od 
vseh izrab in zlorab prava in propagande kot gole tehnike gospodovanja, ukazovanja in oblastništva: 
EKSPERIMENRIRANJE NA LJUDEH IN EKSPERIMENTIRANJE Z LJUDMI! (O tem smo Sodišču že predložili 
argumente in dokaze.) 

Vse več dokumentov (to zapišem s tresočo roko…) kaže na načrt za tovrstno eksperimentiranje, izdelan že pred mnogimi 
leti. Navajanje dokaznega materiala v podporo temu dejstvu bi terjalo ogromno prostora. A to samo po sebi ni problem. 
Največji problem je trk med nepripravljenostjo odločevalcev, da bi pogledali resnici v oči in hkratno etiketiranje ljudi, ki to 
počnejo, kot konspirativcev, teoretikov zarot. Razprava, diskurz v funkciji resnice sta s tem onemogočena. (Zato sem se 
odločil, da določenega gradiva ne bom navajal. Del tega gradiva so tudi tožbe, ki so bile že vložene v drugih državah, 
evropskih in ameriških zveznih državah, tako zaradi kaznivih dejanj (kazenske ovadbe) kot zaradi povzročene 
škode ljudem (civilne tožbe). Prve tožbe za Slovenijo so že spisane, najmanj tri so že vložene. A od sodne veje oblasti 
v tem oziru državljanke in državljani ne pričakujemo veliko. Ne od slovenske. O sodnem dogajanju v tujini, ki je vse 
bolj pestro in obsežno, pa mediji molčijo. Ne navajam niti gradiva, s katerim so se procesno že začeli postopki zaradi 
zločina zoper človečnost, ki smo mu priča, tudi novodobni »Nurnberški sodni proces«. Ne navajam niti gradiva, ki ga 
je zbral ameriški FBI ob preiskavi, kaj se je dejansko zgodilo in dogajalo v wuhanskem laboratoriju. Ne navajam ne 
pričevanja azijskega nobelovca o dogajanju v laboratoriju – po pričevanju je 'izpuhtel.' Itd. Šokantno.) 

Dr. Fauci pa se vse težje otepa razkritij in obtožb: 

https://childrenshealthdefense.org/defender/wuhan-lab-deleted-files-fauci-authorized-funding-coronavirus-
experiments/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=ab9fa6ae-d707-4064-8c82-e9edb1a229a6  

Problem zato ni samo pravni ali medicinski. Tudi ni zgolj politični. Problem je KONCEPTUALNI. Tudi 
PARADIGMATIČEN. Kulminacija strategije strašenja s taktiko splošne histerije in z orodjem javne mainstream 
manipulacije je epohalna. Pravni predpisi so ukazi, prepovedi in dovoljenja, njihovo uresničevanje pa je 
izključno v domeni MOŽNOSTI OBLASTI, ki jo zagotavlja monopol na sredstvi fizične prisile. Ukrepi so 
GOLA DOMNEVA, ki nikoli ni in nikakor ne more izpolniti dokaznega standarda, četudi je ta reduciran na golo 
VERJETNOST, RAZUMNOST IN LOGIKO, daleč od prepričljivosti, sorazmernosti, ali celo prisiljujoče 
nujnosti. Vse, kar je, temelji na PRETVARJANJU; oblast se pretvarja, da sprejema stvarno utemeljene, 
strokovno podkrepljene in po vsebini dovoljenega in nedovoljenega ravnanja pravno predvidljive pravne akte, a 
jih očitno ne; stroka se pretvarja, da govori v imenu stroke, a ni tako, ker se kot »stroko« ponuja osebna mnenja 
in domneve ozke skupine strokovnjakov s področja medicine, ki imajo za svoja početja tako poklicno 
zaposlitveni kot finančni interes; oblast se pretvarja, da uvaja zdravstvene ukrepe v funkciji zaščite zdravja 
posameznika in celotnega prebivalstva, a počne prav nasprotno – več kot eno leto škodi zdravju posameznika in 
prebivalstva, ga neposredno ogroža kot še nikdar v zgodovini; ustavno sodišče se (ponovno s tresočo roko, sicer 
res kot kritika, nikakor pa ne s slabim namenom, vsekakor z dolžnim spoštovanjem) pretvarja, da so oblast in 
nekaj posameznikov, ki se hitro in pogosto zamenjujejo na položaju, enako (=) stroka; tiste, ki sprašujejo, 
dvomijo, iščejo, raziskujejo in zavračajo nemisleče podrejanje oblasti kot Gospostva (npr. po Foucaultu, ali 
Sartru, ali Arendtovi itd.), se pospešeno in surovo etiketira kot »antivakserje«, »konspirativce« in »zanikovalce« 
bolezni, kot t.im. »teoretike zarot« ipd. To je tako zelo na dlani, očitno in intenzivno, tudi invazivno, da je pravo 
kot imunski sistem družbe in kot obrambni sistem institucionalnega nadzora nad oblastjo, z oblastjo sodelujočimi 
predstavniki stroke in pravno zavezujočimi odločitvami povsem odpovedalo. V Sloveniji. Zaenkrat. 
 
Tako razumem tudi nepripravljenost spoštovanega Sodišča, da bi zadržalo izvajanje koronskih podzakonskih aktov, ali 
vsaj dela teh aktov. Četudi bi to očitno moralo storiti, saj je nastajajoča škoda ireverzibilna in neizmerljivo enormna. Poleg 
tega gre pri dogajanju za očitni zločin – izvajan pri dnevni svetlobi in ob neposrednem TV prenosu: gre za novodobno 
psihologijo dnevne politike, ki se največjih zločinov in barabij niti ne trudi več skriti in prikriti, vedoč, da je ljudi težje 
prepričati v očitnost zločinskih ravnanj, če se ta niti ne poskušajo prikriti. Hkrati pa ni nikakršne bojazni, da bi začasno 
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zadržanje izvajanja koronskih (in »drakonskih«) podzakonskih aktov povzročilo omembe vredno škodo, ali oblast oviralo 
pri uresničevanju TIRANIJE, saj se velika večina ljudi drži vseh ukrepov kot nove normalnosti – pogled na ljudi, ki na 
javnih krajih nosijo obrazne maske, tudi pod modrim nebom in v naravnem okolju, je postalo nova normalnost. Šokantno 
škodljiva, neizbrisljiva in morda že ireverzibilna nova normalnost. 
 
Svoboda gibanja, osebna svoboda, zasebnost, javno življenje, zaposlitev in plačano delo, družinsko življenje, vzgoja in 
izobraževanje, šolanje, raziskovanje, potovanja, turizem, šport…; vse, kar predstavlja in sestavlja posameznikovo 
»normalno družbeno bivanje in delovanje« se pogojuje z novim univerzalnim pravilom PCT – prebolel, cepil, testiral. To se 
počne brez objektivnih in celostnih statističnih podatkov in kazalnikov, s klasifikacijo novodobne bolezni, ki nima 
medicinske utemeljitve, s testi, ki jih proizvajalec ni namenil za diagnosticiranje, s testi, ki jih zakonodaja ne omenja in 
predvideva, z maskami, ki jih zakonodaja ne predvideva in omenja, s cepivi, ki so v fazi razvoja, popolna neznanka, 
tempirana bomba, pa naj gre za mRNV ali vektorska cepiva, zato pomenijo očitno eksperimentiranje na ljudeh in z ljudmi, 
stranski učinki in celo smrti se relativizrajo (celo v smislu, da smrt zdravega posameznika pač pomeni kolateralno 
škodo, od katere bo imela korist družba kot celota – kar je ZLOČIN brez primere !!) itd. O dokazih znanstvenikov, da 
cepiva niso nujna, da so nevarna, škodljiva itd., se v medijskem in političnem prostoru molči.  
 
Zato tudi že dolgo ne gre za problem določene dnevne politike, ampak za težavo vse dnevne politike.  
 
Molči se o znanstvenih dokazih, da pri novodobni bolezni množična precepljenost sploh ni mogoča. Razlage o 
učinkovitosti cepiv so prirejene, predstavljene kot manipulacija: namesto absolutne učinkovitosti se kot resnica javnosti 
ponuja relativna učinkovitost cepiv, z zamolčanjem podatka, ki je znanstvena ugotovitev, da cepivo lahko koristi le 1 do 2 
% cepljenim osebam. Javnosti se tudi to ne pojasni. Vse to in še veliko drugega smo dokazovali v naslovnih pobudah in 
njihovih dopolnitvah. Mediji o tem molčijo. Politika o tem molči. Zdravniška stroka o tem molči. Intelektualci o tem 
molčijo. Prestrašeno in neodgovorno, zavržno. Tisti, ki do problema in teme vzpostavljajo misleči in odgovorno 
državljansko držo pa se skuša etiketirati, stigmatizirati, socialno izolirati in diskreditirati, linčati pred javnostjo.  
 
Predvsem pa še vedno skoraj NIHČE NE GOVORI O ZDRAVLJENJU IN ZDRAVILIH – KI JE IN SO!! 
(dokaze in argumente o tem smo že predočili Sodišču). 
  
Dokazov, da je tako in nič drugače je že nepreštevno ogromno. Dokaza, da ni tako, ni niti enega samega.  
 
Težava in tegoba je zato konceptualna in paradigmatična, že zdavnaj ni več strokovna in dnevno politična. Je 
sistemska in vseobsegajoča. Gre za novo epoho: orožje je zamenjal strah, vojskovanje je zamenjala propaganda, 
vojsko so zamenjali farmacevtski in finančno-poslovni giganti. 
 

PRISILA, PRISILA IN PRISILA! 

- Država, v sodelovanju z medicinsko stroko, izvaja zelo intenzivno kampanjo za cepljenje. Način izvajanja te kampanje 
je nasilje! Neposredno nasilje! 
- Ta kampanja je tako zelo intenzivna, da poteka izključno enosmerno in enoumno, država (nikakor ne samo slovenska 
država, o tem naj ne bo nesporazuma, vsekakor pa slovenska država še prav posebej – življenje v drugih evropskih državah 
je precej drugačno, kot v Sloveniji, a mainstream mediji tudi tega ne povedo ljudem) pa zanjo uporablja tudi osebne 
podatke državljank in državljanov – in to celo brez njihove in naše privolitve: država pošilja sms sporočila, v katerih poziva 
ljudi k cepljenju. Oblast to počne na temelju določbe, ki je bila vrinjena v protikoronski paket, PKP-zakon. Osrednji prijem 
te kampanje je naslavljanje posameznikove vesti in moralnega sebstva, njegove odgovornosti za dobrobit drugih ljudi in 
njegove odgovornosti pred dobrobitjo drugih ljudi. Njegove tovrstne »solidarnosti«. Takšen oblastni prijem je podkrepljen 
z ustrahovanjem, kaj se utegne zgoditi, če se oseba ne odloči cepiti, utegne pa se ji zgoditi nekaj slabega. Takšen oblastni 
prijem je, kot rečeno, podkrepljen celo s pogojevanjem možnosti uresničevanja več ustavnih pravic in svoboščin. Prehod 
državne meje in turizem sta pogojena z očitno protiustavnim PCT pravilom. Država je v vmesnem času sprejela še 
spremembe in dopolnitve ZNB, torej ZNB-B, ki pomeni začetek pogojevanja vpisov v vzgojno-izobraževalne zavode in 
visokošolske zavode s cepljenjem. Nadaljeval se bo s pogojevanjem opravljanja določenih poklicev s cepljenjem, verjetno 
pa tudi s pogojevanjem obiskovanja javnih krajev, prostorov in dogodkov s cepljenjem. Ob vsem drugem pa je tu še načrt o 
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»cepilnih potnih listih« ali »karticah«, ki so jih dokumenti o načrtovanju pravnih politik EU omenjali že leta 2018, morda 
tudi prej. Ob tem pa je v zakonodajno procedure že vložena nova sprememba in dopolnitev ZNB – ki je grozljiva. 
- Z vidika ustavnopravne teorije in filozofije prava je vse to najmanj zelo sporno. Seveda pa tehtni pomisleki, da je vse 
to dogajanje, ali del tega dogajanja v nasprotju z mednarodnim pravom in ustavo, niso več od pomislekov – dokler o tem 
ne presodi in odloči ustavno sodišče (kot so to že storila številna sodišča drugih držav, tudi ustavna sodišča). A tudi to 
sodišče se zdi (to je moja domneva) vpeto v interne probleme, saj je odlašanje sodišča z odločitvijo o najpomembnejših 
ustavnopravnih vprašanjih glede protikoronskih pravnih predpisov in ukrepov že tolikšno, da postaja neodgovorno.  
- Sodba v primeru Vavrička in drugi proti Republiki Češki pa se mi zdi najbolj presenetljiva in najnevarnejša sodba v 
zgodovini delovanja tega sodišča. Njena izrek in obrazložitev sta v očitnem nasprotju z desetletji in in več kot stoletjem 
razvoja temeljnih naukov v mednarodnem in ustavnem pravu. In naključij pri tej sodbi je preveč, tudi preveč prosojna so, 
da bi jih imeli za gola naključja. Bere se, kot bi jo narekovali farmacevtski giganti, četudi je morda niso narekovali.     

Javnosti se ob tem SPLOH NE POVE, da se ljudje lahko testirano tudi s SLINO! Tega se javnosti ne pove, o tem se 
molče, ker invazivnost in škodljivost testiranja z zatikanjem palčk v nosno votlino posredno sili ljudi v izogib tej 
neznosnosti in v cepljenje. Vodja strokovne posvetovalne skupine vlade odgovarja državljanom na njihova legitimna 
vprašanja, na katera ne odgovori, s krilatico, da naj se pač »odločijo, ali bodo doma, ali pa se bodo cepili in bodo 
uživali.« Človek se iz ure v uro sprašuje, pa kam smo prišli?! 
 
Ob vsem tem pa zakonodaja še vedno določa, da so podrobnosti o cepivih poslovna skrivnost in da za škodo, ki nastane 
posamezniku, nihče ne odgovarja: ker cepiva za covid, ki so VSILJEVANA kot še nikoli doslej, četudi posredno, še niso 
določena kot obvezna, četudi so de facto obvezna, jeseni in pozimi pa bodo še bolj obvezna – za vse več poklicev in 
dejavnosti v javnem prostoru. 
 
Zločin brez primere!  
 

Karantena 

ZNB v 19. členu določa: 

»Karantena je ukrep, s katerim se omeji svobodno gibanje in določijo obvezni zdravstveni pregledi zdravim osebam, ki so 
bile ali za katere se sumi, da so bile v stiku z nekom, ki je zbolel za kugo, virusno hemoragično mrzlico (Ebola, Lassa, 
Marburg) ali nalezljivo boleznijo, za katero je minister, pristojen za zdravje, ali Vlada Republike Slovenije na podlagi 
četrtega odstavka 7. člena tega zakona razglasila epidemijo, v času njegove kužnosti. 

Karanteno odredi minister, pristojen za zdravje na predlog Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije. 

Zoper odločbo o odreditvi karantene ni pritožbe.« 

Približno eno leto je jasno, da zapoved karantene velja za bolezen covid. Zato se nekaj vprašanj o tem zdi legitimnih. 
Zapisal bom tri vprašanja, ki sem jih od ljudi prejel tudi sam. 

1.Ponovljeno vprašanje: zakaj je vlada s Sklepom o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB), pri 
pandemiji COVID-19, z dne 13. marca 2020, določila, da se pri pandemiji uporabljajo splošni in posebni ukrepi, ki jih ZNB 
določa za kugo ali virusno hemoragično mrzlico, po povzročiteljih iz 1. skupine (ebola, denga, lassa, marburga)? Ali ima 
oblast za takšno klasifikacijo znanstvene argumente? 

Odgovor: za to ni stvarne podlage, znanstvene utemeljitve! 

2.Kdaj je človek zdrav: ko nima bolezni ali ko nima bolezni covid? 

Zdrav človek je človek, ki ni bolan! 
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3.S katerimi znanstvenimi argumenti je pogojena in določena politična odločitev, da je ob vsakem sumu na bolezen covid 
potrebna karantena posameznika? Ali drugače, s katerimi znanstvenimi dokazi je utemeljena domneva, da je sleherna 
okužba s covid nevarnejša od vseh drugih prenosljivih bolezni? 

Dokazov za to ni, ker ni tako. 

Ljudje imajo pravico do pojasnil oblasti. Ta pa ima dolžnost, da si po najboljših močeh prizadeva za razumevanje njenih 
početij in odločitev pri ljudeh. Tega oblast ne počne. 

 

 

Sabina Senčar. Komentar na 52. seji Odbora za zdravstvo, 10. 5. 2021: 
 
“Razprava, ki sem ji prisostvovala, je bila razprava o 19. členu novega ZNB. Prenovljeni 19. člen na novo opredeljuje 
pojem karantene ob nalezljivih boleznih. Prejšnji zakon je predvidel institucijo karantene za zaščito ljudi pred najhujšimi 
nalezljivimi boleznimi, tistimi, kjer je smrtnost od 40 – 90 %. Zaščita populacije pred boleznijo, za katero je le 50 % 
možnosti, da jo posameznik preživi, je bila smiselna in samoumevna. A v novem zakonu je ukrep karantene (odvzema 
svobode) predviden za vse bolezni, za katere se minister za zdravje, torej vlada, odloči, da to razglasi. Ukrepi bodo po 
novem ZNB politična odločitev in ne strokovna. Minister za zdravje je politik, čeprav po izobrazbi zdravnik. Ne samo, da bo 
v prihodnje hipotetična epidemija z vsemi ukrepi lahko razglašena tudi ob običajnih sezonskih okužbah dihal (prehladih), 
kjer je prenosljivost kužnih klic velika, smrtnost pa zelo majhna, temveč bo po novem ZNB vlada lahko razglasila epidemijo 
zgolj ob nevarnosti epidemije, preventivno. 
 
Napotitve v karanteno na domu in nadzor nad njenim izvajanjem ne bo več odrejal NIJZ (ki je mimogrede prav tako 
odvisna, državna institucija), pač pa tudi policija in odrejena bo lahko tudi »na druge načine«. Nikjer ni določeno, kaj so ti 
drugi načini. Povsem zdravega državljana bo npr. lahko na policijo prijavil sosed, samo z navedbo, da je imel s 
prijavljenim državljanom visoko rizični stik. Nikjer ni opredeljeno, kaj visoko rizični stik pomeni, kar je verjetno za 
politično motivirano zapiranje zdravih ljudi povsem nepomembno. Ker sem bila v razpravni dvorani jaz edini zdravnik, 
razpravljati mi pa niso dovolili, sklepam, da nikogar ni zmotilo dejstvo, da se pogovarjajo o vsem, le o preprečevanju 
bolezni ne. Politična razprava v ničemer ni spominjala na strokovno, z dokazi podprto diskusijo. Šlo je bolj za merjenje 
moči, čigava dogma ali vera je bolj prepričljiva. 
 
Zdravnik ne bo več potreben ali pomemben v diagnostiki bolezni. Politika bo določila, katera bo nadbolezen, ki se ji bodo 
vse ostale bolezni podredile, ali kot se je izrazil dr. Rozman: »Kateri virus je trenutno največji igralec«. Kaj je »visoko 
rizični stik«, bo povedala politika in ne z dokazi podprta medicina. Če jim bo ustrezalo, bo virus skakal, lebdel, se držal 
skodelic za kavo ali pa se bo prenašal z načinom spolnega kontakta. Zdravniku ne bo potrebno vedeti kaj več od tega, kar 
mu bo naročila vlada. 
 
Opozorili so me, da bo razprava potekala samo in izključno o predlogu novega 19. člena ZNB. Tega sem se držala samo 
jaz, ki sem prišla polna spoštovanja, treme in vsega, kar prinese neizkušenost. Zdaj vem, da razprava ni mogla biti 
medicinska, saj zdravnikov, razen mene, ni bilo prisotnih. Kaj bi iskali zdravniki na razpravi o zdravstvu? Morda smo si 
spoštovanje upravičeno zapravili! Zakaj bi povabili k razpravi zdravnike, ki že zdaj izvršujejo vse njihove ukaze?! 
Zdravnikom bodo kasneje zaukazali, kako naj mislijo. Vsa ostala zdravniška srenja pa niti ne ve, o čem smo razpravljali in 
kaj pomeni sprejem novega ZNB. 
 
Dragi kolegice in kolegi, ki gledate stran in vas ne zanima sprejemanje novega zakona: »Nevednost vas ne razreši 
odgovornosti!« Zdravniki v preteklosti nismo bili najbogatejši, so nas pa spoštovali. Danes smo spoštovanje prodali za 
nekaj več denarja v žepu. Nikogar več ne zanima naše mnenje in strokovnost. Postali bomo le izvrševalci ukazov 
oblastnikov. 
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A na veji, ki bo odžagana, ne sedimo samo zdravniki. Za nami pridejo na vrsto vsi, ki so spisali ZNB in vsi, ki ne vedo, da 
je sprejet. Tudi te, ki so spisali tako škodljiv zakon, bo zlahka doletela neskončna karantena, in prav kmalu ne bo nikogar, 
ki bi jim postregel kavo, uredil pričesko ali plačal davke. Kje bo še kdo, ki bi mu tak zakon še lahko prišel prav?” 

Več je nerazumnosti, neživljenjskosti in napak pri početjih oblasti, sprejetih pravnih predpisih in zdravstvenih ukrepih, več 
bo vprašanj, dvomov, kritike in nezaupanja pri ljudeh. Nerazumnosti, neživljenjskosti in napak pa je enostavno preveč. 
Prepoved prehajanja občinskih mej in mej statističnih regij. Policijska ura. Nelogična ravnanja glede na statistične 
kazalnike. Neobstoj določenih informacij. Protislovja. Ravnodušen odnos do stvarno utemeljenih predlogov. Občasna trenja 
med oblastjo in stroko. Pogoste kadrovske zamenjave. Izjave in ravnanja predstavnikov oblasti. Zapisniki sej strokovne 
posvetovalne skupine. Enostransko obveščanje javnosti in necelostno predstavljanje statističnih podatkov, brez širšega 
konteksta. Molk oblasti in strokovne posvetovalne skupine glede alternativ cepljenju - zdravil. Razlikovanje med 
poslovnim in zasebnim namenom obrokov v restavracijah in nočitev v turističnih nastanitvah. Celo razlikovanje med 
pravnimi osebami in zasebniki pri pranju avtomobila. Politični sodni proces proti mariborskim dijakom in dijakinjam. 
Policizem. Penalizacija disidentstva. Globe zaradi rogljičkov. Prepoved konzumiranja hrane na javnem kraju. Prepoved 
konzumiranja hrane na kraju prevzema. Dovolitev konzumiranja hrane le ob mizi. Maske na prostem. Polni nakupovalni 
centri in prazna gledališča. Podobe iz poletja 2020, ko so se gosti nabito polne restavracije, prešerno razposajeni in tesno 
drug ob drugem za mizo, morali do točilnega pulta ali toalete sprehoditi z masko na obrazu. Prepoved, da bi petčlanska 
družina obedovala v restavraciji za isto mizo. Pogojevanje prestopa državne meje s plačilom kazni. Pogojevanje določenih 
ravnanj s pripadnostjo istemu gospodinjstvu. Zanemarjanje duševnega zdravja ljudi. Zdrsi na področju vzgoje in 
izobraževanja. Resne in daljnosežne težave najmlajših in mladih ljudi. Kriteriji za dodeljevanje finančne pomoči države. 
Finančno motivirani molk zaposlenih v javni upravi. Itd. Seznam je dolg. Predolg. 

V tako očitnem nasprptju z zdravim razumom niso niti simpatična in štorkljava početja ljudi iz znane povesti o 
Butalcih!  

CENZURA na družabnih omrežjih, četudi že tolikokrat razkrita in obsojana, pa je tako enormna in intenzivna, 
da sistemska nastavitev upravljalcev sploh ne omogoča več objav, ki vključuje določene pojme ali besedne 
zveze!! 

Tako Facebook ne dovoli niti delitve uradnih podatkov evropske agencije za zdravila in beleženje 
negativnih stranskih učinkov (EUDRA)!! Dejanski podatki ne pridejo v medije!! 

Tako pošastne kršitve svobode izražanja v zgodovini modern družbe še ni bilo! Nekaterih gradiv zato ni 
več mogoče priložiti, oziroma navesti povezave. 

Zagotovo še zdaleč ni vse tako, kot bi moralo biti.  Ljudje imajo pravico spraševati, dvomiti, kritizirati, vedeti in razumeti. 
In sodna veja oblasti, katere vrh je Ustavno sodišče, mora ljudem pri tem pomagati! 

Slona ni v trgovini s porcelanom 

Cepiva in učinkovitost: “slona ni v prostoru,” so mi dejali 
 
Prebral sem nov članek o cepivih in ugotavljanju njihove učinkovitosti. Potem sem prebral še en članek na to temo. Nisem 
bil prepričan, da ju dovolj dobro razumem. Zato sem za razlago prosil znanstvenika in zdravnico. Prebrali smo naslednje tri 
članke: 
 
Piero Olliaro, Els Torreele, Michel Vaillant: COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness-the elephant (not) in the 
room. Lancet Microbe. 2021, April 20. doi: 10.1016/S2666-5247(21)00069-0. Dostopno na: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33899038/ 
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Med drugim: “ARRs tend to be ignored because they give a much less impressive effect size than RRRs: 1·3% for the 
AstraZeneca–Oxford, 1·2% for the Moderna–NIH, 1·2% for the J&J, 0·93% for the Gamaleya, and 0·84% for the Pfizer–
BioNTech vaccines.”   
 
Andrew Althouse: Why Number Needed to Treat Can Be Misleading for Vaccines. Disclosures. April 29, 2021. 
Medscape, May 18, 2021. Dostopno na: Why Number Needed to Treat Can Be Misleading for Vaccines (medscape.com) 
Adam Rogers: The Statistical Secrets of Covid-19 Vaccines. Wired. Science. May 6, 2021. Dostopno na: 
https://www.wired.com/story/the-statistical-secrets-of-covid-19-vaccines/  
 
Sledi razlaga, kot jo je zapisal eden od njiju (dr. Žiga Zebec, z nekaj več stavki kot druga). 
 
»To so izsledki kliničnih raziskav, ki so jih naredili proizvajalci cepiv. Poanta je v načinu poročanja o učinkovitosti cepiv. 
 
Študija je narejena tako, da imajo dve skupini, eno cepljeno in eno ne-cepljeno.  
 
Proizvajalci vedno poročajo  RRR (relative risk reduction) = efficacy = relativna učinkovitost. Relativna učinkovitost je 
primerjava števila zbolelih v kontrolnem in cepljenem vzorcu. Pri npr. cepivu Moderne je velikost obeh vzorcev 
(kontrolnega in eksperimentalnega) 15210 in od teh jih je v kontrolni (necepljeni) skupini zbolelo 185, v cepljeni pa 11. Iz 
tega izračunajo, da je relativna učinkovitost 94,1 %. Izračun gre takole: relative risk RR = risk vac/risk control. Risk vac = 
11/15210*100=0,0723%. Risk control = 185/15210*100=1,22%. Relative risk = RR = 0,059. Relative risk reduction = 
RRR = 1-RR = 0,941 = 94,1 %. Problematične so interpretacije te številke ... 
 
Če želimo vedeti, kako bo cepivo učinkovito na populaciji, potrebujemo izračun za absolute risk reduction (ARR). To 
izračunamo tako, da pogledamo, koliki procent oseb se je okužil v necepljeni, kontrolni skupini (s podatki od Moderne 
dobimo 1,22 %, kar je 185 od 15210, torej risk control) in koliko v cepljeni skupini (s podatki od Moderne dobimo 0,0723 
%, kar je 11 od 15210, torej risk vac). ARR je razlika med tema dvema procentoma, torej, za koliko se je znižal odstotek 
zbolelih v teh dveh skupinah. Dobimo cca 1,2 %. Torej, če se vsi cepimo z Moderno, se bo delež obolelih znižal za 1,2 %. 
Je to vredno stranskih učinkov? To je tu vprašanje ... 
 
»Ranking by reported efficacy gives relative risk reductions of 95% for the Pfizer–BioNTech, 94% for the Moderna–NIH, 
90% for the Gamaleya, 67% for the J&J, and 67% for the AstraZeneca–Oxford vaccines.« 
 
»ARRs tend to be ignored because they give a much less impressive effect size than RRRs: 1,3% for the AstraZeneca–
Oxford, 1,2% for the Moderna–NIH, 1,2% for the J&J, 0,93% for the Gamaleya, and 0,84% for the Pfizer–BioNTech 
vaccines.«   
 
Po domače, v kliničnih študijah je cepivo zmanjšalo riziko okužbe za 0,84% - 1,3%. Zanimivo, da se ta podatek nikoli ne 
pojavi v medijih in ni ne duha ne sluha s strani naših strokovnjakov o tem, kakšna je absolutna učinkovitost.«  
 
Nisem področni strokovnjak, zato postavljam vprašanja in iščem odgovore. 
 
Bilo bi zelo dobro in prav, da strokovnjaki ta vprašanja in dileme ljudem jasno in razumljivo pojasnijo. Seveda tudi s 
pomočjo medijev. Ker ima javnost pravico spraševati, vedeti in razumeti. A prav to se že več kot leto dni ne počne! 
 
Italijanska političarka je storila podobno. Odločila se je za zanimiv pristop k opazovanju družbenega stanja in dogajanja. Z 
negativnih, neprijetnih informacij je preusmerila pozornost na pozitivne in prijetnejše informacije. Namesto o številu 
obolelih ljudi se je odločila javno pisati o številu zdravih in ozdravljenih ljudi. Namesto o številu smrtnih primerov se je 
odločila pisati o številu preživelih. Namesto o načinih, kako človek zboli se je odločila pisati o načinih, kako ostane zdrav 
in kako ozdravi. Ljudje so to, tak je vtis, dobro sprejeli. Tak pristop smo od institucij, tudi od NIJZ, zahtevali državljani. 
Zahtevali smo tovrstne številke. Odgovora nismo prejeli. 
 
Priletni gospod mi je poslal e-pismo, ki ga je zaključil s stavkom, vrednim pozornosti. Zapisal je: »Na eni strani 
paralizirana znanost, na drugi izsiljeni medicinski srednji vek. Na sredini pa apatična čreda ljudi.« Ne sodim ali je tako ali 
pa je drugače. Stavek verjetno ne bo postal misel desetletja, vsekakor pa vabi k mišljenju.  
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In še vedno – ob vse bolj naelektrenem, prisiljujočem, neprizanesljivem, surovem in obsojajočem, 
diskriminirajočem, stigmatizirajočem, polarizirajočem in socialno izolacijskem obstreljevanju s (1) cepivi in 
cepljenjem, (2) karantenami in (3) P.C.T. nasiljem – TAKO REKOČ NIHČE NE GOVORI O 
»ZDRAVLJENJU« IN »OZDRAVITVI« !  
 
Je tako prav? Ne zdi se mi prav. 
 
Vse to je tudi PRAVNO pomembno. 
 

Zločin nad otroki in mladostniki (!!) 

 
Hospitalizacije: 
https://childrenshealthdefense.org/defender/18-connecticut-teens-hospitalized-heart-problems-covid-
vaccines/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=a2379038-53a9-4f82-827e-2ce29d293daa 
 
https://childrenshealthdefense.org/defender/number-kids-hospitalized-covid-grossly-
inflated/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=a2379038-53a9-4f82-827e-2ce29d293daa 
 
Invalidnost: 
https://childrenshealthdefense.org/defender/rfk-jr-the-defender-podcast-cherie-romney-17-year-old-pfizer-vaccine-blood-
clots/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=a2379038-53a9-4f82-827e-2ce29d293daa 
 
https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-data-reports-injuries-12-to-17-year-olds-more-than-
triple/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=ab9fa6ae-d707-4064-8c82-e9edb1a229a6 
 
Enormne vsote denarja v sodu brez dna – za vsiljevanje cepiv – za eno samo bolezen: 
https://childrenshealthdefense.org/defender/3-billion-taxpayer-money-ad-campaign-vaccine-
hesitancy/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=a2379038-53a9-4f82-827e-2ce29d293daa 
 

Razvrstitev dokaznih virov, ki jemljejo sapo – ob stremljenju v oči manipulacije 

 
Ker od začetka tega zločina zoper človeka, človečnost in človeško družbo tvegam z ravnanji, ki vodijo v stigmatizacijo in 
diskreditacijo, ne vidim dobrega razloga, da bi s tem prenehal. 

Corona Virus Is A Scam & It's Organised Crime ~ Henna Maria & Dr. Heiko Schöning, May 21st, 2021. Dostopno 
na: https://odysee.com/@TimelessTruths:3/Corona-Virus-Is-A-Scam:5  

Sodna veja oblasti Nove Zelandije. Nga Kaitiaki Tuku Iho Medical Action Society v Minister of Health - [2021] NZHC 
1107. Dostopno na: https://www.courtsofnz.govt.nz/cases/nga-kaitiaki-tuku-iho-medical-action-society-v-minister-of-
health  
 

How do we know who is immune to COVID-19? Dostopno na: https://www.gavi.org/vaccineswork/how-do-we-know-
who-immune-covid-
19?gclid=CjwKCAjwtJ2FBhAuEiwAIKu19odj8UdwQHXOuSK4GNdRWElR2I3p511saGLhprQzjmKb0Nd6Yrqj-
BoC5IIQAvD_BwE  

World’s Most-Vaccinated Nation Activates Curbs as Cases Rise. Dostopno na: 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-04/world-s-most-vaccinated-nation-reintroduces-curbs-as-cases-
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surge?utm_medium=cpc_social&utm_source=facebook_&utm_campaign=tofu_content_0_10%25LAL&utm_content=050
5mostvaxednation&fbclid=IwAR3DLhQ0j9uNi6rEVX8AY2q6vP8frMTry_62F-
6HCT0aTPxNxNlErts0e14_aem_ASqXUWPhmu1JVwP3zyvixQMGMUJCnZEaZD9icpde4fWeUlVnx9DwpUAUPWtL7
g3oFkEDTErOmAYqYa7chkEI-st7Sv6ZAyyFq6lNKIy2gBPXLPsmLI2rLZrGJZBnpepHFXg  

USA macht sich frei: Masken in 24 Staaten weg, Paniker verzweifelt. Dostopno na: 
https://www.achgut.com/artikel/usa_macht_sich_frei_masken_weg_paniker_verzweifelt  

The 60-Year-Old Scientific Screwup That Helped Covid Kill. Dostopno na: https://www.wired.com/story/the-teeny-
tiny-scientific-screwup-that-helped-covid-kill/  

What We Know So Far about How COVID Affects the Nervous System. Neurological symptoms might arise from 
multiple causes. Scientific American. But does the virus even get into neurons? Dostopno na: 
https://www.scientificamerican.com/article/what-we-know-so-far-about-how-covid-affects-the-nervous-
system/?fbclid=IwAR2FdkUvpLzRPnwULWyPIh1jsU5JoWob7tU7E4gakp_zakqAlSF34mFMEYY 

ŽENSKA S KONCEPTOM (dr. Mateja Černič) - 17.oddaja. Dostopno na: 
https://www.youtube.com/watch?v=SIRIgBdGuIs  

Dokument avstralske vlade iz leta 2016, s SRS Covid načrtom. Šokantno. Dostopno na: 
https://www.wa.gov.au/sites/default/files/2021-05/210305-Authorisation-to-supply-administer-COVID-vaccine-No2-Aus-
Defence-Force.pdf?fbclid=IwAR2JPamcqg4JPDpKhoiTw-L853FMKk21Shg69xNnP3RMyxubEGsPUcjQfu4  

The BNT162b2 mRNA vaccine against SARS-CoV-2 reprograms both adaptive and innate immune responses. 
medRXiv. Dostopno na: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.03.21256520v1.full  

Research suggests Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine reprograms innate immune responses. Medical Life Sciences 
News. Dostopno na: https://www.news-medical.net/news/20210510/Research-suggests-Pfizer-BioNTech-COVID-19-
vaccine-reprograms-innate-immune-
responses.aspx?fbclid=IwAR1NcowgaAfioO0GS3OyuRoO7MZfcXUw0l0DBABFeDPWol_YUwlVN-V6anE  

Analiza brisnih palčk za površinsko PCR testiranje v Slovaški Republiki – potrdilo o genocide. Alternative Media 
blog. Dostopno na: https://ambasador21.wordpress.com/2021/04/28/analiza-brisnih-palck-za-povrsinsko-pcr-testiranje-v-
slovaski-republiki-potrdilo-o-genocidu/?fbclid=IwAR2hUvLcCBAiqyuASXIjqBdolwbdM-
1SE_uOcVsgoy4_pchxT76r3eHK85o  

The Israeli People’s Committee Report of Adverse Events Related to the Corona Vaccine, April 2021: “Never has a 
vaccine injured so many.” Dostopno na: https://doctors4covidethics.medium.com/the-israeli-peoples-committee-report-of-
adverse-events-related-to-the-corona-vaccine-april-2021-47891f17d452  

Globoka “zajčja luknja” glede cepiv. Video, od 6:22 min. dalje: 
https://twitter.com/HaidaGwaiii/status/1393211462018125827 
https://twitter.com/HaidaGwaiii/status/1393116538903924738 (omenjena v videu na prvi povezavi). 
 
“Doktrina čakanja”, da se zdravstveno stanje okuženih poslabša in se šele nato začne z bolnišničnim zdravljenjem, je 
napačna in smrtonosna: 
https://www.youtube.com/channel/UChsuq2uAwfsUK707FocaT8Q/videos 
 
Epidemiolog, ki zelo razumljivo pojasni, kje je napaka v trenutno veljavni doktrini. Taka doktrina je zelo nevarna ravno 
najbolj ranljivim skupinam. Te morajo takoj ob potrjeni okužbi dobiti proaktivno izvenbolnišnično terapijo: 
https://youtu.be/cf3_YXR70Ug 
 
Brian Tyson, MD: 
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https://twitter.com/btysonmd ; 
https://archive.ph/TtD0o (kliknite link v prvem twitu, na računu je nastavljeno avtomatično brisanje po 30 dnevih, zato sem 
arhiviral): 
https://cdn-cinemr.minds.com/cinemr_com/1213816102690054144/720.mp4 
https://twitter.com/btysonmd/status/1384498181484859397 ; 
https://twitter.com/btysonmd/status/1393038527231795202 
https://youtu.be/fe1TqxvXKTs 
https://youtu.be/6o4chAS1N9M 
https://youtu.be/Y4nnrLUs_7Y 
 
Adam Gaertner: 
https://covexit.com/the-adam-gaertner-interview-part-1/ 
https://twitter.com/veryvirology 
 
https://filiperafaeli.substack.com/p/yes-hydroxychloroquine-is-scientifically 
 
"I affirm, without fear of making a mistake, that there is a monumental farce going on in the world. In this farce, a good 
part of the people on the planet are being inundated daily with the information that hydroxichloroquine does not work to 
fight the pandemic ... In this article I am not going to simply transform the treatment with HCQ (an acronym for 
hydroxychloroquine) from “not promising”, as the New York Times qualifies it, to “promising”. I will explain that it is 
scientifically proven, and in every possible scientific way. In addition, I will explain how and why the biggest journalistic 
blackout in human history is taking place right now. Yes, that’s right. I’m telling you here that the New York Times and 
almost all the other mainstream media are doing dirty, lousy quality journalism. As a result of this amateurism, a 
seismic tremor of gigantic proportions is being created at the moment, and without precedent, in the credibility of the 
mainstream world press, with unpredictable consequences for humanity in the coming decades. And I warn you right 
now. I have no concern in producing a short article. There are many analyses to be done, nuances to be approached and 
many details that cannot be left out." 
 
Tu sta ostala dva vira, ki za okvirno razumevanje celote. Enako kot s HCQ se zdaj dogaja tudi z ivermektinom. Sam nisem 
verjel prvemu linku, zato sem poiskal še izvirno objavo na BBC: 
https://covexit.com/coordinated-repression-of-early-treatment-of-c-19-explained/ 
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-55257814 
 
Vse to ima le en namen: na silo in pod pretvezo urgentnosti pocepiti z novimi (nova, dolgoročno nepreizkušena metoda 
imunizacije) cepivi ves Zahod. Le Zahod. Ostali svet tega še ne potrebuje, ker ne živi v psihozi umetno in načrtno 
ustvarjene krize. Oni nimajo krize, ker svoje ljudi zgodaj zdravijo s HCQ in ivermektin protokoli zgodnjega zdravljenja. Le 
nad nami se dogaja zločin proti človeštvu: 
https://vimeo.com/487879592 
https://counter-currents.com/2013/06/the-faustian-spirit/ 
 
- strokovno argumentiran dokaz, da sars-cov-2 ni bil klinično dokazan: 
https://andrewkaufmanmd.com/sovi/ 
- aktualna strokovna študija o neobstoju asimptomatskega prenosa, citirana tudi s strani dr. Fuellmicha: 
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4695 in https://www.rt.com/news/507402-wuhan-asymptomatic-cases-
coronavirus-study/ , ali članek  https://www.rt.com/news/507402-wuhan-asymptomatic-cases-coronavirus-study/ , ali 
preveden dr. Fuellmich na kanalu, skupaj z drugimi dopisanimi viri https://www.bitchute.com/channel/8jtmPw70Vs1f/ 
- PCR in Eurosurveillance - https://cormandrostenreview.com/eurosurveillance-response/ 
- PCR sodba Avstrija - https://www.info-direkt.eu/2021/03/31/oesterreichisches-gericht-kippt-urteil-pcr-test-nicht-zur-
diagnostik-geeignet/ 
- PCR sodba Portugalska - https://worlddoctorsalliance.com/blog/portuguese-court-pcr-test-translated-english/ 
- stopnja smrtnosti priznana od WHO, dr. Ioannidis - https://www.who.int/bulletin/volumes/99/1/20-265892/en/ 
- škodljivost mask, WHO - https://www.wibw.com/content/news/WHO-Face-masks-could-do-more-harm-than-good-if-
used-incorrectly--569229971.html 
- škodljivost mask kot dokaz, Vernon Coleman: http://www.vernoncoleman.com/bannedmaskbook.pdf 
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Opozoril bi še na 2 prevoda strokovnjakov (iz WDA) s kritičnimi informacijammi za širšo javnost: 
- https://www.bitchute.com/video/D3oGOPcZXvYY/ 
- https://www.bitchute.com/video/JNeswtHWbhV5/ 
 
Zasledil sem še svež intervju s slovenskima strokovnjakoma: http://www.tv-as.net/oddaje/predstavljamo-vam/video/2668-
predstavljamo_vam_doc_dr_bernard_gorsak_in_doc_dr_tanja_bagari 
 
Povezava do strukturiranih zbranih podatkov o znanstvenih dokazih, oz. s spletnega portala na zadevno temo: 
https://www.stopworldcontrol.com/fuellmich 

https://www.youtube.com/watch?v=kuKPBur_TiI 

https://www.youtube.com/watch?v=uJVC3EKNbFE  
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ONE SINGLE COMPANY OWNS THE WHOLE WORLD 

 
“Dear friends, 
I just want to let you know that I am working on what I believe is the greatest revelation of our time: an 
amazing documentary that shows - hold on to your seat - that virtually EVERYTHING in our world is 
owned by... 
ONE SINGLE COMPANY! 
Virtually all technology, air travel, banking, media, clothing, all industries, food, hotels, 
transportation, you name it… Almost everything people eat, drink, watch, use, put on, listen to, travel 
with…. everything in our life, from the moment we wake up, all during the day, even the beds we sleep 
on at night, is owned by  
ONE SINGLE COMPANY. 
We see a million different names out there, but… these are all just brands on the surface. Behind the 
millions of names there is ultimately one single name, that owns all of them.  
How is this possible? Simple: every big company is owned by shareholders. Turns out that the past 
decades one single investment company has been buying the majority of the shares of almost every big 
company in the whole world. And... it bought the shares of all other shareholders too, so it owns them 
as well!  
The name of this investment company is Vanguard.  
I hope to have this documentary ready for you in about a week or so, so stay tuned. It will show you all 
the hard data from the financial world, that shows who owns the shares of every big name out there, be 
it Apple, Coca Cola, Pepsi, Airbnb, Expedia, MacDonalds, Boeing, Netflix,... just name a big name and 
they probably own it. Even Facebook, Twitter, Google... they are all owned by this same company. 
That, my friends, explains it all. That is why they can control the whole world with their fingertips.  
They have been buying everything, from the beds we sleep on, the clothes we wear, the social media we 
enjoy, the phones we use, the computers we work on, the cars we drive, the airplanes we fly, the hotels 
we stay at, the insurance we pay, and countless other things.  
Not only do they own all the big companies in the world, they also own every major globalist 
organization, like the World Economic Forum, the United Nations, and so on.  
This company is onwed by a few families, some of which will also be named in the documentary.  
This documentary was first made in Dutch by a bright young man from the Netherlands who lives in 
Spain. It went viral like nothing else I ever saw in the Dutch speaking communities worldwide. It is 
sending shockwaves... 
 I contacted this man and right away we had a connection, and became friends.  
We are now together making an international version of this documentary, that will blow the world 
awake. I plan on translating it into many languages, so every nation on earth can become aware of 
what is going on. 
Major Awakening 
You know what is so amazing? Nobody talks about this! No news media, no politican, no scientist, not 
even any alternative media. Mainstream media hides it of course, because they are all owned by this 
company. But apparently even the alternative media DON'T KNOW THIS YET! We all know there is a 
very small elite who rules most of the world, but... who would have thought it's in fact ONLY ONE 
SINGLE COMPANY who is at the top of it all?  
Surely we are living in an amazing time of awakening. 
What would happen if nurses and physicians around the world knew that the tools they use, the 
medicines they prescribe, the hospitals they work in, the agencies they obey, the universities they went 
to, everything is owned by one and the same company?  
They would all stop cooperating with their evil agenda. Nobody wants to be the minion of one single 
company!  
This is - in my opinion - the discovery of the millennium... 
Pray and support 
Please pray for me and my friend, that we can finish this incredible project well. Your prayers, love 
and support are priceless. If we join forces, we can do something this world has never witnessed yet. 
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The current attack on humanity is something nobody has ever seen before... but if we all open our 
hearts and hands and join together, the world will see something far greater than this evil: 
a historic awakening and rising up of humanity, to build a better world together. 
David Sorensen 
PS: as a family we also have a critical challenge facing us, that can have a major impact on everything 
we do. I will share this the following days, so stay tuned.” 
 
Svetovna zveza za svobodo WFA (povezana s Svetovno zvezo zdravnikov WDA) je pripravila nov 
dokumentarni film (The Pushback, 80 min), ki predstavlja: 
- prvi svetovni shod za svobodo (20. marec 2021 - 40 držav - 100 mest), ignoriran ali manipulativno 
poročan od osrednjih medijev, 
- strokovna, a dovolj laično predstavljena dejstva, kako je zgodba C19 sploh nastala. 
 
WFA-WDA v sklopu dogodka MEDICAL ALLIANCE FROM AROUND THE WORLD prvič omenja 
tudi Slovenske strokovnjake v video predstavitvi (nisem si ga še ogledal): 
https://worldfreedomalliance.org/videos/  

 7:00       Zdravila za C19 (vir: video AFLDS s podnapisi 
https://www.bitchute.com/video/hXnIq6H2K919/) 

 7:24       poskus uvedbe lockdowna in mask (vir: intervju s podnapisi odvetniške Korona komisije 
dr. Fuellmich z Vera Sharav: 

 https://www.bitchute.com/video/ynPdF4LnwXO7/; vir: zaustavitelj  Bushevega poskusa 
lockdowna - https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Henderson; vir: WDA 
https://worlddoctorsalliance.com/blog/assessing-mandatory-stayathome/) 

 7:37       Prof. Fergusson Imperial Collage (vir: WDA 
https://worlddoctorsalliance.com/blog/covid-19-an-overview-of-the-evidence/ in 
https://worlddoctorsalliance.com/blog/covid-and-the-lockdown-effect-a-look-at-the-evidence/ ; vir: 
dokumentarec s podnapisi WDA Ask the experts #2 
https://www.bitchute.com/video/JNeswtHWbhV5/) 

 9:34       Dr. Ioannidis razkril zavajanje WHO glede stopnje smrtnosti (IFR ni 3,4 %, pač pa 0,23 
%) (vir: dr. ioannidis za WHO https://www.who.int/bulletin/volumes/99/1/20-265892/en/ ;  

 vir: SLO članek https://www.finance.si/8964143/%3E%3ECe-bi-bila-smrtnost-ob-koroni-34-
odstotna-bi-se-privezal-za-hladilnik-in-ne-bi-sel-ven?cctest& 

 10:30     Sars-cov-2 je računalniško izoliran (ne laboratorijsko) matematični model genskega 
zapisa "In silico" (vir: https://tisserandinstitute.org/sars-cov-2-essential-oils-in-silico-studies/ ali 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32380200/ ;  

 vir: dokumentarec s podnapisi WDA Ask the experts #2 
https://www.bitchute.com/video/JNeswtHWbhV5/ in dokumentarec s podnapisi WFA The pushback 
***) 

 11:10     Revizija PCR testov Corman Drosten, ki bazirajo na predhodnjem matematičnem modelu 
virusa (vir: https://cormandrostenreview.com/,  

 vir: SLO intervju dr. Jerneje Tomšič https://www.youtube.com/watch?v=SAVeuNhwex8, 
 vir: sodbe iz PG, AT  https://www.info-direkt.eu/2021/03/31/oesterreichisches-gericht-kippt-

urteil-pcr-test-nicht-zur-diagnostik-geeignet/ ali https://off-guardian.org/2020/11/20/portuguese-court-
rules-pcr-tests-unreliable-quarantines-unlawful/ ; vir: video s podnapisi dr. Fuellmich 
https://www.bitchute.com/video/Sm7Rkeb2LW9C/ ) 

 11:30     WHO spremenila definicijo učinka bolezni (vir: *** ; vir: video s podnapisi dr. Fuellmich 
https://www.bitchute.com/video/U1GKWdywLYkY/ ) 

 13:09     Velika študija o zavrnitvi asimptomatskega prenosa okužbe (vir: 
https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4695 in https://www.rt.com/news/507402-wuhan-
asymptomatic-cases-coronavirus-study/ ; 

 ali članek WDA https://worlddoctorsalliance.com/blog/asymptomatic-ten-million-residents-
wuhan/ ) 

 13:30     Točka 0 - izhodiščna (napačna) TEORIJA glede asimptomatskega prenosa bolezni (vir: 
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https://www.dw.com/en/germany-flawed-coronavirus-study-spread-misinformation/a-52265727 in 
original https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2001468 ; video s podnapisi dr. Fuellmich 
https://www.bitchute.com/video/Sm7Rkeb2LW9C/ ) 

 13:52     Priznanje WHO o majhni možnosti asimptomatskega prenosa virusa 
(https://www.cnbc.com/2020/06/08/asymptomatic-coronavirus-patients-arent-spreading-new-
infections-who-says.html) 

 14:46     Indoktrinacija (op. zavedeni skozi sistem)  (vir: dokumentarec s podnapisi Plandemic 
https://www.odpriteoci.com/skladišče) in dokazi iz dokumentarca https://c18384a4-ad41-4d1f-8f7a-
b447b55ab827.filesusr.com/ugd/9269a6_20364687801f4630a6a01ef0c5d44139.pdf 

Podobne prevedene video vsebine so sedaj na voljo tudi na Telegram kanalu @zManipuliran.  
 

https://www.scientificamerican.com/article/what-we-know-so-far-about-how-covid-affects-the-nervous-
system/?fbclid=IwAR2FdkUvpLzRPnwULWyPIh1jsU5JoWob7tU7E4gakp_zakqAlSF34mFMEYY 
Članek: 
https://www.logicno.com/hrana-zdravlje/lijecnici-alarmiraju-svjetsku-javnost-necijepljeni-prijavljuju-brojne-stetne-
posljedice-po-svoje-zdravlje-zbog-boravka-u-blizini-cijepljenih-
osoba.html?fbclid=IwAR1asBgbLBj5eQGLTK2thycYYD4EP79bVUltnXgOiuilheOBwsxh89Ccq44 
 
https://www.slovenskizdravniki.si/corman-drosten-recenzijsko-porocilo/ 

 
To sta vzrok in motiv vsega. To je na dnu vseh zajčjih lukenj. Verjetno sem edini v Sloveniji, ki sem že davno prebral 
Hardina. On je tudi nedvomno pobudnik ali povod za Georgia Guidestones. Zelo priporočam obe omenjeni knjigi.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones 
 
To še sodi k obdelani temi depopulacije, če ne poznate, ona pove vse. 
https://odysee.com/@EduardoCorrochio:4/PlanetLockdown:5 
 
Catherine Austin Fitts: 
https://odysee.com/@EduardoCorrochio:4/PlanetLockdown:5 
 
Knjiga:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones 
 
Tema depopulacije: 
https://odysee.com/@EduardoCorrochio:4/PlanetLockdown:5 
 
Smo sredi največjega zločina proti človeštvu v vsej zgodovini: merjeno po številu žrtev in hitrosti izvajanja zločina: 
https://brandnewtube.com/watch/doctors-and-nurses-giving-the-covid-19-vaccine-will-be-tried-as-war-
criminals_7tNEBnZogbdlEXu.html 

Dr. Michael Yeadon, bivši podpredsednik korporacije PFIZER, podal javni intervju, v katerem je predstavil popolnoma 
drugačno sliko o epidemiji (gre za človeka z visokimi kompetencami, doktorja znanosti, strokovnjaka na področju 
imunologije, biokemije in respiratornih bolezni, človeka, ki je zasedal najvišja mesta v farmacevtskih korporacijah, 
človeka, ki je bil vodja razvoja na korporativni ravni Pfizerja za respiratorno farmakologijo): 

https://rumble.com/vfte6d-dr.-michael-yeadon-pfizer-covid-resninost-ali-prevara.html 

Doc. dr. Bernard Goršak in doc. dr. Tanja Bagar: 
https://www.youtube.com/watch?v=DLq_cpcEQAI 
  
WHO potrjuje, da je Kovid PCR test neveljaven. Ocene pozitivnih primerov so neutemeljene. Lockdown nima znanstvene 
podlage:  
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https://www.globalresearch.ca/nucleic-acid-testing-technologies-use-polymerase-chain-reaction-pcr-detection-sars-cov-
2/5739959 

Delni hrvaški prevod:  

https://www.logicno.com/politika/who-potvrduje-da-je-pcr-test-cov-19-nevaljan-procjene-pozitivnih-slucajeva-su-
neutemeljene.html 

Mike Yeadon: 
https://twitter.com/HaidaGwaiii/status/1395097008059342848 
 

Chinese document discussing weaponising coronaviruses provides 'chilling' information. Dostopno na: 
https://www.youtube.com/watch?v=kuKPBur_TiI 

Farmacevtski gigant PFEIZER je celo pohitel s kupovanjem VOJAŠKIH OBJEKTOV! Dokumentacija zaenkrat še 
dostopna na spletu. Hranim pogodbo med Pfeizerjem in vlado Izraela. Šokantno. Ta vir je samo obrobje: 
https://science.thewire.in/health/pfizer-demands-governments-gamble-with-state-assets-to-secure-vaccine-deal/  

Cepilni potni listi, osupljivo protiustavna politična zamisel, so del načrtovanih politik EU od leta 2016 – in tu ni prostora za 
naključja: https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/vaccination/docs/2019-
2022_roadmap_en.pdf?fbclid=IwAR2HUHIE9tcre8FIJ6flVBHX53kDtyttPSJzPFg1yy-_5JvD2dQl2PkheYQ  
 

Zamolčano, a za ogled nujno: Treatment of Covid-19: Dr. Peter McCullough’s Important Statement to the Texas 
Senate. Dostopno na: https://www.globalresearch.ca/treatment-of-covid-19-dr-peter-mcculloughs-important-statement-to-
the-texas-senate/5744854 

Liječnici alarmiraju svjetsku javnost – Necijepljeni prijavljuju brojne štetne posljedice po svoje zdravlje zbog 
boravka u blizini cijepljenih osoba. Logično. Dostopno na: https://www.logicno.com/hrana-zdravlje/lijecnici-alarmiraju-
svjetsku-javnost-necijepljeni-prijavljuju-brojne-stetne-posljedice-po-svoje-zdravlje-zbog-boravka-u-blizini-cijepljenih-
osoba.html?fbclid=IwAR1asBgbLBj5eQGLTK2thycYYD4EP79bVUltnXgOiuilheOBwsxh89Ccq44  

57 scientifiques et médecins demandent l'arrêt immédiat de toutes les "vaccinations" Covid-19. FranceSori. Dostopno 
na: https://www.francesoir.fr/societe-sante/57-scientifiques-et-medecins-demandent-larret-immediat-de-toutes-les-
vaccinations#.YJg6gxWLM3J.twitter  

Med farmacevtskimi gigantic poteka prava vojna za vpliv in prodajo, tržni delež: 

https://www.jutarnji.hr/vijesti/svijet/otkriveno-tko-stoji-iza-operacije-ocrnjivanja-pfizera-nitko-nije-iznenaden-o-kome-se-
radi-
15076748?cx_testId=1&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=2&utm_source=pianojl&utm_medium=widget&utm_campaign=
pianojutarnji#cxrecs_s 

Lekcija iz socialnega distanciranja s spontanim komentarjem: 
https://www.bitchute.com/video/OPo7tA5yQQvV/ 
 
Slovenski znanstvenik dr. Srečko A. Šorli (področje bijektivne fizike) že več dni neuspešno poziva NIJZ, da 
objavi statistične podatke o tem - koliko življenj je bilo v Sloveniji rešenih, s tem ko so "cepili" preko 
600.000 prebivalcev. Jasno jim je predlagal tudi metodologijo za tak izračun (po mesecih), kajti vsi ti podatki so 
na voljo in se zbirajo pri njih. Slovenija je za to kampanijo porabila enormno vsoto denarja, če cene kovid Lock-
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down-a niti ne upoštevamo.  Edino prav je, da nacionalni inštitut, ki ta projekt krmili, jasno obelodani dejansko 
koristnost cepljenja proti tej monstruozni bolezni Covid-19. 
 
Znanstveniki svetovnega formata, kot je na primer prof. dr. John Ioannidis z Univerze Stanford, so z obširnimi 
raziskavami nesporno dokazali, da je smrtnost covid-19 le malenkost nad povprečjem običajnih sezonskih grip. 
"Pandemijo" se ob tem izvaja in producira z medijskim poročanjem, z manipulacijo podatkov, z lažmi, s sirenami rešilcev, 
ki prazni krožijo po mestih ter z vrsto povsem nerazumno zastrašujočih ukrepov. To zdaj že razumejo celo največji skeptiki. 
A t.im. cepljenje se bo nadaljevalo... še dolgo.  Pa še tretja in četrta in peta doza bo na vrsti - za preživele ljudi, seveda. 
 
Na ponavljajoče pobude dr. Šorlija NIJZ odgovarja s sprenevedanjem in izmotavanjem. Posledično je ta zdaj pozval še 
druge slovenske znanstvenike, da ga podprejo v njegovi zahtevi, o izogibanju odgovoru s strani NIJZ pa je obvestil še 
predsednika Boruta Pahorja in tudi slovenski parlament – četudi sta oba zakopala glavo v pesek že pred časom. 
 
Informacije o njegovih pozivih najdemo na njegovem obsežnem BitChute portalu, kjer redno objavlja prispevke: 
https://www.bitchute.com/channel/CrUDCWGuDOf0/ 
 
Mnogim je tudi znano, da ima ali je imelo mnogo ljudi že od prvega "cepljenja" resne zdravstvene težave in tudi število 
smrtnih primerov v svetu (po šele prvi dozi !!!) nikakor NI zanemarljivo.  
 
Kot je splošno znano, YuoTube agresivno briše vse kritične informacije o kampaniji "covid-19", tako da - tovrstne info zdaj 
lahko najdemo zlasti na BitChute;  pa tudi na Rumble, BrandNewTube, idr. 
 
Podobno velja za Facebook cenzuro. Nekateri prispevki so bili avtomatsko izbrisani po le nekaj deset 
sekundah.  Dokaz:  FB Censoring True Faxcine Information  (by Project 
Veritas)  https://www.bitchute.com/video/jN0n07XxC6by/ ; They Own the Media   https://youtu.be/J3Zg023J-ok 
 
Celo prebolevnikom se zdaj priporoča "cepljenje" po 6 mesecih, v Sloveniji pa celo že po 5 tednih?!  To se nikoli ni 
počelo in TO nikakor NI CEPLJENJE. Treba je vedeti, da je vsako cepljenje v principu nasilen vdor v organizem, saj ima 
ta v prebavnem sistemu sicer vrsto varovalnih mehanizmov, ki pa se jih z vbrizgom neposredno v tkivo zaobide. Naravnost 
nepojmljivo je, da ljudje tega principa ne razumejo. Problem ni kratka bolečina, ki jo vsakdo vzdrži - cepiva so še v 
eksperimentalni fazi! 
V resnici gre torej za jasno zlorabo zaupanja do te procedure in samega pojma "cepljenje". V resnici se na ljudeh izvajata 
eksperimentiranje in genetska manipulacija, katere prikriti nameni očitno in zelo verjetno so naslednji: 

- Izbrisano – tudi sam moram postaviti piko stigmatizaciji. 
 
Na ljudi se zdaj vrši pritisk na številne načine, propagandne akcije so ves čas v teku, na drugi strani pa se vrstijo grožnje z 
omejitvami za necepljene. Ljudje pritiskom podlegajo in menijo, da si bodo s pristankom nekatere stvari lahko olajšali. Da 
bodo, kot pravi dr. Logarjeva, “uživali” in jim ne bo treba “biti doma.” Norost. Zločinska norost. 
 
Kampanija bo po načrtih trajala vse do leta 2030. 
 
Problem ŽRTVOVANJA je očiten. Osupljivo neverjetno je, s kakšno lahkoto nekateri zdravniki relativizirajo 
pomen smrtnih primerov zdravih ljudi zgolj zaradi novih cepiv!! Osupljivo neverjetno!! Zločin zoper 
človeka, družbo in človečnost brez primere, ne samo razkorj medicinske etike in deontologije! 
 
Tudi lansko pomlad, 2020, so začeli s histerično dramo s krilatico "samo toliko, da znižamo krivuljo." Kako zlahka se 
pogoji spremenijo zdaj izkušamo že več kot leto dni. Spet je toplo, ampak maske se nosijo naprej. To, kar se dogaja je 
“über-idiotizem”. Da niti ne govorimo o otrocih v šolah! Ali o ljudeh, ki že več kot leto dni tako rekoč vsak dan nosijo 
maske po 8 in več ur! Takšnega siljenja v škodovanje lastnemu zdravju v zgodovini še ni bilo. 
 
Ne pozabimo kaj je, ne le enkrat, rekel sin enega od glavnih evgenikov pretekle ere [William Henry Gates (1891-1969)]: 
"Pocepiti je potrebno celotno prebivalstvo na planetu". 
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Seveda narod, ki ga je vsega skupaj komaj za eno manjše velemesto, ne bo sam ustavil projekta na globalnem nivoju. Precej 
verjetno pa je dolžan, da na svojem ozemlju vendarle stori vse, kar je mogoče, da se to prepreči! 
 
Where have all The Rebels Gone?   https://youtu.be/zfWl3ijpmrQ 
*** 

“UPDATED - How Many People Are the Vaccines Killing? 

Dr Vernon Coleman, MB ChB DSc 

Main navigationHome 

Please share this very important article with everyone you know. Also, please help save lives and send this article to 
hospitals, doctors' surgeries, care homes, schools, newspapers, journalists, etc.  

No one knows how many people the vaccines are killing – or how many they will kill. 

But although I haven’t seen the mainstream media mention most of these deaths, people have already died or been injured 
after being given the vaccine: 

SHOCKING - The latest covid vaccine deaths and injuries from VAERS 

openvaers.com covid data (it is estimated that only 1% of vaccine adverse events is reported) 

PFIZER (UK data) - Some of the Injuries include: strokes, heart attacks, miscarriages, Bell's Palsy, sepsis, paralysis, 
psychiatric disorders, blindness, deafness, shingles, alopecia and covid-19. (Please help save lives and send the link for 
the Pfizer data analysis print to schools and local newspapers 

ASTRAZENECA (UK data) - Some of the many injuries include: blindness, strokes, heart attacks, miscarriages, sepsis, 
paralysis, Bell's Palsy, deafness, shingles, alopecia and covid-19. (Please help save lives and send the link for the 
AstraZeneca analysis data print to schools and local newspapers) 

European database of suspected adverse drug reaction reports: 

 Moderna 

 Pfizer-Biontech 

 AstraZeneca 

 Janssen 

UK Yellow Card reports. This sophisticated and easy to use database on ukcolumn.org analyses the UK Government's 
Yellow Card data of deaths and adverse reactions associated with the covid-19 jabs. 

1. NHS GP receptionist: Shocking reality of covid jabs (audio) 
2. Man had 6ft of intestine removed after blood clot developed from taking the covid jab (video) 
3. Warning! If you are injured by this injection you are on your own (video) 
4. A good man down: the fatal reality of vaccine adverse reactions. UK Column reports yet another tragic death 

following covid-19 vaccination (video) 
5. 'Vaccine' destroys antibodies in plasma (video) 
6. Covid vaccine testing on animals stopped due to high death rates (video) 
7. Severe adverse reactions in children who took the covid-19 vaccine (video) 
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8. Bombshell: Connecticut Govt. secretly tells health care workers covid vaccines are deadly (video) 
9. Reaction to Pfizer 'vaccine' (video) 
10. 5-month-old baby among dead after mother breast-fed following second Pfizer shot (video) 
11. Brazil suspends AstraZeneca use in pregnant women, 23 weeks pregnant mother dies (video) 
12. Healthy teenager hospitalised with brain blood clots after the 1st Pfizer vaccine (video) 
13. Paramedic whistleblower: 'I am watching vaccines killing people' 
14. Emotional video showing covid vaccine injuries and deaths (video) 
15. 25 personal testimonies of severe adverse reactions & death from the experimental covid injections (video) 
16. Australia confirms five new cases of blood clots from the AstraZeneca vaccine in over 50s 
17. Stamford man vows to battle back after losing his leg weeks after receiving AstraZeneca covid-19 vaccination 
18. 180 deaths after covid-19 jabs till March 31, 75% within 3 days 
19. "Never has a vaccine injured so many" (The Israeli people's committee report of adverse events related to the corona 

vaccine) 
20. Utah man developed blood clots from the covid vaccine (video) 
21. 16-year-old girl dead following two doses of the experimental Pfizer covid injections 
22. Woman in her 40s develops blood clot disorder after covid vaccine (video) 
23. Australian man dies of a massive blood clot days after receiving covid-19 vaccine 
24. More blood clots (yet more people developing blood clots after being vaccinated, which the MSM are describing as 

rare.) - video 
25. 52-year-old woman died after the AstraZeneca vaccine (video) 
26. Courageous woman speaks out about her adverse reaction to the covid vaccine (video) 
27. Three covid vaccine victims tell their stories (video) 
28. Euro Data 7,766 dead and 330,218 injured in reaction to covid-19 jabs 
29. 1,047 dead and 725,079 reported injuries following covid-19 experimental vaccine reported in the UK 
30. Pentagon tracking 14 cases of heart inflammation in troops after covid-19 shots 
31. Six people with autoimmune conditions in Israel developed shingles after getting Pfizer shots 
32. Shocking adverse reactions from the covid vaccine (video) 
33. Paris prosecutors seek involuntary manslaughter charges over AstraZeneca deaths 
34. Paralysis cases reported after Pfizer injection 
35. Breast-fed baby passes away after mother had the Pfizer covid vaccine 
36. Two teenage girls suffer cardiac arrest and sadly die within days of having mRNA covid vaccine 
37. 27-year-old fit and healthy engineer dies three weeks after having AstraZeneca covid vaccine as NHS investigates his 

death 
38. Mississippi man suffers stroke 4 hours after receiving covid vaccine 
39. Pfizer vaccine may cause heart inflammation in people under 30, leaked study suggests 
40. 30-year-old man hospitalised with blood clots after covid vaccine 
41. Two-year-old girl dies after being given two covid shots (video) 
42. Vaccine left girl fighting for life (video) 
43. Pfizer vaccine injury - Angelia Deselle (video) 
44. 33-year-old woman paralyzed 12 hours after getting the first shot of the Pfizer vaccine (video) 
45. Adverse reaction from Johnson & Johnson vaccine (video) 
46. Canadian doctor shares his concern about covid vaccine after lifelong patients develop side effects (video) 
47. Man emotionally affected because his aunt was injured by the covid-19 vaccine (video) 
48. Bell's Palsy from the first dose of the Moderna vaccine (video) 
49. Pfizer covid-19 vaccine injury - transverse myelitis (video) 
50. Frontline workers' testimonies vaers reports (video) 
51. Death by vaccine - man drops dead after vaccine (short video) 
52. Covid jab injury from AstraZeneca vaccine (short video) 
53. Young, healthy man suffers stroke after getting the covid vaccine (short video) 
54. Family testimonials of covid vaccine deaths (short video) 
55. Woman suffers adverse reaction to the Johnson & Johnson vaccine (short video) 
56. Severely injured 12-year-old girl after covid vaccine - Maddie's story (short video) 
57. 21-year-old student dead 24 hours after covid injection 
58. 34-year-old mother of two dies 10 days after AstraZeneca jab 
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59. Woman suffers terrible reaction after getting the covid vaccine 
60. 20-year-old dead 12 hours after the covid jab (video) 
61. 48-year-old woman dies after covid vaccine (video) 
62. Teen diagnosed with Guillain-Barré weeks after first covid vaccine 
63. Number of covid vaccine injuries reported to VAERS surpasses 50,000, CDC data show 
64. 22-year-old dead following experimental injection 
65. Young lady injured after vaccine (short video) 
66. 65-year-old woman dead 30 minutes after AstraZeneca shot 
67. Finally, mainstream news reports on vaccine fatality (video) 
68. We need to ask questions - dad died after vaccine 
69. The harsh reality of vaccine adverse effects - Nicola describes her husband's condition 
70. No smoke without fire part 3: vaccine adverse reactions 
71. Georgian nurse dies of allergic reaction after receiving AstraZeneca covid-19 vaccine, Tbilisi to continue rollout of 

British jab 
72. Jeanie M. Evans 68, of Effingham, Kansas died unexpectedly on Wednesday, March 24, 2021 at the Stormont-Vail 

Hospital from a reaction to the covid vaccine 
73. The covid blog 
74. Woman dies from brain haemorrhage in Japan after having Pfizer jab 
75. 70+ miscarriages in US and UK after vaccines (video) 
76. Healthy Mother Died of Cardiac Arrest Just Hours after Taking First Dose of the Vaccine (short video) 
77. Teacher dies hours after getting AstraZeneca jab in Italy - Manslaughter Investigation Launched 
78. Boxing Champion Marvin Hagler Dead At Age 66 
79. Woman suffering from Bell's Palsy after covid jab (short video) 
80. 39-year-old woman dies after 4 days after second Moderna vaccine, autopsy ordered 
81. 34 cases of spontaneous miscarriage and stillbirth reported after experimental mRNA vaccines 
82. 9 European nations suspend experimental AstraZeneca covid vaccines due to fatal blood clots 
83. Whistleblower reveals many pregnancy complications following experimental covid injections leaving a trail of 

devastated mothers 
84. Whistleblower: 25% of residents in German nursing home died after Pfizer vaccine 
85. 45-year-old man dies after getting second dose of covid-19 vaccine 
86. Number of injuries to CDC after covid vaccines climbs by nearly 4,000 in one week 
87. The second dose killed my dad and many others. Latest reports coming in (video) 
88. Man in Greece died 8 minutes after vaccination against covid-19 
89. A 60-year-old woman dies hours after taking second covid-19 vaccine 
90. 67-year-old dies days after second dose of covid vaccine 
91. CA woman gets covid vaccine then suddenly dies of something else 
92. 59-year-old health worker dies hours after covid vaccine 
93. One-third of all deaths reported to CDC after covid vaccines occurred within 48 hours of vaccination 
94. Volume 1: Social media posts about covid-19 vaccine deaths and severe injuries (video) 
95. 22 elderly with dementia dead in 1 week after the experimental mRNA covid injection in the Netherlands 
96. Covid vaccine side effect - tremors, my life is upside down - Angela Lynn Story (video) 
97. Covid-19 vaccine effects on my army husband's heart (video) 
98. Nurse develops Bell's Palsy after receiving covid jab (video) 
99. A 28-year-old mother from Winconsin is brain dead after the second dose of the covid injection 
100. 58-year-old woman dies hours after getting first dose of Pfizer vaccine 
101. 46 nursing home residents in Spain die within one month of getting covid vaccine 
102. Video of woman injured by covid vaccine 
103. 36-year-old doctor dies after second dose of covid vaccine 
104. German nursing home whistleblower says elderly are dying after covid vaccine 
105. ‘They’re dropping like flies’ – Courageous nursing home CNA speaks out. 
106. Short video showing that many people in Israel are dying after the covid jab 
107. Man drops dead in New York 25 minutes after receiving vaccine 
108. FDA and CDC officials are investigating 36 cases - including one death - of immune thrombocytopenia 
109. Gibraltar: January ends with 71 dead in one month (vaccination rollout began on the 10th January 2021) 
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110. Miscarriages and stillbirth shortly after being given the covid vaccine 
111. 19-year-old hospitalised with heart inflammation after covid vaccine 
112. 39-year-old nurse aide dies within 48 hours of receiving the covid jab 
113. Seniors dying of covid vaccine labelled as natural causes 
114. Californian dies hours after receiving covid vaccine as investigation into the cause of death gets underway. 
115. Covid infects 35 vaccinated staff and residents at care home 
116. Vaccine injury video deleted from facebook (Warning: disturbing video) 
117. X-ray technician dies two days after getting the second dose of the covid vaccine 
118. 22 residents dead in three weeks in Basingstoke nursing home - 'It is understood the outbreak started as residents 

began to have their coronavirus vaccines...' 
119. A 41-year-old Portuguese mother of two who worked in paediatrics died at a hospital in Porto just two days after 

being vaccinated against covid-19 
120. Norway is investigating the deaths of two nursing home residents who died after being vaccinated against covid-19 

121. Chinese health experts call to suspend the use of mRNA-based covid-19 vaccines following the deaths of 23 elderly 
people in Norway. 

122. In Florida, U.S., a doctor died after suffering a stroke after receiving a covid-19 vaccination. 

123. A 32-year-old medical doctor suffered seizures and was paralysed after receiving the covid-19 vaccine. 

124. A 46-year-old healthcare worker dies 24 hours after receiving the covid-19 vaccine but government says death is not 
related to the jab 

125. German specialists are looking into the deaths of 10 people who died after being vaccinated against covid-19 

126. Norway warns frail patients over 80 of vaccine risks after deaths 

127. Norway investigates 23 deaths in frail elderly patients after vaccination 

128. Doctors in California call for urgent halt of moderna vaccines after many fall sick 

129. Two people in India die after receiving the covid jab 

130. Coronavirus vaccine put on hold as volunteer suffers serious adverse reaction 

131. California pause some covid vaccinations after reactions 

132. Baseball legend dies of ‘undisclosed cause’ 18 days after receiving covid vaccine 

133. Woman injured by vaccine (Warning: disturbing video) 

134. Mother seriously injured by covid vaccine (Warning disturbing video). 

Those are just some of the possible deaths and injuries that have followed vaccination. 

I have no doubt that the authorities will claim that these deaths were coincidental. 

And let us remember if a patient dies within 28 days of being tested positive for coronavirus (and the test doesn’t mean that 
the patient even has the disease since most tests are false positives) then the death will be listed as a covid-19 death and the 
patient will be said to have died ‘with’ covid-19. So by the same token, it is perfectly reasonable to say that if a patient dies 
or falls ill within 28 days of being vaccinated then the death or illness was related to the covid-19 vaccine. 

Will the mainstream media ever start recording these deaths or illnesses? Or are journalists going to continue to promote 
the official government line – and to deny, distort or suppress the truth? 

How many people have to die before the media wakes up? 
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Deaths Shortly After Covid Jab - Yet Another Coincidence 

1. A leading health officer has warned Aussies not to jump to conclusions following the deaths of two men after they 
received the covid jab 

2. A 46-year-old man died a day after taking the covid vaccine - "No relation with corona vaccine" 

3. A Northern California man died several hours after the covid vaccine - "My first inclination is that it's probably not 
related to the vaccine" 

4. 236 Brits died after covid jabs - but vaccines "didn't play a role" 

5. Woman dies from brain haemorrhage in Japan days after vaccine - "link uncertain" 

6. 63-year-old man dies 2 days after covid-19 vaccination - "it's too early to tell whether the jab was related to his death" 

7. 56-year-old woman dies days after covid vaccine - "no link established so far" 

8. Virginia woman dies shortly after receiving coronavirus vaccine - "no link has been found" 

9. 88-year-old dies hours after covid vaccination in second such incident - "in both cases, medical professionals do not 
believe the deaths were connected to the vaccines" 

Other Important Covid Vaccine Information 

1. UK Column news 10th May (excellent video containing some very important vaccine information) 
2. The novel coronavirus spike protein plays additional key role in illness 
3. Halt covid vaccine, prominent scientist tells CDC 
4. What is going on in India? (video) 
5. Facebook deletes 120,000 member group where people posted stories of adverse covid vaccine reactions 
6. Covid-19 injected people becoming a threat to public health and safety 
7. Wisconsin Catholic priest defies authorities and warns his flock on the dangers of the covid injections 
8. NHS whistleblower exposes vaccine policy (hugely important video, please share widely) 
9. Sudden adult death syndrome - or how to cover up vax deaths (short video) 
10. Johnson & Johnson vaccine halted (The Highwire with Del Bigtree - video) 
11. We put a code inside the vaccines (short video) 
12. Tanzanian president who was sceptical of western vaccines dead after missing for two weeks 
13. Norwegian Doctor AstraZeneca's Covid Vaccine Triggers Blood Clots 
14. Before Covid, Gates Planned Social Media Censorship of Vaccine Safety Advocates With Pharma, CDC, Media, 

China and CIA 
15. Bill Gates: Vaccines Are 'Phenomenal' Profit Makers 
16. Coronavirus vaccine deaths aren't covered by life insurance because jabs are "experimental medical intervention" 
17. Pfizer demands nations put up collateral to cover vaccine injury lawsuits 
18. Investigation: MPs and SAGE heavily invested in vaccine industry 
19. What covid-19 vaccine AstraZeneca contains 
20. Covid-19 vaccine trials to include participants as young as 6 months 
21. Experienced care home manager deeply concerned about the effects of covid-19 and vaccinations, on both staff and 

the elderly, within care facilities across the country (video) 
22. How those who die following covid jabs are treated in the media 
23. Belgian regulators advise against giving AstraZeneca to over 55s 
24. Germany says Oxford/AstraZeneca should not be given to over 65s 
25. Flu almost wiped out and at lowest level in 130 years 
26. Switzerland delays approval of AstraZeneca and Johnson & Johnson covid-19 vaccines due to ‘insufficient data’ 
27. Covid-19 vaccine side effects world map 

28. Pathogenic priming in older adults yet another concern with covid-19 vaccines 
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29. Top coronavirus official warns that second dose of covid vaccine tends to cause even worse side effects than first dose 

30. CDC: Anaphylaxis rate with covid vax 10 times greater than for flu shots 

31. Warning: mixing coronavirus vaccines 

32. UK draws up plans to mix coronavirus vaccines 

33. Helsinki Committee to declare Pfizer performing unauthorized human experiment in Israel 

34. 12,400 people in Israel tested positive for coronavirus after being injected with the Pfizer vaccine 

35. Australian vaccine abandoned over false HIV positive results 

Covid-19 Vaccine – Possible Vaccine Side Effects 

The pro-vaxxers like to tell you that vaccines are perfectly safe and perfectly effective. Even when they wouldn’t be 
considered safe enough to use as oven cleaner, the fanatics enthuse about them. Young people and those who know little 
about medicine or science, talk about vaccines with reverence because they’ve been indoctrinated into believing the pro-
vaccine lies. 

And the pro-vaxxers are lying, of course. 

Vaccines cause a lot of illness and quite a few deaths and they don’t always do what they’re supposed to do. Governments 
around the world have paid out many billions of dollars to patients who have been made ill by vaccines – or to the relatives 
of patients who were killed by a vaccine. 

There are, for example, grave doubts about what the covid-19 vaccine actually does. Since the vaccine is a new type of 
vaccine and is being given before the usual tests and observations have been completed no one knows what will happen to 
the people who have the stuff injected into an arm. 

What side effects will there be? How many will die? 

Well, I don’t know and nor does anyone else. 

What if a woman is pregnant when she has the vaccine or gets pregnant after being given the vaccine? The vaccine isn’t 
supposed to be given to pregnant women but not all pregnancies are planned. 

Will the vaccine interfere with essential life-saving drugs? Many elderly patients already take a number of prescribed 
drugs. Will the vaccine interfere with them? No one knows. The covid-19 vaccine is the biggest experiment in history. And, 
unlike a proper clinical trial, it is largely unregulated. As with all vaccines most of the problems which develop will never 
be reported or recognised. 

It is estimated that in the U.S., only 1 in 100 vaccine side effects is reported. 

The best we have is a working list of possible adverse event outcomes which the FDA has published in the US. (Here is the 
link to the draft working list) 

Since I believe everyone is entitled to know what side effects there could be with a heavily promoted vaccine, I’m going to 
read you the official list of possible side effects. This is, remember, not my list but a draft list compiled by the FDA – the 
Food and Drug Administration in the US. 

 Guillain-Barre syndrome 
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 Acute disseminated encephalomyelitis 

 Transverse myelitis 

 Encephalitis 

 Myelitis 

 Encephalomyelitis 

 Meningoencephalitis 

 Meningitis 

 Encephalopathy 

 Convulsions 

 Seizures 

 Stroke 

 Narcolepsy 

 Cataplexy 

 Anaphylaxis 

 Acute myocardial infarction (heart attack) 

 Myocarditis 

 Pericarditis 

 Autoimmune disease 

 Death 

 Pregnancy, Birth outcomes 

 Other acute demyelinating diseases 

 Non anaphylactic allergy reactions 

 Thromocytopenia 

 Disseminated intravascular coagulation 

 Venous thromboembolism 

 Arthritis 

 Arthralgia 

 Joint pain 

 Kawasaki disease 

 Multisystem inflammatory syndrome in children 

 Vaccine enhanced disease 
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You aren’t necessarily going to get all of those or even any of them if you have the vaccine. But those are the possible side 
effects that the FDA has listed. They’re all unpleasant, most of them very serious and you can’t get more serious than 
death. 

And if you are mad enough to have the vaccine then you and your doctor should keep a look out for the symptoms of all the 
diseases on the FDA’s list. 

Your government won’t tell you about these dangers – they don’t believe in fully informed consent as far as vaccines are 
concerned. 

Indeed, most governments are now doing everything they can to ensure that all criticisms of vaccines are banned. 
Depending on where you live it is, or soon will be, illegal even to mention that vaccines might not always work or might 
make you ill. 

Finally, if your government really cared about you they would conduct a very simple, cheap trial. 

They would keep a note of all the health problems affecting 20,000 patients who had the vaccine and compare that list with 
a list of all the health problems affecting 20,000 patients who didn’t have the vaccine in the same period. They make the 
comparisons every 3, 6 and 12 months. 

Of course, they’d have to find some honest doctors to oversee the trial because it would be very easy to fiddle. 

But it would give some very interesting results so I doubt if they’ll be doing it. 

Please share this article with everyone you know. 
Vernon Coleman's book, Anyone who tells you vaccines are safe and effective is lying: here's the proof is available on 
Amazon as an ebook and a paperback.” 

Dr. Miha Skvarč, naravoslovec in zdravnik. Nujno branje za mislečega človeka: 

- https://necenzurirano.si/clanek/mnenja/butalsko-cepivo-proti-pameti-kolumna-875530 
- https://necenzurirano.si/clanek/mnenja/zakaj-krek-in-beoviceva-ne-odstopita-kolumna-873580 
- https://necenzurirano.si/clanek/mnenja/samotestiranje-se-en-epski-polom-869899 

 
Od: Miha Skvarc 
Poslano: četrtek, 20. maj 2021 12:17 
Za: EU-OPERATIONS-EXPAMED@ec.europa.eu <EU-OPERATIONS-EXPAMED@ec.europa.eu>; SANTE-INFO@ec.europa.eu 
<SANTE-INFO@ec.europa.eu>; SANTE-EXPAMED@ec.europa.eu <SANTE-EXPAMED@ec.europa.eu> 
Zadeva: A common list of COVID-19 rapid antigen tests  
  
To whom it may concern 
I saw yesterday, that EU commission, Directorate-General for Health and Food Safety published an update on the 10th of May of the 
approved tests in Annex 1. 
I focused on the tests that are used in Slovenia and noticed big discrepancies between data presented in Slovenia and in the Annex. 
The Joysbio test does not have the performances required by EU commission. In the 
link  https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Novice/Porocilo-NLZOH-o-verifikaciji-HAT-za-samotestiranje-27.-4.-
20121.pdf published at the website of the Ministry of Health in Slovenia. Real data from Slovenian validation of the test are: sensitivity 
69,28 % (95 % CI 60,85-77,71 %) and specificity 99,42 % (95 % CI 98,28-100 %).  
Sensitivity is much worse than required by you for the test to be included in the common list.  
The same is through for another test Shenzen Ultra-Diagnostics Biotec Co. The test also has sensitivity that does not meet your criteria 
to be accepted to the list. Again validation was ordered by the Slovenian Ministry of Health https://www.nlzoh.si/wp-
content/uploads/2021/02/Porocilo-o-verifikaciji-HAT-9-feb-2021-podpisano.pdf 
Sensitivity was 77,38 % (95 % CI 72,26-81,95%) and had excellent specificity 99,10 % (95 % CI 98,57-99,46 %) that later on with the 
use in everyday situations, where this test had a specificity that was lower than 80%. because of that fact, Ministry of Health 
recommended that every positive rapid antigen test in Slovenia has to be confirmed with a molecular test, see 
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link https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Novice/HITRI-TESTI/Dopis-za-izvajalce-hitrih-antigenskih-
testiranj_12.2.2021.pdf . Sentences from the report in Slovenian - Občutljivost HAT v celotni skupini preiskovancev je 77,38 % (95 % 
CI 72,26-81,95%) in specifičnost 99,10 % (95 % CI 98,57-99,46 %). 
  
On the other hand, at least two tests that are used in everyday work in Slovenia were not reported as used in Slovenia.  
VivaCheck Biotech test is successfully used in my institution General Hospital Jesenice. My hospital uses Vivadiag PRO varint of the 
test as nasal swab and done as selftesting for health care workers. It is also used in the 3rd biggest Primary care Health center in 
Slovenia - Primary Health Care Center Velenje - https://www.zd-velenje.si/. It is also used in cardio surgery health care center 
Medicor.  
Hangzhou Alltest Biotech Co., LTD is also used in Slovenia. Several hospitals use the test: General Hospital Nova Gorica and Slovenj 
Gradec, University Rehabilitation Center Soča. It is used as part of mass testing in Primary Health Care Center Domžale, Slovenjske 
Konjice ... It is used northwesteren Slovenia in group of primary health care centers called OZG Gorenjska.  
All above mentioned institutions requested clinical validation done in Slovenia before they started using the tests. They demanded  that 
tests have to have appropriate sensitivity and specificity - above 90% and 97%, respectively. 
  
It is important that test used in Slovenia are in your common list with right data.  
1.     Citizens of Slovenia might need the tests that is on your positive list to be able to travel around Europe.  
2.     Turist from other countries when returning home might need approved rapid antigen tests to be able to return home without being 
quarentiend. 
3.     And most important, if EU commission puts test like Shenzen Ultra-Diagnostics Biotec Co. LtD on the positive list not knowing its 
true performances, that misleads the authorities in other countries. Evenmore important is that travellers from Slovenia will get the test 
that has sensitivity of less than 70% which might lead to silent spread of virus around Europe and would threaten public health all 
around Europe.   

I hope you will be able to resolve this situation in favour of EU citizens.  
Regards 
Asist. prof. Miha Skvarč, MD, PhD, specialist of clinical microbiology 
Head of Research and Microbiology Unit 
General Hospital Jesenice 
Expamed expert for in vitro diagnostic medical devices 
Future seconded national expert at European Medical Agency 
 
Conflict of interest: clinical investigator for Lituo Covid-19 antigen test, inspected Slovenian and Croatian validation of nal von 
Minden Covid-19 antigen test, clinically validated Quidel, BioSensor, LumiraDx, Vivacheck and AllTest in General Hospital Jesenice.    
 
Epilog: odgovorov (še) ni. 
 
Pred dnevi je državljan poklical na RA SLO, v živo v pogovorno oddajo in govoril z Iztokom Koncem, avtorjem 
oddaje Ultrazvok, kjer pogosto gostijo "izbrane" strokovnjake in debatirajo o cepivih. 
 
Zastavil je vprašanje v zvezi z odgovornostjo oz. neodgovornostjo proizvajalcev cepiv in države za 
posledice cepljenja s Covid cepivi. Povedal je, da bi morali v vsaki oddaji o omenjenih Covid cepivih povedati, 
da so še v eksperimentalni fazi in da odgovornosti zanje ne prevzema nihče. Na njegova vprašanja je v naslednji 
oddaji odgovoril Dr. Ihan, link do oddaje: https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174778613?s=mmc 
 
S pravnega vidika izjave Dr. Ihana v tej oddaji ne vzdržijo kritične presoje.  
 
“Poziv medijem o celostnem informiranju javnosti glede Covid cepiv. 
Mag.Vladimir Pirnat, dr. med. spec. int. med. in dipl. psihologmedije poziva, da se čim prej informira slovensko javnost z 
naslednjimi dejstvio Covid cepivih: 
1.Da so vsa Covid cepiva, dana v uporabo, strokovno vprašljiva in temeljijo le na nekajmesečnih raziskavah glede 
učinkovitosti in varnosti. Pred njihovo množično uporabo na ljudeh, niso bili opravljeni preizkusi, ki so nujno potrebni za 
vsa, tudi najbolj preprosta in nenevarna zdravila. Zato cepiva zoper Covid-19 tudi niso uradno licencirana. Vsa Covid 
cepiva imajo dovoljenje le za nujno, eksperimentalnorabo na ljudeh. Ker niso znane njihove možne škodljive dolgoročne 
posledice, se bodo ti učinki in nevarnosti ugotovile na cepljenih ljudeh. Preizkušanje (Klinična faza poizkusov na ljudeh) bo 
trajalo uradno do leta 2023. 



         Ustava in korona                                                                                              Andraž Teršek  
 

246 
 

2.Ker gre za medicinski poizkus na ljudeh so organizatorji cepljenja in cepilci po zakonu dolžni pred cepljenjem ljudi 
(raziskovance):  
-seznaniti, da prostovoljno sodelujejo v testiranju nedovolj preizkušenih sestavin oz. genske manipulacije, prvič 
uporabljene za cepljenje ljudi,  
-opozoriti na vse do sedaj znane škodljive sopojave in jih seznaniti z možnostjo dolgoročnih neželenihučinkov Covid cepiv,  
-seznaniti, da so po prejemu Covid cepiv po svetu in pri nas registrirani številni sopojavi, tudi umrli, ...  
-seznaniti, da eksperimentalna Covid cepiva niso 100% učinkovita in da je zaščita po cepljenju le začasna (zaradi hitre 
mutacije virusa). Dokler Covid cepiva niso prestala celotne sheme postopkov za redno registracijo in nimajo dovoljenj za 
redno uporabo, njihova uporaba podlega vsem zakonom, konvencijam in deklaracijam, ki zadevajo raziskave na ljudeh v 
medicini, tudi Helsinški deklaraciji iz leta 1964, večkrat revidirani in dopolnjeni, nazadnje v Fortalezi v Braziliji leta 2013. 
Ta deklaracija ima 37 točk ter predstavlja pogoj (imperativ) za zdravnike in drugo zdravstveno osebje pri izvajanju 
medicinskih raziskav na človeku. Za sodelovanje pri uporabi novih cepiv proti SARS-CoV-2 so pomembne zlasti 4 točke iz 
poglavja »Splošna načela«:•8. točka: Splošni namen medicinskega raziskovanja je pridobivanje novih spoznanj in znanja, 
vendar ta cilj (namen) ne sme imeti prednosti pred pravicami in interesi raziskovanca kot posameznika (individuuma).•9. 
točka: Zdravnik, ki je vpet v medicinsko raziskovanje, je dolžan zaščititi in varovati življenje, zdravje, čast, integriteto, 
pravico do samoodločbe, zasebnost in zaupnost osebnih podatkov preiskovanca. Odgovornost za zaščito zgoraj naštetih 
deležnikov pri raziskovancih je vedno osebna in je neločljiva od raziskovalca, zdravnika ali drugega zdravstvenega delavca 
in ni prenosljiva na raziskovanca, tudi ne, če je dotični za sodelovanje dal soglasje.•10. točka: Zdravnik mora upoštevati 
etične, pravno-legalne in institucionalne norme in standarde za raziskovanje na človeku, tako v državi, v kateri se raziskava 
izvaja kot mednarodno. Nobena nacionalna niti internacionalna etična, pravno-legalna ali institucionalna pravila ali 
določila ne morejo omejevati ali izničiti katerekoli od zgoraj naštetih zaščit raziskovanca iz te deklaracije.•15. točka: 
Odprava vsakršne škode ali neželene posledice sodelovanja v raziskavi mora biti zagotovljena z ustreznim zdravljenjem in 
eventualno poplačana z ustrezno odškodnino.  
3.Če strnemo: Cepiva proti SARS-Cov-2 so vsa še vedno v fazi raziskav. Po Helsinški deklaraciji je lahko sodelovanje v 
raziskavi na človeku le prostovoljno. Obvezno, neprostovoljno cepljenje proti SARS-CoV-2 pod nobenim pogojem ne more 
biti etično, niti legalno sodelovanje zdravnikov pri neprostovoljnem poseganju, zdravljenju in/ali cepljenju se preganja po 
mednarodnih zakonih. Vnaprej morajo biti znana pota, načini in vrste ugotavljanja odgovornosti ter načini reševanja 
sporov v primeru zapletov po sodelovanju v raziskavi, znan pa mora biti tudi vir za poplačila morebitnih odškodnin, če bi 
do njih prišlo. Kršenje Helsinške deklaracije je po mednarodnem pravu hudo kaznivo dejanje in pomeni zločin proti 
človeštvu, preganja se po uradni dolžnosti ter kaznuje z najvišjimi kaznimi.” 
 
Slovenski državljan: 
 
“Link spodaj vodi na stran WHO, kjer strokovno pojasnijo, zakaj so cepilni potni listi popolna neumnost. Cepilni potni 
listi naj bi namreč ločili imune (ljudi, ki ne širijo virusa) od tistih, ki virus prenašajo. Osnova za tako razlikovanje bi 
morala biti ena (lahko tudi več) merljiva karakteristika. Ker stroka niti točno ne ve zakaj so nekateri ljudje naravno imuni, 
kaj šele, da bi znali kaj pametnega pomeriti, je vsakemu logično razmišljujočemu človeku jasno, da poskušajo ustvariti 
neko umetno delitev na cepljene in necepljene, ker naravne delitve na imune in občutljive ne znajo niti razložiti niti izmeriti. 
Kljub vsemu pa nekateri "strokovnjaki" še vedno vehementno trdijo, da imunih ni.  
Tako smo danes v situaciji, ko bi ta potni list dobili ljudje enkrat cepljeni z AZ. Moj prijatelj se je pred dvema mesecema 
cepil s tem cepivom. Pred nekaj dnevi se je slabo počutil in je zato šel na test - bil je pozotiven. Sedaj ima torej dokaz, da 
lahko gre kamorkoli, po drugi strani pa bi moral biti v karanteni. Katero dejstvo prevlada v takem primeru. Kaj bi bilo, če 
bi se naredil tepčka in mirno hodil naokrog, saj mu tega nihče nebi mogel oporekati. 
Na drugi strani imamo ljudi, ki so dokazano preboleli covid brez vsakih simptomov. Ti so mnogo bolj imuni od večine 
cepljenih in bodo vedno imuni, čeprav imajo zelo nizek nivo protiteles ali pa protiteles sploh nimajo več. Ti se ne smejo 
prosto gibati. WHO lepo pojasni, da obešanje na količino protiteles ni produktivno, saj obstajajo tudi drugi obrambni 
mehanizmi. Različni organizmi lahko razvijejo množico različnih učinkovitih obrambnih sistemov, ki lahko zelo uspešno 
delujejo, če nekdo brez detajlnega poznavanja ne posega vanje. Nasilno vnašanje cepiv v take sisteme je skregano z 
znanstvenimi dognanji in za to bi moral nekdo nekoč odgovarjati.  
Primer gospe, ki je (morda) umrla za posledicami cepljenja bi moral koga kljub vsemu premakniti. Če je bila v osnovi 
imuna, je bilo njeno cepljenje brez smisla in je po mojem mnenju še vedno šlo za umor iz malomarnosti. Njeno cepljenje bi 
bilo lahko manjše tveganje od naravnega prebolevanja le v primeru, da ni bila imuna.  
Lp, Pavel Škofic 
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https://www.gavi.org/vaccineswork/how-do-we-know-who-immune-covid-
19?gclid=CjwKCAjwtJ2FBhAuEiwAIKu19odj8UdwQHXOuSK4GNdRWElR2I3p511saGLhprQzjmKb0Nd6Yrqj-
BoC5IIQAvD_BwE 
 
On Thu, May 20, 2021 at 10:52 PM Pavel Škofic <pavel.skofic@gmail.com> wrote: 
Pozdravljeni. 
 
Od NIJZ bi rad dobil kakšen konkreten znanstveno potrjen odgovor na moja vprašanja. Kljub trditvi, da spoštujejo znanost 
in želijo ljudem zagotoviti podatke, ki bi jim olajšali odločitev za cepljenje, so na moja vprašanja povsem neodzivni. 
Moj znanec je bil pred dvema mesecema cepljen z Astro Zeneco, sedaj pa se je slabo počutil, šel na test in bil pozitiven. Če 
bi ne šel na test, bi bil še vedno na listi ljudi, ki se svobodno gibajo. Prenašalec virusa se torej lahko svobodno giblje, imuni 
posamezniki, ki sploh ne morejo zboleti in so minimalno ali sploh ne kužni, pa pravice potovati nimajo. Ogrožanje življenj 
imunih posameznikov z za njih kvečjemu škodljivim cepljenjem dokazano ne koristijo pri vzpostavljanju čredne imunosti. 
Poleg direktnega tveganja nepotrebnih zapletov cepljenje tega dela populacije se ogroža tudi imunski sistem tega dela 
populacije. Enkratno cepljenje morda še ni problem, večkratno pa bo zanesljivo povzročilo večjo škodo. 
Zanimivo je, da se nihče noče pogovarjati o tem, da je 50% populacije imune, manj kot 20% pa lahko resno zboli. Dejansko 
ukrepi bolj spominjajo na puščanje krvi vsem namesto resnega znanstvenega pristopa. 
Če bi tako popravljali avtomobile, bi vsi hodili peš. 
Lp,  Pavel Škofic 
 
On Mon, May 10, 2021 at 11:29 AM Pavel Škofic <pavel.skofic@gmail.com> wrote: 
https://edition.cnn.com/2020/08/02/health/gupta-coronavirus-t-cell-cross-reactivity-immunity-wellness/index.html 
 
Tu je CNN članek z navedbo virov. Če ni navedenih virov, zadev ne jemljem resno. Obstajata tudi vsaj dve ločeni raziskavi 
o imunskem sistemu pri otrocih (teh si nisem shranil). Ko so otroke poslali za dva tedna v gozd brez pridobitev civilizacije, 
se jim je imunski sistem znatno izboljšal. Omejevanje gibanja in neprestano razkuževanje deluje ravno obratno.  
Meni možgani delajo na principu logike. Če nečesa ne razumem, toliko časa zbiram podatke, da si lahko ustvarim 
razumljivo zgodbo. Uradna razlaga s pripadajočimi ukrepi ne vsebuje nobene logike in po mojem mnenju je vse skupaj 
bliže srednjeveškemu puščanju krvi kot moderni znanosti. Že uradni podatki WHO so jasni. 80% populacije je brez 
simptomov ali so le ti zanemarljivi (lahko preverite na njihovi strani). V tem delu so očitno tudi bolj ali manj imuni.  
Je pa žal tako, da sedaj vsi vemo, da Zemlja ni ploščata in ni središče vesolja, je pa kljub temu mnogo ljudi umrlo, ko so 
skušali dokazati, da je okrogla. Mnenje zmanipulirane večine zna biti zelo zoprna zadeva. Pristaši cepljenja vsepovprek 
jezdijo val strahu pred smrtjo. Redki pa dojemajo, da jih cepljenje imunih ne bo rešilo. Ena redkih poti za vzpostavitev 
ravnotežja je pokazati, da zapleti in tragični izidi med imuno populacijo ne bodo nikomur pomagali. Šele, ko bo vsaj 
imunim jasno, da jih je 50% in da njihove žrtve ne bodo rešile nikogar, bo odziv ljudi primeren. Zakaj imunim uničevati 
imunski sitem in ogrožati njihova življenja, če to nikomur ne bo pomagalo. Sklicevanje na solidarnost je zavajanje. 
Zavajanje je tudi čredna imunost. Žal pa je znanja in dialoga premalo, da bi sploh lahko ugotovili, kako bi bilo smiselno 
ukrepati. 
Lp, Pavel Škofic 
 
V V ned., 9. maj 2021 ob 22:13 je oseba Pavel Škofic <pavel.skofic@gmail.com> napisala: 
Pozdravljeni 
 
Spremljam in spoštujem vaše nasprotovanje uvedbi cepilnega potnega lista. Vi to delate z vidika pravnih normativov, žal pa 
vam nasproti stoji stroj, ki igra na močan strah pred smrtjo. 
Zanimivo pa je, da ta stroj sicer mnogo govori o spoštovanju znanosti, dejansko pa uporablja le informacije, ki jim 
ustrezajo. 
Tako nihče ne omeni zadnjih znanstvenih raziskav, ki dokazujejo, da je lahko celo polovica populacije imuna na ta nesrečni 
virus. Ti ljudje imajo načeloma v populaciji enako vlogo kot dvakrat ali večkrat cepljeni posamezniki. Razlika je le v tem, 
da so imuni odporni na vse seve, cepljeni pa le na seve, ki jih podpira cepivo. Tu pa se problem šele začne. Imunski sistem 
je treba trenirati tako kot telo. Če bi zdravi ljudje hodili z berglami v znak solidarnosti s dejansko poškodovanimi, bi jim 
noge praktično odmrle. Če torej imunega človeka vsakega pol leta cepiš, da dobi potrdilo v potni list, bo organizem prej ali 
slej opustil ali usodno spremenil svoje odzive in to skoraj zanesljivo na slabše. Po drugi strani pa tudi odpade princip 
manjšega zla. Če imun človek, ki nikogar ne ogroža in funkcionira kot cepljen, ob cepljenju slučajno umre, je njegova smrt 
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popolnoma nesmiselna. Zaradi tega nihče ni imel boljše možnosti za preživetje. Z mojega laičnega vidika gre v takem 
primeru za čisto navaden umor iz malomarnosti, ki ga ni mogoče upravičiti na noben način.  
Prava pot bi bila torej ugotoviti kateri ljudje so imuni. Če jih je dejansko 50% je torej za precepljenost populacije cepiti le 
še nadaljnjih 10%. To gre bistveno hitreje in je bistveno ceneje, kot cepiti 60% populacije. Predvsem pa bi tako imuni lahko 
v miru živeli in nebi postali kolateralna škoda popolnoma neustreznih ukrepov. Mislim pa da je strah imunih pred zapleti 
ali celo smrtjo zaradi cepljenja vsaj enakovreden strahu ogroženih pred tragičnim izidom bolezni.  
Zadeva je še toliko hujša, ker sedaj vemo, da cepljeni lahko zbolijo celo za sevom proti kateremu so cepljeni. Pri 
nesorodnih sevih je cepljenje popolnoma neučinkovito. Ne razumem, kako ob teh dejstvih kdo sploh še razmišlja o čredni 
imunosti. Le ta je bolj ali manj lahko le še marketinška iluzija za prodajo cepiv.  
Predlagam, da namesto poudarjanja človekovih pravic in kršitev principa enakosti raje začnemo poudarjati imunost 
polovice populacije in njihovo ogroženost zaradi posegov v njihov zdrav način življenja in njihov imunski sistem. 
LP, Pavel Škofic 

EMA in spremljanje stranskih učinkov:  

European database of suspected adverse drug reaction reports - Search (adrreports.eu) (izberete črko C in poiščete COVID-
19 in ustrezno cepivo). 

Npr. Astra Zeneca. Četudi so podatki zbrani že do 15.5., graf še vedno ne prikazuje aprilskega števila prijavljenih primerov 
stranskih učinkov. (Bi zadeva preveč poskočila? Da.) 

Če pogledamo po državah je Slovenija na EMO prijavila 78 primerov stranskih učinkov za Astra Zeneco. Ampak NIJZ 
pravi, da je bilo le teh 2.180. To je enormna razlika: 78 ali 2.180!!! Ali morda česa ne razumemo? 

Dobro…recimo, da le naši mediji ne poročajo pravilno. Ampak druge države so verjetno bolj dosledne. Zato preverimo še 
Nemčijo, ki ima 5.589 prijav stranskih učinkov. Za Nemce zbirajo podatke tule: Paul-Ehrlich-Institut - Dossier Coronavirus 
SARS-CoV-2 and COVID-19Coronavirus and COVID-19 (pei.de) Konec aprila (to so pač zadnji objavljeni podatki) je bilo 
prijav za Astro Zeneco (Vaxzevria) 26.206! 

Čeprav so podatki na EMI že sami po sebi zaskrbljujoči, pa vendar zbledijo proti realni številki posameznih držav. Če samo 
Nemci prijavijo kar 5X manj primerov (v SLO pa kar 27X manj) – kako se lahko zanesemo na take institucije? Kje točno 
podatki poniknejo? Pri nas, na EMI? 

Svoja zgodba pa je število umrlih. Če jih želite izluščiti iz podatkov na EMI je to svojevrsten »vztrajnostni izziv«. Najdemo 
jih na zadnjem kartončku »Number of Individual Cases for a selected reaction«, v zadnji spodnji tabeli v vrstici Fatal. 
Ampak tabela kaže le podatke za posamezen tip stranskega učinka iz seznama Reaction Groups (zgoraj levo). Če želite 
številko vseh smrti, morate v seznamu preklikati vse skupine, ki jih je 27 in rezultate sešteti. In to je seveda potrebno storiti 
za vsako cepivo posebej. Toliko o preglednosti in transparentnosti BISTVENIH podatkov! 

Vsake toliko časa se potrudijo na spletni strani Health Impact News in to seštejejo (1x smo jih preverili – pravilno je bilo 
sešteto). Rezultat je viden spodaj – grozljiv (in še močno podhranjen). 

Primerjava med BIH in Madžarsko. Časovna točka, ko je število smrtnih primerov začelo naraščati – 
točka cepljenja prebivalstva: 
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Zanimivo: kako se v svetu odvetniki povezujejo in borijo proti Covid agendi, ki ogroža vse nas. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=i_5Y3QMyEI8 
 
https://www.facebook.com/ZAsLOVEnijoinsVOboDO/?fref=ts 
 
http://voda.svoboda.si/ 
 
 

Konec 

Nisem antivakser. Nisem zanikovalec bolezni. Nisem teoretik zarote. Sem aristotelovska politična žival, misleči 
človek in odgovoren državljan, ki se upira golemu podrejanju in zločinskemu poneumljanju. Morda sem več od 
tega, a to zadošča. In vsekakor še nisem izgubil razsodnosti. 

Z odličnim spoštovanjem, 
 
Izr. prof. dr. Andraž Teršek, l. r. 
Kamnik, 1. junij 2021 
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POBUDA - ZADNJA STRAN (str. 41):   
 
Kot je nakazovala že preiskava FBI, ki jo je zahteval Robert Kennedy Jr., kot je pričeval že kitajski nobelovec, ki 
je potem izpuhtel neznano kam, mainstream mediji, ameriški in evropski, pa o tem niso poročali in še naprej 
cenzurirajo to temo; 
 
Josh Boswell: EXCLUSIVE: COVID-19 'has NO credible natural ancestor' and WAS created by Chinese 
scientists who then tried to cover their tracks with 'retro-engineering' to make it seem like it naturally 
arose from bats, explosive new study claims. DAILYMAIL.COM. Dostopno na: 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9629563/Chinese-scientists-created-COVID-19-lab-tried-cover-tracks-
new-study-claims.html 

 An explosive new study claims researchers found 'unique fingerprints' in COVID-19 samples that 
they say could only have arisen from manipulation in a laboratory 

 DailyMail.com exclusively obtained the new 22-page paper authored by British Professor Angus 
Dalgleish and Norwegian scientist Dr. Birger Sørensen set to be published in the Quarterly Review of 
Biophysics Discovery 

 The study showed there's evidence to suggest Chinese scientists created the virus while working on a 
Gain of Function project in a Wuhan lab  

 Gain of Function research, which was temporarily outlawed in the US, involves altering naturally-
occurring viruses to make them more infectious in order to study their potential effects on humans  

 According to the paper, Chinese scientists took a natural coronavirus 'backbone' found in Chinese 
cave bats and spliced onto it a new 'spike', turning it into the deadly and highly transmissible COVID-19 

 The researchers, who concluded that COVID-19 'has no credible natural ancestor', also believe 
scientists reverse-engineered versions of the virus to cover up their tracks 

 'We think that there have been retro-engineered viruses created,' Dalgleish told DailyMail.com. 
'They've changed the virus, then tried to make out it was in a sequence years ago.' 

 The study also points to 'deliberate destruction, concealment or contamination of data' in Chinese labs 
and notes that 'scientists who wished to share their findings haven't been able to do so or have 
disappeared'  

 Until recently, most experts had staunchly denied the origins of the virus were anything other than a 
natural infection leaping from animals to humans 

 Earlier this week, Dr. Anthony Fauci defended US funding of the Wuhan Institute of Virology, saying 
the $600,000 grant was not approved for Gain of Function research. 
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POBUDA – zadnja priloga (str. 42): 

Druga plat 

Zgodbe predstavljene z drugega zornega kota 

4 januarja, 2021. Avtor: Smiljan Slukan  

Tako nekako 

OPOZORILO: Spodnje besedilo zna koga od bralcev vznemiriti in razjeziti. Informacije ponujajo razlago dogodkov, ki se 
nekoliko razlikuje od uradne različice, v nekaterih delih besedila pa boste zaznali porogljiv, satiričen ton pisanja. Bralcem, 
ki bi morebiti napačno sklepali, v naprej sporočam, da ne gre za norčevanje iz težkih primerov bolezni ali pa zanikanje le-
teh. Prebolevanje resne bolezni ne more biti in ni predmet posmeha. Vsakemu obolelemu želim uspešno in čimprejšnje 
okrevanje. Prav tako ne gre za zanikanje ali norčevanje iz preobremenjenosti zaposlenih v zdravstvenih ustanovah. Kdor s 
svojim delom pomaga drugim, jim lajša trpljenje in rešuje življenja, si zasluži samo pohvalo in spoštovanje. 

Ukrepi za omejevanje širjenja novega koronavirusa naj bi marsikomu prihranili trpljenje in rešili življenje. Kljub temu pa se 
moramo soočiti z dejstvom, da ti isti ukrepi marsikomu otežujejo življenje, nekaterim ga naravnost onemogočajo – 
omejevanje gibanja, druženja in opravljanja poslovne dejavnosti, gospodarska škoda, zapiranje podjetij, brezposelnost, 
socialna izoliranost, omejen dostop do zdravstvenih storitev, omejene možnosti šolanja, do neke mere lahko govorimo celo 
o omejevanju izražanja. Zato menim, da je prav, da smo do ukrepov kritični in opozarjamo tudi na njihove uničevalne 
učinke. Prav tako je prav, da opozarjamo na določene nesmisle v uradni razlagi dogodkov. 

Članek bi lahko bil spisan v bolj očitajočem, besnem, depresivnem ali pa apatičnem tonu. Namesto tega je prvi del članka 
napisan v satiričnem, porogljivem tonu, ki pa se nanaša zgolj na odločitve vodilnih (domačih in tujih) in na precejšnje 
pomanjkanje znanstvenih dokazov, na katerih bi pričakovali, da takšne odločitve temeljijo. 

Odločitev, da članek napišem v nekoliko porogljivem tonu je bila intuitivna. In intuitivnih odločitev se ne da vedno 
razložiti na logičen način – zato tega ne bom niti poskušal. 

1. del – kratko in jedrnato 

Trenutno smo v vrhuncu drugega vala pandemije nove virusne bolezni (po besedah nekaterih pa na pragu tretjega vala). Gre 
za širjenje okužb z virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen Covid-19. Vendar po približno 9 mesecih, odkar se je svet 
pričel zapirati, še vedno ne vemo z gotovostjo ali ravno ta novi virus povzroča to novo bolezen. Mnenja strokovnjakov 
pa se razhajajo tudi glede vprašanja ali smo novi virus sploh izolirali.* 

Da bi bolje nadzirali potek epidemije, smo se oprijeli diagnostičnega orodja – tako imenovanega PCR testa. Gre za test, ki 
ni bil validiran po standardnih postopkih, ampak je kljub mnogim temeljnim pomanjkljivostim pridobil odobritev za 
uporabo v izrednih razmerah. Eden od poglavitnih razlogov, da govorimo o izrednih razmerah je veliko število okuženih – 
kar pa smo določili ravno s tem testom. Rezultati sicer nezanesljivega testa so torej razlog, da ta test uporabljamo in 
njegove rezultate tretiramo kot zanesljive.** 

Še več… Da ne bi naredili premalo za preprečevanje širjenja okužb, smo se odločili, da bomo testirali vedno večje število 
ljudi – tudi zdravih, ki nimajo simptomov in tistih, ki so bolezen že preboleli. S tem pa smo povečali delež lažno 
pozitivnih rezultatov.*** 

Nadalje smo se odločili za uvedbo dodatnih ukrepov, ki preprečujejo nadaljnje širjenje okužb. Nekateri ukrepi so seveda 
učinkovitejši, nekateri pa manj. Tako je na primer prepoved prehajanja občinskih meja eden bolj učinkovitih 
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ukrepov, prepoved prehajanja občinskih meja pa predstavlja enega tistih ukrepov, ki morda niso ničesar doprinesli 
in se razmišlja, da bi ga celo ukinili.**** 

Da ne bi okuženi ljudje virusa prosto širili naokrog in da ga neokuženi ne bi prosto vdihavali smo uvedli obvezno nošenje 
mask – tistih troslojnih, kirurških, ki se pritrdijo za ušesi. Prav tako je dovolj dobro, če si obraz povijemo z ruto ali pa 
šalom. Tudi če je pleten tako, da so luknje med posameznimi zankami tako velike, da praktično neovirano dihamo čezenj. 
Vse pomaga! Razen šalov in rut – po dobrega pol leta zatrjevanja o njihovi učinkovitosti in so nas sedaj seznanili, da 
pravzaprav ne delujejo.***** 

Sicer so virusi mnogo manjši od por maske, vendar namen ni ustaviti aerosole (drobne delčke razpršene v zraku), ampak 
kapljice sline, ki pa so mnogo večje, hitreje padejo na tla, prepotujejo krajšo razdaljo, maska pa jih ustavi v večji meri. 
Zadeva deluje! Kapljice padajo na tla tako učinkovito, da tudi bivanje v istem gospodinjstvu z okuženo osebo ne 
predstavlja tveganja za prenos okužbe, če le upoštevamo varnostno razdaljo 1,5 metra. Vsaj tako je nekaj mesecev 
bilo zapisano na spletni strani NIJZ.****** 

Potem pa smo v drugem valu prišli do spoznanja, da se virus vendarle širi preko drobnih delcev razpršenih v zraku, tako 
imenovanih aerosolov. Ti drobni delčki pa ostanejo v zraku suspendirani dalj časa in prepotujejo daljšo razdaljo. Seveda sta 
ob tem postali jasni tudi dve zadevi – uporaba kirurške maske ni učinkovita pri zadrževanju teh delcev in verjetnost za 
prenos okužb na prostem je zelo majhna, saj se koncentracija teh virusnih delcev na prostem zelo hitro razredči. In kaj smo 
naredili mi ob tem spoznanju? Uvedli smo obvezno nošenje mask (neučinkovito glede na študijo) tudi na prostem 
(nepotrebno glede na študijo). Obveza je veljala tudi, če bi se človek sam sprehajal po ulici opolnoči.******* 

Sklepamo lahko, da so se vodilni ustrašili, da bi ljudje res poskušali kaj tako drznega, zato so uvedli še policijsko uro in 
tako zagotovili, da bo večina ljudi opolnoči v zaprtem prostoru.******** 

Paradoks je seveda v tem, da človek, ki nosi neučinkovito zaščitno opremo, verjame pa, da je le-ta učinkovita, postane v 
večji meri brezbrižen. Upoštevati moramo še, da bi masko morali pravilno namestiti, nositi in jo odstraniti z obraza. Morali 
bi jih redno menjati, kar jih večina ne. Odvreči pa bi jih bilo smiselno v koš za infektivne odpadke, česar pa tudi ne 
počnemo. Nošenje mask v splošni populaciji bi tako lahko imelo celo nasprotni učinek. V teoriji bi se z nošenjem mask 
lahko celo povečalo število okuženih. No, na srečo je trenutno najtrdnejši znanstveni dokaz pokazal, da se pri ljudeh, 
ki nosijo zaščitno masko niti ne poveča, niti ne zmanjša delež okuženih.********* 

Eden od ukrepov je bilo priporočilo/navodilo/obveza po ohranjanju medsebojne razdalje z ljudmi iz drugih gospodinjstev. 
Čeprav gre v osnovi za ohranjanje fizične razdalje, smo ukrep pomenljivo poimenovali SOCIALNO DISTANCIRANJE. 
Kot da bi želeli sporočiti ljudem naj se v prihodnje v manjši meri tudi videvajo in komunicirajo z ostalimi ljudmi (četudi bi 
to počeli na varni razdalji). 

Ljudem smo predstavili, kaj je pravilna higiena kašlja (kašljanje v komolec, vestno umivanje rok s toplo vodo in milom, 
nedotikanje obraza, ust in oči z rokami in opustitev razvade vrtanja s prstom po nosu). Sicer smiselni ukrepi – pa delujejo? 

Seveda delujejo! V prvem valu, ko so bili ukrepi dosti bolj mili in so se jih ljudje dosti manj držali, smo bili med 
najuspešnejšimi državami – kot prvi v Evropi smo razglasili konec epidemije. 

In seveda ne delujejo! V drugem valu, ko so ukrepi dosti bolj strogi in se jih ljudje v večji meri držimo pa imamo precej 
neugodno epidemiološko sliko – med najslabšimi na svetu! In bodimo odkriti – pol leta vcepljanja strahu in panike v 
populacijo preko vseh možnih medijev, višje kazni, striktnejše izrekanje le-teh, veliko število smrtnih primerov, osebne 
izkušnje (za razliko od prvega vala, je v drugem valu število obolelih znatno večje in skoraj vsakdo pozna nekoga, ki je 
zbolel) – v drugem valu se dosti bolj držimo ukrepov.********** 

Strokovna ekipa vlade za neuspeh sicer krivi ljudi, ki naj se ukrepov ne bi držali. Po drugi strani pa gre (po besedah 
nekaterih strokovnjakov) zasluge za izjemen upad gripe in ostalih respiratornih obolenj v letošnjem letu pripisati 
ravno učinkovitosti ukrepov in dejstvu, da se jih tako striktno držimo.*********** 
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Po eni strani se nam obljublja, da bomo s tehnologijo in umetno inteligenco bolezen Covid-19 lahko prepoznali še preden 
bo posameznik vedel, da je bolan, po drugi strani pa še vedno ne znamo razločevati med smrtnimi primeri S KORONO 
in ZARADI KORONE.************ 

Pomislili bi, da gotovo mora obstajati kakšno zdravilo zoper to novo bolezen. A zdi se, kot da ne bi želeli preprostih, poceni 
in že poznanih rešitev. Ko posamezni zdravniki poročajo o izjemnem uspehu pri zdravljenju Covid-19 bolnikov z že 
obstoječimi zdravili in protokoli, je odziv vse prej kot pričakovan. Dostop do teh zdravil se z zakonom omeji, 
informiranje o teh protokolih se prepove, vplivnejši mediji se očitno ne uspejo dokopati do teh novic, saj o njih ne poročajo, 
denar za klinične raziskave pa se raje nameni za cepiva.************* 

Kljub temu, da gre za povsem novi virus, bi tudi stoletja stari ljudski pristopi k zdravljenju obolenj lahko bili 
učinkoviti.************** 

Kakorkoli… kmalu bo prišlo cepivo in norije bo konec. Čeprav je po besedah odgovornih v Svetovni Zdravstveni 
Organizaciji ne bo. Cepivo je zgolj pomožni ukrep in sam po sebi ne bo dovolj, da bi odpravili vse ostale omejujoče 
ukrepe – maske, omejitve gibanja, druženja in opravljanja poslovnih dejavnosti, testiranja in 
karantene.*************** 

Čeprav so se v prvem valu pojavljale izjave, da bo cepivo obvezno, so sedaj dejali, da bo cepljenje prostovoljno. Bomo pa 
morali doseči vsaj 60% precepljenost – očitno tudi če bo delež ljudi, ki pristane na cepljenje, manjši. S to stopnjo 
precepljenosti bomo dosegli tako imenovani učinek čredne imunosti. Čeprav niti ne vemo ali cepivo sploh 
preprečuje prenos okužb.**************** 

Trdijo, da je cepivo več kot 90% učinkovito. A pri tem izračunu je bilo upoštevano preprečevanje blagih simptomov, 
raziskovalci pa so se oprli na delne (vmesne) rezultate, kjer je okužba z novim koronavirusom bila zabeležena pri manj kot 
1% sodelujočih v raziskavi. Podrobnejši in kritičen pogled v podatke pa razkrije, da bo cepivo povzročilo več neželjenih 
simptomov kot jih bo preprečilo (z izjemo kašlja in težkega dihanja). 

Da se razume – govorimo o tem, kar je razvidno iz rezultatov raziskav, torej preprečevanje blagih simptomov Covid-19. 
Raziskave namreč niso zasnovane, da bi dale odgovor na vprašanje, v kolikšni meri cepivo preprečuje težke in 
kritične primere Covid-19, v kolikšni meri zmanjša število hospitalizacij (ali jih v povprečju skrajša) in v kolikšni 
meri preprečuje smrtne izide.***************** 

Cepivo smo torej testirali za nekaj, kar je dokaj nepotrebno (preprečevanje blagih simptomov), sedaj pa ga 
nameravamo uporabiti za nekaj, za kar sploh ni bilo testirano (preprečevanje težjih zapletov, hospitalizacij, smrtnih 
izidov in preprečevanje prenosa okužb). 

Gre za povsem novo generacijo cepiv, ki jo bomo prvič uporabili na tako velikem številu ljudi. In ko nas nekateri najbolj 
priznani strokovnjaki na svetu skoraj na kolenih svarijo naj cepiva ne vzamemo, saj bo to naša poguba in drugi s peticijo 
pozivajo evropsko agencijo za zdravila EMA naj zaustavi vsa nadaljnja prizadevanja za hitro odobritev cepiva zaradi 
utemeljenih pomislekov glede varnosti, naši strokovnjaki pomirjajo, da razloga za skrb ni. 

Kdo ve, kaj se zna zgoditi s prejemniki cepiva po recimo 2 letih, glede na to, da testiranja na večjem številu ljudi potekajo 
šele 2-3 meseca? Ampak na pomisleke glede varnosti naj se ne oziramo, ker ni temeljitih dokazov, trditve, da cepivo 
ne predstavlja določenih tveganj za zdravje pa naj sprejmemo, kljub pomanjkanju temeljitih 
dokazov.****************** 

In čeprav z dobavo in administracijo cepiv hitimo, kolikor se le da, se zna zgoditi, da nas bo virus prehitel. Samo 
vprašanje časa je namreč, kdaj se bo pojavil mutirani sev, ki bo odporen na učinek cepiva.******************* 

Aja, skoraj bi pozabil. Zgodba o novem koronavirusu se uradno začne na Kitajskem, kjer so v decembru 2019 zabeležili 
prvi primer in razglasili tako imenovani lock-down. V sosednji Italiji, pri nas in drugod po Evropi in Svetu smo ukrepe 
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uvedli v marcu 2020. Nedavne raziskave pa so pokazale, da se je virus širil po Italiji in Evropi že vsaj od septembra 
2019. Torej pol leta preden smo uvedli kakršnekoli ukrepe.******************** 

Ampak ključnih je bilo prvih 14 dni v sredini marca, ko smo razglasili epidemijo. Aja… pa naslednjih 14 dni bo tudi 
najbolj ključnih. Pa vsi ostali 14-dnevni intervali v obdobju zadnjih 9 mesecev so bili tudi ključni. 

Ja, tako nekako… 

2. del – No, pa podebatirajmo… 

*IZOLACIJA VIRUSA 

Ja, vem. Sigurno ste že naleteli na raziskave, kjer je bila v naslovu, povzetku ali jedru besedila uporabljena besedna zveza 
izolacija virusa ali pa izoliran virus. Videli ste lahko že posnetke virusa pod elektronskim mikroskopom. In gensko 
zaporedje smo tudi že določili. Od kod torej nora ideja, da virus ni bil izoliran? Gre za to, kako kdo razume izoliran virus. 

Nekateri strokovnjaki (katerih strokovna mnenja prevladujejo v množičnih medijih in uradnih interpretacijah) razumejo 
izolacijo virusa tako, da se virus iz organa, tkiva ali telesne tekočine obolelega prenese na gojišče z gostiteljskimi celicami, 
kjer se ga namnoži. Tako se virus loči ali izolira iz telesa nekega posameznika in pridobi se tako imenovani virusni izolat. 
Določi se še genetsko zaporedje in posname virusne delce pod elektronskim mikroskopom. 

Pomembno se je zavedati, da se genetsko zaporedje določa iz nehomogene zmesi, ki poleg preiskovanega virusa lahko 
vsebuje še druge ‘vire’ genetskega materiala (ostali virusi, apoptotska telesca in eksosomi gostiteljskih celic, …) Da bi se 
določilo izvor preiskovanega genetskega zaporedja se raziskovalci poslužijo primerjave s podatkovno knjižnico, ki pokaže, 
da je zaporedje najverjetneje virusno in da je najbližji sorodnik virus SARS-CoV-1. 

Potrebno je še poudariti, da se ne določa celotnega genetskega zaporedja od začetka do konca (tako imenovani end-to-end 
sequencing), ampak se na podlagi določitve krajših segmentov sestavi (teoretični) model celotnega genetskega zaporedja. 
Model genetskega zaporedja bi lahko bil pravilen in prav tako bi lahko bila pravilna določitev, da gre za zaporedje novega 
virusa SARS-CoV-2, vendar ni nujno, da je temu res tako. 

Nekateri drugi strokovnjaki namreč izolacijo virusa razumejo v bolj striktnem smislu – torej očiščenje oziroma izolacijo 
virusa od ostalih (drugačnih) delcev v gojišču. Ko kemijsko, biokemijsko in genetsko okarakteriziramo takšne očiščene 
delce, lahko z gotovostjo trdimo, da opredeljene lastnosti pripadajo prav preiskovanim delcem. V primeru določanja 
genetskega zaporedja iz nehomogene zmesi pa tega ne vemo zagotovo. 

Mnenja med strokovnjaki so deljena – nekateri zagovarjajo, da primerjava s knjižnico v zadostni meri zagotavlja 
zanesljivost takšne določitve. Nekateri drugi strokovnjaki (med njimi tudi Nobelov nagrajenec Luc Montagnier) pa 
vztrajajo, da je očiščenje virusa nujno, da bi lahko z gotovostjo okarakterizirali virus. 
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Odgovori avtorjev nekaterih raziskav, ki 
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so med prvimi okarakterizirale novi virus SARS-CoV-2, na vprašanje ali so delali s izoliranim/očiščenim virusom. 
(vir: Covid 19 PCR tests are scientifically meaningless) 
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Mnenja nekaterih 
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strokovnjakov, ki vztrajajo, da je izolacija/očiščenje virusa od ostalih delcev z gojišča nujno potreben korak pri 
dokazovanju novega virusa. 
 
(vir: Torsten Engelbrecht Journalist) 

Zahteva po očiščenem virusu pa postane še toliko bolj pomembna pri določitvi, da je virus SARS-CoV-2 res pravi 
povzročitelj bolezni Covid-19. Znanstveni poskusi in raziskave ne kažejo tako jasne in enoznačne slike, kot nam mediji 
ves čas poročajo. Ker je ob vnosu nehomogene kužne zmesi težko zagotovo trditi, kaj je v resnici povzročilo obolenje, 
imajo raziskovalci pri svojem delu precej težav z izpolnjevanjem kriterijev za določitev vzročno-posledične povezave. 
Toplo vam priporočam ogled posnetka dr. Andrewa Kaufmana, ki razčleni eno od temeljnih raziskav, ki naj bi dokazovala, 
da novi virus SARS-CoV-2 povzroča novo bolezen imenovano Covid-19. Avtorji študije zatrjujejo, da njihovi rezultati 
izpolnjujejo vse štiri Kochove postulate, dr. Kaufman pa na razumljiv način pojasni, da njihova raziskava ne izpolnjuje niti 
enega. Kljub neskladjem med tem, kar avtorji trdijo, da so dokazali in resničnim ugotovitvam, je raziskava dosegla objavo 
v najprestižnejši znanstveni publikaciji Nature. 

Zainteresiranim bralcem priporočam tudi, da preberete razlago virologa dr. Stefana Lanke, ki podrobneje pojasni, zakaj so 
takšni dokazi o virusih znanstevno gledano nezadostni. 

In v kolikor mislite, da so vse skupaj le blodnje teoretikov zarot in odštekanih doktorjev, lahko vaše dvome (vsaj nekoliko) 
razblini zapis v dokumentu ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni CDC. Dokument je bil nazadnje 
revidiran decembra 2020 in v njem še vedno piše, da pozitiven rezultat PCR testa ne izključuje bakterijske okužbe ali 
okužbe še s kakšnim drugim virusom. Zaznava virusa pa še ne pomeni definitivno, da je ravno virus SARS-CoV-2 
povzročitelj bolezni. 

Izsek 
iz dokumenta CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel. 
 

**NEZANESLJIVI PCR TESTI 

Znanstveni članek objavljen konec novembra 2020 ponuja kvaliteten in kritičen pogled na temeljne nepravilnosti v članku, 
ki je začrtal osnovne smernice za zasnovo PCR testov za ugotavljanje prisotnosti virusa SARS-CoV-2. Avtorji zavzamejo 
stališče, da so takšni testi neuporabni za nadziranje poteka epidemije, saj se z njimi ne da razlikovati med aktivno 
okužbo, kjer je posameznik še kužen za ostale ljudi in prebolelo okužbo, kjer posameznik več ne more okužiti ostalih ljudi. 
Prav tako je kombinacija uporabljenih oligonukleotidnih začetnikov (angl. ‘primer’) neustrezna, saj posledično pomeni 
premik k večjemu deležu lažno pozitivnih rezultatov. 
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Izseki iz 
znanstvenega članka, ki je opozoril na temeljne nepravilnosti v članku, ki je postavil smernice za zasnovo PCR testov za 
virus SARS-CoV-2. 
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***POVEČANJE DELEŽA LAŽNO POZITIVNIH REZULTATOV 

S PCR testi naj bi v osnovi testirali bolne ljudi, torej tiste z izraženimi kliničnimi simptomi. Na podlagi rezultatov PCR 
testov pa bi lahko razlikovali med različnimi virusi, ki so povzročili te bolezenske simptome. Ko se je sprejela odločitev, da 
za diagnosticiranje okužbe s SARS-CoV-2 zadostuje samo pozitiven rezultat PCR testa, se je torej določilo, da se bodo testi 
izvajali tudi na zdravih in neokuženih ljudeh. To pomeni, da se je v vzorcu populacije, katero testiramo, povečal delež 
zdravih in neokuženih ljudi. S takšno spremembo vzorca populacije pa se posledično poveča delež lažno pozitivnih 
rezultatov. Učinek nazorno razloži dr. James Lyons-Weiler v temle videoposnetku. 

Sicer pa je to stališče potrdila tudi Svetovna Zdravstvena Organizacija v svojem nedavno izdanem dokumentu. 

Izsek iz dokumenta Svetovne 
Zdravstvene Organizacije. 
 
 

****BOLJ ALI MANJ UČINKOVITI UKREPI 

Ste se zapletli pri prebiranju odstavka o prepovedi prehajanja občinskih meja. 

Povsem razumljivo – stavek sem namenoma napisal na način, ki nazorno pokaže, kako strokovnjaki državljanom predajajo 
informacije in navodila. S stavkom sem želel povzeti dve nasprotujoči si izjavi strokovnjakov iz vladne svetovalne ekipe. 
Tako je infektologinja dr. Beovićeva izjavila, da je prepoved prehajanja občinskih meja eden izmed učinkovitejših 
ukrepov. Skoraj istočasno pa je vodja Oddelka Intenzivne terapije Infekcijske klinike, dr. Matjaž Jereb, isto prepoved 
označil kot ukrep, ki ni doprinesel ničesar in bi ga veljalo ukinit. Gre za zelo nejasno sporočilo javnosti, kako resno 
moramo ta ukrep upoštevati in obenem za zelo jasno sporočilo javnosti, kako dvomljivo je lahko strokovno mnenje. 
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Povzetek izjave dr. 
Beović, objavljene na spletni strani Žurnal 24. 

Povzetek izjave dr. 
Jereba, objavljene na spletni strani Žurnal 24. 

*****ŠALI IN RUTE 

Kot je že pojasnjeno v prvem delu članka, smo po pol leta zatrjevanja o učinkovitosti šalov in rut izvedeli, da šali in rute 
niso učinkoviti. Povsem na mestu je pomislek, ali so nas torej pol leta zavajali, da naj uporabljamo neučinkovita zaščitna 
sredstva in ali je uporaba le-teh prispevala k negativnemu razvoju epidemiološke slike. 

******KAPLJIČNI PRENOS NOVEGA KORONAVIRUSA 
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Posnetek zaslona spletne strani NIJZ. Takšne informacije/navodila so bile predane javnosti od začetka epidemije. 
Informacije na tej strani so danes posodobljene in nekoliko drugačne, najdete pa jih lahko na tejle povezavi. 

*******PRENOS Z AEROSOLI, OBVEZA NOŠENJA MASK NA PROSTEM 

Ob spoznanju, da se novi virus prenaša z aerosoli, je postalo jasno, da do sedaj priporočene maske ne nudijo ustrezne 
zaščite in da je možnost za prenos okužbe na prostem zelo majhna. Izjave in navodila naših strokovnjakov so v precejšnjem 
nasprotju s temi ugotovitvami. 
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Izsek iz 
študije, v kateri je bilo ugotovljeno, da se novi koronavirus prenaša tudi z aerosoli. 

Izjava 
doc. dr. Tine Bregant, kot jo je povzela RTV Slovenija. 

Izsek izjave 
doc. dr. Tine Bregant, kot so jo povzeli na spletni strani 24 ur. 

********POLICIJSKA URA 

Ob uvedbi policijske ure smo se verjetno vsi vprašali o smiselnosti tega ukrepa. Ustavni pravnik Andraž Teršek in odvetnik 
Damijan Pavlin pa sta opozorila celo na vprašanje ustavnosti policijske ure. 
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*********NEUČINKOVITOST MASK 

Študija iz Danske je prva randomizirana študija, ki je vzela v obzir učinkovitost nošenja mask za preprečevanje okužb 
z virusom SARS-CoV-2. Ugotovili so, da nošenje zaščitne maske ni statistično signifikantno vplivalo ne na povečanje, 
ne na zmanjšanje deleža okužb med tistimi, ki so masko nosili. Študija ima tudi svoje omejitve in pomanjkljivosti – tako 
študija v obzir ni vzela ali se lahko zaradi nošenja mask ene skupine ljudi zmanjša delež okužb tudi med skupino ljudi, ki 
mask ne nosi. 

Namig, da maske (ki jih nekateri nosijo) pred okužbami ne ščitijo tiste, ki mask ne nosijo, lahko najdemo v študiji, ki so jo 
izvedli kirurg dr. Neil Orr in sodelavci. V obdobju pol leta osebje pri kirurških posegih (vključno s samimi kirurgi) ni 
nosilo zaščitnih mask, delež okužb pri operiranih pacientih pa se je v tem obdobju več kot prepolovil (v primerjavi s 
predhodnimi obdobji, kjer je osebje maske nosilo). 

*********PRIDNI IN POREDNI DRŽAVLJANI 

V prvem valu smo z bolj blagimi ukrepi, ki smo se jih držali v manjši meri, kot prvi v Evropi razglasili konec epidemije. 

V začetku leta 2021 pa smo bili z bolj strogimi ukrepi in striktnejšim upoštevanjem le-teh tretji na svetu po številu 
smrtnih primerov na milijon prebivalcev. Prehiteli smo tudi Švedsko, ki se je s Covid-19 epidemijo spopadla z veliko 
bolj liberalnimi ukrepi in je bila pogosto deležna kritik s strani mnogih strokovnjakov, tudi slovenskih. 

Slovenija na tretjem mestu po številu Covid-19 smrti na milijon prebivalcev. 
(Worldometer, z dne 2.1.2021) 

***********NIZKA POJAVNOST GRIPE IN OSTALIH RESPIRATORNIH OBOLENJ 

Beležimo visoko število okužb in smrti zaradi novega koronavirusa, obenem pa je zabeleženih izredno nizko število okužb 
in smrti zaradi gripe in ostalih respiratornih obolenj. Ali pravi vzrok res tiči v (ne)upoštevanju (ne)učinkovitih ukrepov? 
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Povzetek izjave prim. 
prof. dr. Rotar Pavličeve, objavljen na spletni strani Slovenske Tiskovne Agencije. (na tem mestu je prišlo do napake pri 
zapisu priimka dr. Rotar Pavličeve) 
 

************S KORONO IN ZARADI KORONE 

V članku na spletni strani Freethink obljubljajo, da bo z uporabo umetne inteligence možno že po kašlju prepoznati ali je 
posameznik zbolel za Covid-19. 

Idealizirana podoba je seveda v hudem nasprotju z uradno izjavo dr. Logarjeve, ki pojasnjuje, da se med smrtne primere 
zaradi novega koronavirusa uvrščajo tudi smrtni primeri, kjer je bila okužba z virusom SARS-CoV-2 le pridruženo 
stanje in ne glavni vzrok za smrt. 

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs pa nas je naravnost šokiral z izjavo, da lahko le pri 5% uradno zavedenih Covid-19 
smrtnih primerov z gotovostjo trdimo, da je bil res Covid-19 glavni in edini vzrok smrti. V času izjave smo v Sloveniji 
beležili nekaj manj kot 2.400 Covid-19 smrtnih primerov. 5% bi pomenilo približno 120 smrti, s čimer nismo dosegli niti 
števila smrti zaradi ene sezone gripe. Smo torej povsem po nepotrebnem žrtvovali gospodarstvo ter osnovne 
svoboščine glede gibanja in druženja? V kolikor bi številka 2.400 držala pa bi se povsem upravičeno vprašali o 
učinkovitosti ukrepov – torej, ali smo z žrtvovanjem gospodarstva ter osnovnih svoboščin glede gibanja in druženja 
sploh kaj dosegli? V kolikor je resnična številka nekje med 120 in 2.400 je tudi manevrski prostor za interpretacijo 
skoraj neskončen. 

Vsekakor ni opravičila, da vlada skupaj z domačo strokovno-svetovalno ekipo po 9 mesecih epidemije še vedno ne 
zna jasno določiti smrtnih primerov, kjer je glavni in odločilni vzrok za smrt ravno Covid-19. 

*************UČINKOVITA ZDRAVILA 

OPOZORILO: Podatki navedeni v tem podpoglavju niso mišljeni kot zdravstveni nasvet, niti ne morejo nadomestiti 
zdravniškega mnenja. Vsekakor pojdite do svojega zdravnika in ga povprašajte za nasvet. Podatke navajam, ker se mi zdijo 
zanimivi in vredni delitve. 

Med prvim valom se je veliko govorilo o hidroksiklorokinu (kasneje o kombinaciji z azitromicinom in cinkom). Kot 
prvi so o ugodnih rezultatih pri zdravljenju s tem zdravilom poročali s Kitajske, v New Yorku je o uspehih poročal dr. 
Vladimir Zelenko, v Franciji pa dr. Didier Raoult. Nekajdnevni režim za enega človeka bi stal približno 20 ameriških 
dolarjev. 

Kot protiargument o učinkovitosti hidroksiklorokina so bili objavljeni rezultati raziskave v prestižnem znanstvenem časniku 
The Lancet, ki pa so kazali na neučinkovitost in nevarnost stranskih učinkov pri uporabi hidroksiklorokina. Lancet je 
kasneje objavo umaknil, saj se je izkazalo, da temelji na izmišljenih/ponarejenih podatkih. Vprašajte se, zakaj bi nekdo to 
naredil ali potreboval neugodne rezultate tako nujno, da bi bil pripravljen ponarediti raziskavo. 

Mnogo držav po svetu (med njimi tudi Slovenija) je za Covid-19 paciente omejilo dostop do hidroksiklorokina. Kasneje 
je bilo opravljeno precejšnje število kliničnih raziskav – nekatere so kazale na ugodne učinke, druge pa na neučinkovitost in 
nevarnost. Vendar pa so pri slednjih uporabljali (pre)velike odmerke in/ali niso spremljali nivo cinkovih ionov v telesu ter 
po potrebi le-te dajali bolnikom. Hidroksiklorokin v določenih odmerkih zdravi, v nekoliko večjih odmerkih pa že 
predstavlja toksično breme za telo. Hidroksiklorokin deluje tudi kot ionofor cinkovih ionov, ki nato zavirajo delovanje 
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ključnih encimov za podvajanje virusnega genskega materiala. Nivo cinkovih ionov bi lahko imel odločilen vpliv na 
učinkovitost hidroksiklorokina. Več o tej temi lahko preberete v mojih predhodnih člankih tukaj in tukaj. 

Prav tako sta že v začetku epidemije v ZDA dr. David Brownstein in dr. Richard Ng s sodelavci predlagala da se pri 
Covid-19 bolnikih uporabi podporni režim za izboljšanje delovanja imunskega sistema. Režim temelji na zaužitju mega 
doz vitaminov A, C in D ter raztopine joda/jodida. Za težje primere sta se poslužila še oksidativnih terapij. Po nekaj 
več kot 100 uspešno ozdravljenih pacientih je ameriška agencija Federal Trade Commission od dr. Brownsteina zahtevala, 
da iz svoje spletne strani umakne videoposnetke pričevanj svojih pacientov in trditve o zdravilnih učinkih svojega 
protokola, saj le-te ne temeljijo na rezultatih randomiziranih kliničnih študij na ljudeh. Od vladne agencije tako ni prišla 
nikakršna spodbuda (recimo v obliki financiranja, organizacije ali izvedbe študije), z njihove strani je prišla le 
zahteva za takšno študijo. Več o tem si lahko preberete v mojem predhodnem članku. 

Verjetno s strani naših množičnih medijev niste slišali za protokol, ki ga je razvil gastroenterolog Thomas Borody in 
temelji na uporabi ivermektina, doksiciklina in cinka. Avstralska vlada in vodstvo zvezne države Victoria mu nista 
ponudili finančne pomoči pri izvedbi kliničnih testiranj, pač pa so morali sami poskrbeti za finančna sredstva za 
raziskave. Za več informacij si oglejte izjavo Thomasa Borodya ali preberite kratek članek. 

Nedavno je pred ameriškim senatom o učinkovitosti ivermektina pričal dr. Pierre Kory, ki je član strokovne skupine pod 
vodstvom priznanega strokovnjaka dr. Paula Marika. 

Verjetno tudi niste slišali za uspehe, ki so jih pri zdravljenju Covid-19 bolnikov dosegli v Južni Ameriki z uporabo vodne 
raztopine klorovega dioksida in o katerih je poročal raziskovalec Andreas Kalcker. Kalcker v videoposnetku tudi poda 
mehanistično razlago delovanja. Bolivijski senat je odobril dovoljenje za proizvodnjo in uporabo klorovega dioksida za 
preprečevanje in zdravljenje Covid-19. Klinična preiskava v Kolumbiji je v teku. Naši strokovnjaki njegovo uporabo še 
vedno odsvetujejo. 

To se le nekatera zdravila, ki kažejo zelo spodbudne rezultate, naletela pa so na zavrnitev s strani tistih, ki bi jih to moralo 
najbolj veseliti. Sicer je res, da bi lahko odločitve vladnih agencij razumeli tudi kot upravičene, saj vendar ščitijo državljane 
pred uporabo nepreverjenih metod. Ampak, zakaj se potem že od prvega dne tako močno promovira cepiva proti Covid-19? 
Takrat nismo niti vedeli na kakšni osnovi bodo cepiva izdelana (mRNA, DNA, vektorska cepiva na osnovi adenovirusov, 
…). Kdo in na podlagi česa je takrat vedel, v kolikšni meri bo cepivo učinkovito, ali bo lahko preprečevalo prenos okužbe 
in kakšen bo njegov varnostni profil? Zakaj pa se takrat ni prepovedalo takšnih izjav? Saj vendar ni bilo kliničnih študij, ki 
bi potrjevale učinkovitost ali varnost cepiva. Na začetku pravzaprav sploh nismo vedeli ali bomo cepivo uspeli izdelati. 

In še to – v kolikor bi katero od zgoraj omenjenih zdravil uradno priznali za učinkovito terapevtsko sredstvo proti Covid-
19, potem bi bilo konec neobvladljive pandemije. S tem bi bilo tudi konec izrednih razmer in nobene potrebe ne bi bilo po 
cepivu, vsaj ne po izredni odobritvi po hitrem postopku. Mislite, da bi to lahko vplivalo na neugoden odziv ob sicer 
izredno razveseljujočih novicah o učinkovitih zdravilih? 

**************LJUDSKA MODROST 

OPOZORILO: Podatki navedeni v tem podpoglavju niso mišljeni kot zdravstveni nasvet, niti ne morejo nadomestiti 
zdravniškega mnenja. Vsekakor pojdite do svojega zdravnika in ga povprašajte za nasvet. Kljub temu pa se mi zdijo podatki 
zanimivi in vredni delitve. 

Sklepanje o potencialni učinkovitosti temelji na predhodno dokazani učinkovitosti proti ostalim virusom, mehanističnem 
razumevanju delovanja ali pa na rezultatih ‘in-vitro’ študij. Znanstveno gledano bi trden dokaz predstavljala ustrezna 
randomizirana klinična študija, za izvedbo katere so potrebna finančna sredstva, ki pa jih v danem trenutku verjetno ni na 
voljo. 
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Tako lahko preberete, da bi potencialno učinkoviti proti SARS-CoV-2 lahko bili sladki pelin, konoplja, črna kumina, 
deviško kokosovo olje in propolis. In ne le zdravilne rastline, tudi dihanje skozi nos (meditacija, dihalne tehnike, …) bi 
lahko imelo pozitivni učinek, saj vdihani zrak tako postane obogaten z dušikovim oksidom (NO). 

***************KLJUB CEPIVU OSTAJAJO OSTALI UKREPI ZA OMEJEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB 

Kljub nekaterim optimističnim izjavam, da bo s cepivom konec izrednih ukrepov, je Svetovna Zdravstvena Organizacija 
opozorila, da bo cepivo le dopolnilni ukrep in samo cepljenje ne bo dovolj za obvladanje pandemije – ostali ukrepi 
omejevanja naj bi tako ostali kljub cepljenju. 

****************ČREDNA IMUNOST S CEPIVOM, KI VERJETNO NE PREPREČUJE PRENOSA OKUŽB 

V Evropski Uniji želimo doseči zadostno stopnjo precepljenosti, s čimer bi naj dosegli stanje čredne imunosti. 

Izsek iz letaka 
objavljenega na Facebook strani Vlade Republike Slovenije. 
(označbe z rdečo barvo so delo avtorja članka) 

Da bi s cepivom lahko vzpostavili čredno imunost in zaščito javnega prostora, bi cepivo moralo izpolnjevati osnovni 
pogoj – preprečevati bi moralo prenos okužb. Vendar pa trenutne raziskave niso dale odgovora na to vprašanje. Gre za 
pomembno vprašanje, ki sta ga izpostavila urednik prestižnega medicinskega časnika The British Medical Journal in prvi 
mož za medicinske raziskave v podjetju Moderna – Tal Zaks. Testiranja Pfizerjevega cepiva imajo enako pomanjkljivost. 

*****************TESTIRANO ZA NEPOTREBEN NAMEN, UPORABLJANO ZA NETESTIRANE NAMENE 

Testiranja se niso osredotočila na to, za koliko se bo zmanjšalo število težkih zapletov ali pa koliko smrtnih izidov se bo 
preprečilo. Testiranja so se osredotočila na to, za koliko se bo zmanjšal delež obolelih z blagimi simptomi Covid-19 – 
kašelj, težko dihanje, vročina, glavobol, utrujenost, mrzlica, bolečine v mišicah, prebavne motnje. 

Več kot 10% prejemnikov cepiva pa bo izkusilo vsaj enega od stranskih učinkov kot so glavobol, utrujenost, vročina, 
mrzlica, bolečina v mišicah, bolečine v sklepih. Res je, da so ti simptomi posledica prejema cepiva in ne okužbe z novim 
koronavirusom. 

Zdaj pa spravimo zgornje podatke v številke. V raziskavi imamo torej približno 20.000 cepljenih in 20.000 necepljenih 
ljudi. Trenutno je država z največjim odstotkom okuženih Andora, kjer je približno 10% prebivalstva okuženih. Če 
upoštevamo to stopnjo okuženosti, bi to pomenilo 2.000 okuženih (med 20.000 necepljenimi). Če 80% pripišemo blago 
prebolevanje Covid-19 (čeprav je po podatkih CDC in WHO odstotek kvečjemu manjši), to pomeni približno 1.600 blagih 
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Covid-19 obolenj. Če upoštevamo 95% učinkovitost cepiva, bo le-to preprečilo približno 1.520 blagih Covid-19 
obolenj, kjer bi oboleli občutili vročino, glavobol, mrzlico, utrujenost, bolečine v mišicah ter kašelj in težko dihanje. 

Pri tem pa bo vsaj 2.000 ljudi občutilo enega od stranskih učinkov – glavobol, vročina, utrujenost, mrzlica, bolečine v 
mišicah, bolečine v sklepih. Torej z izjemo kašlja in težkega dihanja enake simptome kot pri blagem prebolevanju Covid-
19. Poudariti je potrebno, da bodo nekateri od teh simptomov bolj pogosti – utrujenost bo občutilo približno 10.000 
ljudi, glavobol približno 8.000, mrzlico približno 4.000 ljudi, bolečine v mišicah in sklepih približno 3.000 ljudi. 

Ampak s cepljenjem bomo rešili posameznike iz ranljivih skupin, kajne?! Še enkrat – testiranja niso bila zastavljena, da 
odgovorijo na vprašanje, za koliko se zmanjša pojavnost težkih in kritičnih primerov, hospitalizacij ali smrtnih primerov. 
Nimamo še odgovora na vprašanje ali cepljenje preprečuje prenos okužb. Poleg tega ne vemo, koliko časa traja s cepivom 
pridobljena odpornost. 

******************TUJI STROKOVNJAKI SVARIJO, NAŠI PA MIRIJO 

Najbolj priznani nemški mikrobiolog, prof. dr. Sucharit Bhakdi, nas skoraj na kolenih prosi, naj ne vzamemo tega cepiva, 
saj bo to naša poguba. V informativni oddaji The HighWire podrobneje pojasni svoje stališče. 

Drugi priznani nemški strokovnjak dr. Wolfgang Wodarg je skupaj z dr. Michaelom Yeadonom (nekdanjim vodjem 
oddelka za raziskave s področja pljučnih bolezni v podjetju Pfizer) naslovil peticijo na evropsko agencijo za zdravila EMA, 
da se zaustavijo vsi nadaljnji postopki za izredno odobritev tega cepiva, saj obstajajo utemeljeni pomisleki, da lahko cepivo 
povzroči ogromno škodo na zdravju velike množice ljudi, raziskave pa niso zasnovane tako, da bi dale jasen odgovor glede 
varnosti cepiva. 

Dr. Dolores Cahill je izjavila, da bi v primeru nasilnega/prisilnega cepljenja vložila tožbo za poskus uboja. 

V popolnem nasprotju z zgoraj omenjenimi trditvami tujih strokovnjakov pa nas članek v časniku Delo pomirja in 
obljublja, da naj bi bilo (kljub občutno krajšemu časovnemu okvirju za razvoj in raziskave) testiranje cepiva enako 
rigorozno kot pri cepivih, katerih razvoj je trajal tudi po 20 let. Tu se samo po sebi zastavi vprašanje – ali tokrat v resnici 
zadeve nismo raziskali tako rigorozno ali pa so predhodne raziskave bile zastavljene skrajno neracionalno (vsaj s 
stališča porabljenega časa)? 

Za razliko od tujih vrhunskih strokovnjakov (dr. Wodarg, dr. Bhakdi, dr. Cahill, dr. Yeadon, …) nas naši strokovnjaki 
mirijo, da cepivo ne more povzročati avtoimunskega odziva proti človeku lastnemu proteinu imenovanem sincitin-1, kar bi 
lahko povzročilo poškodbo posteljice in s tem splave. Tudi napad lastnega imunskega sistema na celice, ki proizvajajo 
virusne proteine (in bi jih zato imunski sistem lahko prepoznal kot okužene celice), domači strokovnjaki zavračajo. 

Čeprav se z zatrjevanjem o varnosti želi povečati zaupanje do novih cepiv, lahko v izjavah domačih strokovnjakov med 
vrsticami razberemo tudi določeno stopnjo negotovosti in pomislekov. Tako na primer dr. Ihan v članku za RTV 
Slovenija pomirja, da so nova cepiva varna, saj ostajajo pravila za registracijo enaka kot prej. V naslednjem stavku pa 
opozarja, da se bodo podatki o varnosti nanašali zgolj na razpoložljive podatke, kar v tem trenutku pomeni le za obdobje 3 
mesecev in da se bo prejemnike cepiv spremljalo še vsaj dve leti z namenom, da se določijo dolgoročni stranski učinki. 



         Ustava in korona                                                                                              Andraž Teršek  
 

269 
 

Ko 
izjava strokovnjaka istočasno miri in opozarja. 
Izsek iz članka na RTV Slovenija. 
 

*******************ODPORNI VIRUSNI SEV 

Veliko vprašanje je seveda, kdaj se bo pojavil mutirani sev, ki bo odporen na s-cepivom-pridobljeno-odpornost. Z 
rezistentnim sevom bo namreč tokratno cepljenje postalo neučinkovito in potrebno bo ponovno cepljenje ob 
vsakokratnem pojavu novega rezistentnega seva – po nekaterih ocenah bi bilo potrebno vsakoletno cepljenje kot proti 
gripi. 

********************NEUBOGLJIVI VIRUS IZ SEPTEMBRA 

V študiji iz Italije so pregledali vzorce krvi, ki so bili odvzeti med septembrom 2019 in marcem 2020 in ugotovili 
prisotnost specifičnih protiteles proti virusu SARS-CoV-2. To pomeni, da se je virus že vsaj od septembra 2019 širil po 
Italiji. Vprašanje je torej: “Ali smo lahko uspešni z ukrepi, s katerimi zamujamo vsaj pol leta?” Lahko pa se vprašamo 
tudi: “Ali sploh opazujemo širjenje pravega virusa?” 

Sedaj pa se ideja oziroma zahteva po bolj rigorozni izolaciji virusa ne zdi več tako bedasta, a ne? 

 

Pobudnik in pooblaščenec pobudnikov: 

Dr. Andraž Teršek, l. r. 

Kamnik, 1.6.2021. 
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POBUDA – ZADNJA PRILOGA: 
 
Dr. Adam ima doktorat molekularne biologije: 
https://www.youtube.com/watch?v=cSRY-p7-Vi8 
https://covexit.com/the-adam-gaertner-interview-part-1/ 
 
Dr. Beovičeva, Dr. Logarjeva, Dr. Ihan in ostali neodgovorneži so do danes verjetno, z utemeljenim sumom, skrajšali 
pričakovano življenjsko dobo že 660.000 ljudem. 
 
Priporočam, da se zakopljete v te threade za tri mesece nazaj. Na koncu vsakega so viri. Ime je psevdonim: 
https://twitter.com/search?q=1)%20from%3AParsifaler&src=recent_search_click 
 
https://youtu.be/2KRyLn0i2lE 
Smo sredi (avto)genocida! Po Sloveniji se že sprehaja 660.000 cepljenih živih mrtvecev. Šele mesec ali dva se med zelo 
redkimi raziskovalci na Zahodu ve, kaj res počne spike protein SC2! To od vsega začetka vedo le Kitajci, ki so ustvarili to 
bojno konico virusa! Mi šele odkrivamo! 
 
On je na konici razumevanja, kaj res počneta virus in samostojen spike protein, ki ga proizvaja telo cepljenih. Imam 
prijateljico z doktoratom iz tega področja, ki 100% razume in jo je groza. Poglejte vse threade nazaj za tri mesece: 
 
https://twitter.com/search?q=1)%20from%3AParsifaler&src=recent_search_click 
 
Šele maja je bilo odkrito, spike protein SC2 vpliva na tumor supresor p53. To pomeni eksplozijo raka med cepljenimi! Ta 
je že v teku! 
 
https://twitter.com/Parsifaler/status/1390105260132339722 
https://en.wikipedia.org/wiki/P53 
https://twitter.com/Parsifaler/status/1395989086041780226 (spike protein pride v plazmo, tudi krvodajalstvo imamo 
uničeno!) 
https://twitter.com/Parsifaler/status/1395991989745762305 
https://twitter.com/HaidaGwaiii/status/1398917148697890816 
 
https://twitter.com/HaidaGwaiii/status/1398908626144829440 (glejte nazaj gor) 
https://twitter.com/HaidaGwaiii/status/1384601630339907586 
 
Big Pharma mafija na Zahodu enako ni pravočasno vedela, kaj v telesu res počne spike protein! To na Zahodu redki vemo 
šele od maja! Spike protein je biološko orožje genocida. Z genskimi terapijami pa ga cepljeni proizvajajo sami! 
https://twitter.com/veryvirology/status/1398349816866869248 
 
To je ALARM! 
https://twitter.com/NurseClaire2/status/1398404495013552132 
Tudi to je ALARM! 
 
Lymph Node Findings on PET: Cancer or COVID Vaccine? 
https://archive.ph/rEvUs  
 
Rak je!  
 
https://twitter.com/Virg2101/status/1396823240308400134 
https://twitter.com/Parsifaler/status/1396659025366982667 
https://twitter.com/Parsifaler/status/1390105260132339722 
 
Tomaž Trampuš. 
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*** 
 

J A V N O    P I S M O : 

 
ŠKODLJIVO MNOŽIČNO  CEPLJENJE ZOPER COVID-19 ? 
 
Spoštovani prof.dr.Alojz Ihan, dr.med. 
 
Kot vplivnega strokovnjaka in javnega zagovornika nuje po neselektivnem cepljenju večine prebivalcev Slovenije z 
eksperimentalnimi cepivi zoper Covid-19, vas naprošam, da med vašimi nastopi javnosti predstavite tudi: 
 
1./uradne podatke FDA in EMA glede števila poškodovanih in umrlih oseb zaradi Covid cepiv (na dan vašega nastopa v 
javnosti), 
 
2./opozorila mednarodno uveljavljenih raziskovalcev in zdravnikov o možnih hudih kasnih škodljivih posledicah Covid 
cepiv (ADE - težji potek prihodnjih infektov, nastanek autoimunih obolenj,..), 
 
3./pomisleke oz. objavljene publikacije  mednarodno renomiranih raziskovalcev in zdravnikov glede cepljenja oseb, ki so 
bolezen Covid -19 že prebolele, 
 
4./pomisleke oz. objavljene publikacije glede koristi/škode cepljenja večine prebivalcev.  
Zdravje imunsko neprizadetih in mlajših oseb od 70 let (večino ljudi) virus SARS Cov-2 ogroža manj kot vsakoletna 
sezonska gripa. 
 
Prilagam video v katerem kolega iz ZDA nasprotujeta vašim izjavam glede varnosti in nesporni koristi/nuji množičnega 
neselektivnega  cepljenja ljudi zoper Covid-19.   
 
https://www.bitchute.com/video/M4xTW2keS7Lb/ 
 
Kolega  na osnovi lastnih kliničnih izkušenj in ugotovitev številnih navedenih (objavljenih) raziskav dokazujeta: 
 
1./da je naravna imunost (pridobljena po preboleli bolezni Covid-19) robustna, večstranska, mnogo let trajajoča ter varuje 
prebolele osebe pred ponovno okužbo in/ali hospitalizacijo/smrtjo  bolje kot imunost pridobljena po cepljenju z 
eksperimentalnimi Covid cepivi zoper spreminjajoči (mutirajoči) delček (konico) virusa SARS CoV-2. 
 
2./da je cca. 1/3 prebivalcev ZDA bolezen Covid-19 že prebolela in je zaradi naravno pridobljene imunosti veliko bolje 
zaščitena pred ponovno infekcijo z virusom SARS CoV-2 kot osebe, ki so/bodo imunost pridobile s cepivi. 
 
Po uradnih podatkih je v ZDA več kot 10.000 cepljenih ljudi zoper Covid-19 po cepljenju že zbolelo za bolezen Covid-19.  
V celotni strokovni literaturi pa je neprepričljivo (s PCR testi) potrjeno le cca. 100 oseb, ki so po preboleli bolezni Covid-
19 (pridobljeni naravni imunosti) ponovno zbolele za Covid-19. 
 
3./da je po uradnih podatkih (VAERS) v ZDA umrlo zaradi Covid cepiv že več kot 4200 ljudi (tudi mladih in pred 
cepljenjem zdravih oseb). 
Škodljive dolgoročne posledice eksperimentalnih Covid cepiv niso poznane. Uradno se bodo ugotavljale do leta 2023 na 
cepljenih ljudeh. 
 
4./da usihanje/nezaznavnost protiteles v krvi proti virusu SARS CoV-2 po preboleli okužbi nikakor ne pomeni prenehanje 
več let trajajoče učinkovite naravno pridobljene celične imunosti. 
Kolega na osnovi izkušenj in prezentiranih objavljenih raziskav priporočata, da se vsem osebam pred cepljenjem nujno 
naredi test celične imunosti (T cell test) oz. potrdi/izključi dolgotrajna in učinkovita celična imunost po preboleli bolezni 
Covid-19.  
Po njunem prepričanju je cepljenje oseb, ki so prebolele bolezen Covid-19 KONTRAINDICIRANO (škodljivo). 
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5./V ZDA propagirajo množično cepljenje (tudi prebolelim in mladim zdravih osebam, ki jih virus SARS CoV-2 ob 
ustreznem zdravljenju ogroža manj kot virusi sezonske gripe) predvsem vodilni birokrati inštitucij (CDC, FDA, NIH), ki so 
interesno/kapitalsko povezani z izdelovalci cepiv. 
 
Poleg do sedaj vam in Zdravniški zbornici Slovenija poslanih mnenj (opozoril) mednarodno uveljavljenih raziskovalcev in 
profesorjev medicine,  prilagam spodaj še video v katerem Nobelov nagrajenec za medicino virolog prof.dr. Luc 
Montaigner utemeljuje in povzame, da je množično cepljenje zoper Covid-19 velika znanstvena in medicinska napaka. 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5634044169971180&id=100000969581998 
 
Prosim, da ta dopis posredujete predsednici ZZS prof.dr. Bojani Beovič, dr.med. in ga v celoti, brez spremembe besedila 
objavite v glasilu Zdravniške zbornice Slovenija. 
 
mag.Vladimir Pirnat, dr.med. 
spec.int.med. 
 
V vednost: 
Zdravniška zbornica Slovenija 
Milan Krek, dr.med. (direktor NIJZ) 
Janez Poklukar, dr.med. (minister za zdravje) 
 
 

 
http://www.jrc.or.jp/donation/about/refrain/detail_08/ 
https://translate.google.com/translate?sl=ja&tl=en&u=http://www.jrc.or.jp/donation/about/refrain/detail_08/ 
 
Japonskogovoreči mi je prevedel zadnji stavek. 
 
"Those who have been vaccinated with the vaccines for the new coronavirus virus are not allowed to donate 
blood for the time being." 
 
Se sploh zavedajo, kakšno Pandorino skrinjico odpirajo z eksperimentalnim genskim inženiringom, ki 
ljudi spreminja v GSO?! 
 
Zelo očitno se ne! 
 

 
 
 
 
Še nekaj šokantnosti: 
 

- https://archive.ph/dr8K2 
- https://twitter.com/ddiiddss/status/1398349596628246537 (antibody dependent enhancement) 
- https://twitter.com/HaidaGwaiii/status/1392543694876778496 (zelo slab občutek imamo, da jih bo še mnogo 

več) 
- https://twitter.com/HaidaGwaiii/status/1392548808618385408 
- https://twitter.com/HaidaGwaiii/status/1398672290083115008 
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Pobuda za presojo ustavnosti Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB in ZNB-B) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
277 Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO433  
278 Dostopno na: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-2523/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-
nalezljivih-boleznih-znb-b  
279 Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6295  

 POBUDA ZA ZAČETEK POSTOPKA 
za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti  

  

 

Obrazec vsebuje obvezne sestavine pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti 
zakona ali ustavnosti oziroma zakonitosti drugih predpisov ali splošnih aktov, izdanih 
za izvrševanje javnih pooblastil, ki so določene z Zakonom o Ustavnem sodišču 
(Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) in z 
II. točko Priloge Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 
56/11).  

  

1 IZPODBIJANI AKT   

    
Predpis in izpodbijani členi Zakon o nalezljivih boleznih – ZNB (uradno prečiščeno besedilo) 

(ZNB-UPB1). Členi: 39., 51, 51.a, 51.b, 53.a-53.f. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih 
(ZNB-B). V celoti. 

Zakon o zdravilih (ZZdr-2). Člen 68. 

  

Predpis Uradnega lista 
Republike Slovenije oziroma 

drugega uradnega glasila, v 
katerem je bil izpodbijani 

predpis objavljen

ZNB. Uradni list RS, št. 33 (-1348) 2006, str. 3488, z dne 30.3.2006 
(v nadaljevanju: ZNB).277  

ZNB-B. Uradni list RS, št. 142 (-2523), z dne 14.10.2020.278 
 
ZZdr-2. Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19.279 

  

Organ, ki je predpis izdal Državni zbor Republike Slovenije   

2 POBUDNIK   

    
Ime in priimek / naziv ali firma XY…  vnesite osebno ime, naziv ali firmo 

U – I         / 
 
 
Datum vložitve 

Izpolni glavna pisarna Ustavnega sodišče Republike Slovenije
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Ulica in hišna številka   navedite naslov stalnega ali začasnega 

prebivališča ali naslov sedeža 
Pošta    

Zastopnik pravne osebe IZPOLNITE LE,  
če je pobudnik pravna oseba. 
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3 ZASTOPANJE   

3.1 Pooblaščenec  IZPOLNITE LE,  
če pobudnika zastopa pooblaščenec.  

Ime in priimek ali firma Odvetnik Damijan Pavlin  vnesite osebno ime ali firmo 

Ulica in hišna številka Stritarjeva ulica 7  navedite naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča ali naslov sedeža 

Pošta 4000 Kranj  Predložite pooblastilo, ki je dano 
posebej za postopek pred Ustavnim 
sodiščem. 
 
Pooblaščenec, ki ni odvetnik, mora 
predložiti posebno pooblastilo za 
prenos pooblastila za zastopanje v 
postopku pred Ustavnim sodiščem na 
drugo osebo.  
 

3.2 Zakoniti zastopnik fizične osebe  IZPOLNITE LE,  
če ima pobudnik zakonitega zastopnika 
(npr. roditelj mladoletne osebe). 

 
Ime in priimek   vnesite osebno ime 

Ulica in hišna številka   navedite naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča 

Pošta    

3.3 Skupni pooblaščenec za sprejemanje pisanj oziroma pooblaščenec za 
sprejemanje pisanj v Republiki Sloveniji 

 IZPOLNITE LE,  
če več pobudnikov skupaj vlaga 
pobudo oziroma če je pobudnik v 
tujini in nima pooblaščenca v 
Republiki Sloveniji.  

Ime in priimek ali firma Odvetnik Damijan Pavlin   vnesite osebno ime ali firmo 

Ulica in hišna številka Stritarjeva ulica 7  navedite naslov stalnega ali začasnega 
prebivališča ali naslov sedeža 

Pošta 4000 Kranj   
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4 UTEMELJITEV POBUDE   

4.1 Pravni interes  IZPOLNITE LE,  
če pobudnika zastopa pooblaščenec. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

navedite okoliščine, iz katerih je 
razvidno, da izpodbijani predpis 
neposredno posega v vaše pravice, 
pravne interese oziroma v vaš pravni 
položaj 
 
Pobudo za začetek postopka za oceno 
ustavnosti oziroma zakonitosti 
predpisa  
ali splošnega akta, izdanega za 
izvrševanje javnih pooblastil, lahko da, 
kdor izkaže pravni interes (prvi 
odstavek 24. člena ZUstS). Pravni 
interes je podan, če predpis  
ali splošni akt za izvrševanje javnih 
pooblastil, katerega oceno pobudnik 
predlaga, neposredno posega v 
njegove pravice, pravne interese 
oziroma v njegov pravni položaj (drugi 
odstavek 24. člena ZustS). 
 
Predložite listine, na katere se 
sklicujete za utemeljitev svojega 
pravnega interesa.  

4.2 Navedbe o pravočasnosti pobude: 
 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih 
(ZNB-B) je bil v Uradnem listu RS objavljen 14. 10. 2020. Ta zakon s 
splošnim ZNB in ZZdr-2 tvori povezano in neločljivo celoto, v katero 
najnovejši ZNB-B uvaja bistveno novost, ki je temeljnega pomena za 
vprašanje pravne zaščite ustavnih pravic in svoboščin, ki zadevajo 
materijo zdravja posameznika, javnega zdravja in zdravstvenih 
storitev. Zato je ustavnost vseh treh zakonov treba obravnavati 
sočasno. S tem je pobuda mag. Gregorja Kosa kot pobudnika, Tadeja 
Žaklja kot pobudnika v imenu anonimnega otroka in društva kot 
pobudnika pravočasna.  

 
 
 
 

IZPOLNITE LE,  
če izpodbijate podzakonski predpis ali 
splošni akt, izdan za izvrševanje 
javnih pooblastil, ki učinkuje 
neposredno in je od njegove 
uveljavitve poteklo več kot eno leto.  

   
 
 
 

 

navedite okoliščine, iz katerih je 
razvidno, kdaj ste izvedeli za nastanek  
škodljivih posledic 
 
Kadar podzakonski predpis ali splošni 
akt, izdan za izvrševanje javnih 
pooblastil, učinkuje neposredno in 
posega v pravice, pravne interese 
oziroma v pravni položaj pobudnika, 
se pobuda lahko vloži v enem letu od 
njegove uveljavitve oziroma v enem 
letu od dneva, ko je pobudnik izvedel 
za nastanek škodljivih posledic (tretji 
odstavek 24. člena ZUstS).  

4.3 Navedbe o neodpravljenih posledicah protiustavnosti oziroma 
nezakonitosti 

 IZPOLNITE LE,  
če izpodbijate predpis, ki ne velja več. 

 

PODNORMIRANOST ZNB 

 
Pobudniki uvodoma poudarjajo, da so dve sodnici in dva sodnika 
Ustavnega sodišča RS (v nadaljevanju: US) v svojih odklonilnih 
ločenih mnenjih k odločbi št. U-I-83/20, ki zadeva presojo ustavnosti 
ukrepov, ki so veljali med uradno epidemijo 2020 in jim je večina na 
US pritrdila, jasno izrazili svoje prepričanje, da bi moralo US presojo 

 
 
 
 
 
 

 

navedite okoliščine, iz katerih je 
razvidno, katere posledice 
protiustavnosti oziroma nezakonitosti 
niso bile odpravljene 
 
Če se s pobudo izpodbija predpis ali 
splošni akt, izdan za izvrševanje javnih 
pooblastil, ki v času vložitve pobude 
ne velja več, niso pa bile odpravljene 
posledice njegove protiustavnosti 
oziroma nezakonitosti, Ustavno 
sodišče odloči o njegovi ustavnosti 
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ustavnosti teh ukrepov, s katerimi se je omejilo uresničevanje 
določenih ustavnih pravic in svoboščin, začeti s presojo ustavnosti 
ZNB.280  Sodnik dr. Rok Čeferin je ob tem v sovjem odklonilnem 
ločenem mnenju zapisal, da je ZNB »podnormiran« in da daje Vladi 
RS preveč in preširoke pristojnosti glede določanja izrednih ukrepov 
iz naslova preprečevanja epidemij in s sklicevanjem na javni 
zdravstveni interes.281 Iz tega razloga je ustavno sporen tudi in zlasti 
39. člen ZNB. Pobudniki v izogib ponavljanju  pritrjujejo stališču dr. 
Čeferina v njegovem ločenem odklnilnem mnenju.  
  
V svojem kritičnem komentarju te odločitve US, objavljenem na 
spletnem portalu IUS INFO,282 je dr. Andraž Teršek zapisal, da je 
večina na US s to odločitvijo Vladi RS podelila bianco menico tako 
rekoč za sprejemanje kakršnih koli restriktivnih in omejevalnih 
ukrepov, če se le pri tem sklicuje na nevarnost epidemije, skrb za 
javno zdravje in na uradna stališča strokovne skupine Vlade RS – da 
to zadošča. To tezo je treba imeti v mislih tudi pri pravni presoji 
sprememb ZNB.283  
 
V obrazložitvi navedene odločbe je večina US zapisala, da “epidemija 
še vedno traja.” Hkrati pa je Vlada RS v torek, 19.10.2020 tudi 
razglasila ponovno epidemijo na celotnem področju R. Slovenije. Ker 
se US pri sprejemu citirane odločbe ni odločilo za predhodno presojo 
ustavnosti ZNB, zlasti določbe 39. člena, je ostalo nerazrešeno 
vprašanje ustavnosti 39. člena ZNB in drugih določb ZNB. Z 
meritorno odločitvijo o tej pobudi lahko US takšno zatečeno stanje 
popravi in protiustavnost odpravi.  
 
Očitno je, da Vlada RS, ki ima večino v DZ in minister, pristojen za 
resor zdravstva, oblikujeta in sprejemata pravne rešitve, izhajajoč iz 
39. člena ZNB 284 , ki ne postavlja nobenih pravnih omejitev pri 
določanju in sprejemanju pravnih politik in pravnih rešitev, ki 
neposredno zadevajo ustavno pravico do zdravja in zdravega 
življenjskega okolja (51. In 72. člen URS). Zato sta ti dve pravici že v 
izhodišču kršeni: država lahko uvaja kakršnekoli pravne ukrepe, 
zakonske ali podzakonske, če se le pri tem sklicuje na “nevarnost 
širjenja nalezljive bolezni.” Pobudniki zato zatrjujemo protiustavnost 
39. člena ZNB in ZNB kot celote, ki je ob danih družbenih 
okoliščinah izhodišče in neposredna podlaga za sprejemanje novih 
pravnih rešitev glede javnega zdravstva, s tem pa tudi glede obveznih 
cepiv in prepovedi vpisa in obiskovanja vrtcev, šol in fakultet za 

oziroma zakonitosti (prvi odstavek 47. 
člena ZUstS).  

                                                        
280 Zakon o nalezljivih boleznih. Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP. 
281 Sodnik dr. Čeferin v 39. točki svojega ločenega mnenja zapiše: »39. Eno od teh vprašanj je, ali so sporni odloki skladni z Ustavo, 
pa čeprav temeljijo na podnormirani določbi 39. člena Zakona o preprečevanju nalezljivih bolezni (v nadaljevanju ZNB). Navedena 
določba ZNB očitno daje Vladi preširoka pooblastila in jo s tem pooblašča, da ureja tudi materijo, ki bi jo moral zakon urediti sam. Gre 
torej za protiustavno izvršilno klavzulo. V takih primerih je Ustavno sodišče v preteklosti že ugotovilo, da je zakon v neskladju z 2. 
členom Ustave, na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti pa v neskladju z drugim odstavkom 120. člena in tretjim odstavkom 153. 
člena Ustave.20Če bi se izkazalo, da je bil v konkretnem primeru 39. člen ZNB v nasprotju z navedeno ustavno normo, bi bili odloki, 
ki so bili sprejeti na podlagi protiustavnih zakonskih določb, v neskladju z Ustavo. Nerazumljivo se mi zdi, da se ta vidik obravnavane 
zadeve, na katerega so nekateri kolegi izrecno opozorili, večini ni zdel sporen.” Dostopno na: 
file:///C:/Users/ANDRAT~1/AppData/Local/Temp/U-I-83-20-Odklonilno-LM-dr.-%C4%8Ceferin.pdf  
282 Teršek, A: Komentar odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-83/20: duh je nepovratno ušel iz steklenice. IUS INFO, 18. septembra 
2020. Dostopno na <https://www.iusinfo.si/medijsko-sredisce/kolumne/270509>  
283  Besedilo sprememb ZNB, ki jih je Državni zbor RS izglasoval na seji 29. septembra 2020, je dostopno na    <https://e-
uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11571>   
284 Ne glede na dejstvo, da ZNB-B ni vložilo Ministrstvo za zdravje, ki je imelo predlog istoimenskega zakona istočasno ob obravnavi 
ZNB-B v javni obravnavi (!) in posledično povzročalo nemalo nejasnosti tako zaniteresirani javnosti kot množičnim medijem oziroma 
Vlada RS, temveč skupina poslancev, s prvopodisanim poslancem SMC. Ob navedenem ni nepomebno, da so podopisniki predloga 
zakona – poslanska skupina SMC zavrnili javno vprašanje o izvornem avtorstvu predloga zakona z obrazložitvijo, da kot poslanska 
skupina niso zavezanci za posredovanje informacij javnega značaja. 
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necepljene otroke in mladino. 
 

NEURESNIČENJE ODLOČBE USTAVNEGA SODIŠČA 

ŠT. U-I-127/01 

 
Pobudniki zatrjujejo, da zakonodajalec še vedno ni uresničil naslovne 
odločbe US. Iz tega razloga ZNB ohranja protiustavne rešitve, ko gre 
za vprašanje odškodninske odgovornosti države in obstoja učinkovitih 
pravnih možnosti za iztoževanje odškodnine od države v primerih, ko 
posameznik utrpi škodo na zdravju zaradi statistično možnega 
naključja v procesu zdravljenja, zaradi storjene strokovne napake ali 
zaradi okvare zdravila ali cepiva. 

Navajava zadnje tri točke (26, 27 in 28) naslovne odločbe US, ki je 
zakonodajalec tudi s spremembami ZNB-B očitno ni uresničil:  

»26. Utemeljen je očitek pobudnikov, da zakonodajalec ni uredil pravic 
prizadetih oseb oziroma postopkov, v katerih bi te lahko varovale svoje 
pravice. ZNB v drugem odstavku 22. člena sicer določa, da mora zdravnik, ki 
opravlja cepljenje, predhodno ugotoviti morebitne utemeljene razloge za 
opustitev cepljenja (kontraindikacije), o obstoju trajnih utemeljenih razlogov 
za opustitev cepljenja (trajnih kontraindikacij) pa odloča strokovna komisija, 
ki jo imenuje minister, pristojen za zdravje (tretji odstavek 22. člena ZNB). 
Ob jezikovni razlagi te zakonske določbe bi bilo mogoče sklepati, da 
strokovna komisija "odloča" o obstoju trajnih utemeljenih razlogov za 
opustitev cepljenja. Vendar se praksa ni razvila v to smer. Strokovna 
komisija namreč deluje le kot svetovalno telo, in sicer poda mnenje o obstoju 
(trajnih) kontraindikacij v primerih, ko jo zdravnik, ki opravlja cepljenje, 
zaprosi za takšno mnenje. Strokovna komisija torej ne izdaja odločb, s 
katerimi bi odločala o pravicah in obveznostih. Tudi iz zakonodajnega 
gradiva ni razvidno, ali je bil namen zakonodajalca, da bi strokovna 
komisija izdajala kakršnekoli odločbe. Glede na to, da zakonodajalec ni 
uredil posebnega postopka, bi strokovna komisija lahko postopala po 
določbah upravnega postopka, za kar ima podlago v 4. členu Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in nasl. - ZUP). 
Vendar je zakonska ureditev glede tega nejasna. 

Zakonodajalec tudi ni opredelil pravic posameznika (oziroma staršev ali 
drugega zakonitega zastopnika otroka) v postopku ugotavljanja 
kontraindikacij. ZNB namreč ne določa, s kakšnimi pravnimi sredstvi, v 
kakšnem postopku in pred katerim organom posameznik lahko uveljavlja 
svoje nestrinjanje z odločitvijo zdravnika glede (ne)obstoja utemeljenih 
razlogov za opustitev cepljenja (kontraindikacij) oziroma nestrinjanje z 
odločitvijo strokovne komisije glede (ne)obstoja trajnih utemeljenih 
razlogov za opustitev cepljenja (trajnih kontraindikacij). Strokovna 
komisija poda mnenje o (ne)obstoju kontraindikacij na predlog zdravnika, ki 
opravlja cepljenje. Mnenje praviloma pošlje le zdravniku, ki opravlja 
cepljenje, ne pa tudi staršem. V primeru, da starši (še vedno) nasprotujejo 
cepljenju otroka, je zdravnik dolžan obvestiti Zdravstveni inšpektorat 
Republike Slovenije (v nadaljevanju inšpektorat). Slednji izda odločbo, s 
katero staršem naloži, da so dolžni otroka pripeljati na cepljenje. Zoper 
odločbo inšpektorata je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za 
zdravstvo. Zoper odločbo ministrstva pa je dovoljen upravni spor. Inšpektorat 
obenem predlaga tudi začetek postopka zaradi prekrška po 57. členu ZNB. 
Starši tako šele v inšpekcijskem postopku (in nato v postopku o prekršku) 
dobijo vlogo stranke v postopku. Glede na to, da pomeni obvezno cepljenje 
poseg v ustavne pravice posameznika, bi moral zakonodajalec posebej 
urediti tudi postopek ugotavljanja kontraindikacij (bodisi upravni bodisi 
kakšen drug), v okviru katerega bi bilo prizadetim omogočeno uveljavljanje 
njihovih pravic. V primerih, ko gre za obvezno cepljenje otrok, bi moral 
zakonodajalec določiti tudi, kakšen je v tem postopku položaj staršev 
oziroma skrbnikov in kakšen je položaj razsodnega otroka. Po sedanji 
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zakonski ureditvi je prizadetim zagotovljeno sodno varstvo zoper odločbo 
inšpekcijskega organa oziroma zoper odločbo o prekršku, vendar to po 
presoji Ustavnega sodišča ne zadošča. Po prvem odstavku 23. člena Ustave 
ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih odloča sodišče. 
Sodno varstvo je v konkretnem primeru lahko učinkovito le, če je 
zagotovljeno že v fazi odločanja o (ne)obstoju utemeljenih razlogov za 
začasno ali trajno opustitev cepljenja. Ker Zakon ne ureja postopka za 
uveljavljanje pravic posameznika v zvezi z ugotavljanjem upravičenih 
razlogov za opustitev cepljenja in v zvezi s tem ne daje pravice do sodnega 
varstva, je v neskladju s prvim odstavkom 23. člena Ustave. 

27. Prav tako je utemeljen očitek pritožnikov, da ZNB ni uredil pravic 
prizadetih oseb, kolikor ga je mogoče razumeti tako, da zakonodajalec ni 
uredil odškodninske odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi stranskih 
učinkov cepljenja. Zakonodajalec je s tem, ko je zaradi varstva zdravja 
skupnosti posegel v telesno integriteto posameznika, v njegovo pravico 
odločati o samem sebi ter v načelo prostovoljnosti zdravljenja, postavil 
interes skupnosti nad interes posameznika. Splošni interes po varovanju 
zdravja prebivalstva je torej podlaga, ki upravičuje določitev ukrepa 
obveznega cepljenja proti določenim nalezljivim boleznim. Tako kot vsak 
medicinski poseg je tudi cepljenje povezano z določenimi tveganji. Seveda je 
posamezen zdravstveni ukrep lahko določen samo ob predvidevanju, da 
praviloma ne povzroči negativnih posledic za zdravje oziroma življenje oseb, 
ki so mu podvržene (razen začasnih in blažjih posledic, ki spremljajo vsak 
običajen medicinski poseg in so zato sprejemljive). Če pa do škodljivih 
stranskih posledic vendarle pride, pa je zakonodajalec prizadetim osebam 
dolžan zagotoviti ustrezno odškodninsko varstvo.[13] Iz obrazložitve 
predloga ZNB sicer izhaja, da naj bi se za morebitne odškodninske zahtevke v 
primerih, ko bi zaradi opravljenega obveznega cepljenja prišlo do škode za 
zdravje posameznika, uporabljali splošni predpisi o odškodninski 
odgovornosti. Vendar Ustavno sodišče ocenjuje, da bi moral zakonodajalec 
odškodninsko varstvo prizadetih oseb urediti posebej. Načelo solidarnosti, ki 
je med drugim podlaga za določitev ukrepa obveznega cepljenja, namreč 
zahteva, da država, ki odredi tak ukrep v korist vseh in vsakogar, 
prizadetemu posamezniku povrne škodo, ki mu je zaradi tega nastala, ne 
glede na obstoj predpostavk odškodninske odgovornosti po splošnih 
predpisih.[14] Nesprejemljivo bi bilo, če bi moral posameznik sam trpeti 
škodo, ki mu je nastala zaradi obveznega zdravstvenega ukrepa, ki je 
določen v javno korist. Zakonodajalec je zato dolžan izrecno urediti 
odškodninsko varstvo za tovrstne primere.  

28. Ker ZNB ne ureja postopka in pravic prizadetih v zvezi z ugotavljanjem 
obstoja upravičenih razlogov za opustitev obveznega cepljenja ter 
odškodninskega varstva oseb, ki zaradi obveznega cepljenja utrpijo škodljive 
posledice za svoje zdravje, je v neskladju z Ustavo (2. točka izreka). Ker gre 
za primer, ko zakonodajalec določenih vprašanj, ki bi jih moral urediti, ni 
uredil, razveljavitev ni mogoča. Zato je Ustavno sodišče na podlagi 48. člena 
ZUstS sprejelo ugotovitveno odločbo. Rok enega leta je po oceni Ustavnega 
sodišča primeren, da bo zakonodajalec ob upoštevanju razlogov te odločbe 
lahko odpravil ugotovljeno neskladje z Ustavo.« 

Ali z drugimi besedami (po KURS 2011): 
 
»US se je večkrat soočilo tudi z vprašanjem varstva osebnostnih pravic v 
razmerju med zdravnikom in pacientom, vključno s situacijami, ko je zaradi 
zdravstvenega stanja posameznika njegova sposobnost odločanja o sebi 
okrnjena. V odločbi U-I-127/01 (OdlUS XIII, 10, Ur. l. 25/2004) je potrdilo 
ustavnost zakonodajalčeve odločitve za uvedbo obveznega cepljenja v 
primerih določenih nalezljivih bolezni, hkrati pa ugotovilo neskladje 
zakonske ureditve s pravico do sodnega varstva, ker ni predvidevala postopka 
za uveljavljanje posameznikovih pravic v zvezi z ugotavljanjem upravičenih 
razlogov za opustitev cepljenja (ugotavljanje kontraindikacij, ureditev 
položaja staršev in razsodnih otrok). Zavzelo je tudi stališče, da iz načela 
solidarnosti, ki je tudi podlaga za določitev ukrepa obveznega cepljenja, 
izhaja zahteva, da država, ki odredi tak ukrep v korist vseh in vsakogar, 
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prizadetemu posamezniku povrne škodo, ki mu je zaradi tega nastala, ne 
glede na obstoj predpostavk odškodninske odgovornosti po splošnih 
predpisih.«285 
 
Tega, kar mu je leta 2004 naložilo US, zakonodajalec še vedno ni 
uredil ne z določbami ZNB ne s spremembami v ZNB-B. Zato je 
zakonska ureditev v VI.A poglavju ZNB, členi od 53.a do 53.f
protiustavna (v nasprotju z odl.US in členi 25. – pravica do 
učinkovitih pravnih sredstev za zaščito pravic -, 35. – zaščita 
zasebnosti (katere del je moralna integriteta) in zaščita osebnostnih 
pravic -, 51. - učinkovita zaščita pravic iz naslova zdravja – členom 
URS) in razveljavljiva. Tudi iz razloga, da določa zgornjo finančno 
mejo odškodnine.286 

                                                        
285 Dostopno na: https://e-kurs.si/komentar/ustavnosodna-presoja-127/ 

286  Enako zatrjuje izr.prof.dr. Andraž Teršek: Ustavnopravni komentar predlaganih sprememb Zakona o nalezljivih boleznih in 
sprejetega ZNB-B. Dostopno na: https://andraz-tersek.si/ustavnopravni-komentar-sprememb-zakona-o-nalezljivih-boleznih-znb-b/  
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4.3 Navedbe o neskladju z ustavo ali zakonom 

Navedbe o neskladju 
z Ustavo oziroma zakonom PROTIUSTAVNOST DOLOČB ZNB-B O “OMEJITVAH” ZA NECEPLJENE OTROKE IN 

MLADINO 

 
Pobudniki želijo pred navedbo argumentov v prid prepričanju, da je zakonska ureditev, ki jo kot 
“omejitve” iz naslova obveznega cepljenja uvaja ZNB-B, poudariti, da določbe ZNB, ZNB-B in ZZdr-2 
razumejo kot sklenjeno in neločljivo celoto. To celoto pa prepričano ocenjujejo za očitno protiustavno. 
 
Zatrjujejo protiustavnost 51., 51.a in 51.b člena ZNB (kombinacija predhodnega ZNB in novega ZNB-
B). Ti členi PREPOVEDUJEJO vpis otrok in mladine v vrtce, srednje šole in fakultete, opredeljene v 
navedenih členih. 
 
Zakonodajalec teh zakonskih rešitev ni utemeljil ne s stvarnimi razlogi, ki bi izkazovali njihovo nujnost, 
ne z razlogi o njihovi domnevni primernosti, ne z razlogi o sorazmernosti tako očitnega in grobega 
posega v ustavne pravice in svoboščine. Zakonodajalec ni navedel nikakršnih stvarnih razlogov, s 
katerimi bi utemeljil te zakonske rešitve. Predvsem pa ni navedel ne ustavnopravnih ne medicinskih 
razlogov, podprtih z morebitnimi strokovnimi in znanstvenimi študijami ali analizami.287  
 
Pobudniki zatrjujemo, da takšna zakonska ureditev pomeni očitno in grobo kršitev ustavnih pravic in 
svoboščin iz 34., 35., 41., 46., 50., 51., 54., 56, (!), in 57. URS.  
 
Zakonska ureditev pomeni kršitev ustavne pravice do osebnega dostojanstva in varnosti, ker otroke, 
mladino in starše, ki v dobri veri nasprotujejo zakonsko določenim cepivom kot obveznim, postavlja v 
položaj diskriminacije, segregacije, stigmatizacije in socialne izolacije. Pomeni kršitev splošne svobode 
ravnanja, zasebnosti in osebnostnih pravic, ker poseg v telo z obveznimi cepivi hkrati pomeni poseg v 
moralno integriteto posameznika.288 Pomeni kršitev pravice do svobode vesti otrok in staršev, ki iz 
stvarno utemeljenih razlogov nasprotujejo prisilnemu zdravljenju in invazivnemu posegu v telo z 
obveznimi cepivi, ki v telo otroka vnesejo virus. Pomeni kršitev pravice največjih koristi otroka ter do 
ugovora vesti staršev, ki takemu posegu nasprotujejo v dobri veri in z najboljšimi nameni za največjo 
korist otroka. Pomeni kršitev pravice do socialne varnosti, saj necepljene otroke in mladino potiska v 
socialno segregacijo, stigmatizacijo in izolacijo, ker jim na diskriminatoren način ne dovoljuje 
uresničevati istih socialnih pravic, kot cepljenim otrokom in mladini. Pomeni kršitev pravice do zaščite 
zdravja in do odklonitve zdravstvenega posega. Pomeni kršitev starševskih pravic in dolžnosti, saj 
staršem onemogoča skrb, vzgojo in razvoj otroka, ki je po prepričanju staršev v otrokovo največjo korist 
in dobrobit. Pomeni kršitev pravic otrok, ker jih brez stvarne utemeljitve nujnih razlogov za takšen poseg 
v telo, brez prepričljive stvarne utemeljitve o primernosti takšnega posega v telo in njegove 
sorazmernosti sili v sprejem obveznih cepiv, ki vsebujejo virusne substance, ki se vbrizgajo v telo otroka. 
Končno pa pomeni kršitev pravice otrok in staršev otrok do vključitve otrok v programe vzgoje, šolanja 
in izobraževanja, če se predhodno ne podvržejo posegu v telo z obveznimi cepivi. 
 
Določbe ob tem ne zagotavljajo nobene, vsekakor pa ne zadostne materialne in procesne varnosti za 
posameznika. Zakonodajalec tudi na nobenem mestu v vsebinski utemeljitvi takšnih zakonskih rešitev ne 
pojasni kriterijev in razlogov za razlikovanje med skupinami oseb, ki se morajo podrediti obveznemu 
cepljenju in skupinami oseb, ki sem jim ni treba podrediti obveznemu cepljenju. 
 
Zakon dopušča zgolj »utemeljene medicinske razloge za odklonitev cepljenja.” Tu pa nastopi naslednji 
problem ustavnosti zakonske ureditve. 
 
 

                                                        
287 Ob navedenem ni nepomembno, da je pobudnik mag. Gregor Kos v okviru procedure t.i. ljudske iniciative pred obravnavo ZNB-B 
v Državnem zboru predstavil in obrazložil predlog ZNB-A, v katerem je bila predlagana opustitev obveznosti cepljenja, podprta z več 
znanstvenimi študijami in citati ter navedeno znanstveno literaturo. 
288 Tako je že odločilo ESČP v primerih Artico (13. maj 1980), Airey proti Irski (9. oktober 1979) in Solomakhin proti Ukrajini, primer št. 
24429/03, 15. marec 2012. 
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ANALIZE IN ŠTUDIJE O ZDRAVILIH IN CEPIVIH KOT »POSLOVNA SKRIVNOST« 

 
ZZdr-2 v 68. členu določa, da je dokumentacija iz vloge za pridobitev, spremembo in podaljšanje 
dovoljenja za promet z zdravilom je last predlagatelja in je poslovna skrivnost, razen podatkov v 
dovoljenju za promet z zdravilom, povzetka glavnih značilnosti zdravila, navodila za uporabo zdravila 
in podatkov na ovojnini. Pobudniki to določilo razumejo tako, da so poslovna skrivnost tudi študije in 
analize o kakovosti zdravil in cepiv, učinkovitosti, stranskih učinkih in sestavi. Zato ne zdravniki 
(pediatri), posledično pa ne otroci ne starši ne morejo biti seznanjeni s temi podatki. 
 
Po zakonu o pacientovih pravicah (ZPacP) v 20. členu določa:  
»Pacient ima pravico, da je zaradi uresničevanja pravice do samostojnega odločanja o zdravljenju in 
pravice do sodelovanja v procesu zdravljenja obveščen o:  
– svojem zdravstvenem stanju in verjetnem razvoju ter posledicah bolezni ali poškodbe,  
– cilju, vrsti, načinu izvedbe, verjetnosti uspeha ter pričakovanih koristih in izidu predlaganega 
medicinskega posega oziroma predlaganega zdravljenja,  
- možnih tveganjih, stranskih učinkih, negativnih posledicah in drugih neprijetnostih predlaganega 
medicinskega posega oziroma predlaganega zdravljenja, vključno s posledicami njegove opustitve,  
– morebitnih drugih možnostih zdravljenja,  
– postopkih in načinih zdravljenja, ki v Republiki Sloveniji niso dosegljivi ali niso pravice iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja.  
(2) Pojasnila iz prejšnjega odstavka mora zdravnik, odgovoren za zdravljenje, pojasniti pacientu v 
neposrednem stiku, obzirno, na pacientu razumljiv način oziroma skladno z individualnimi sposobnostmi 
sprejemanja informacij, v celoti in pravočasno. Za operativni ali drug medicinski poseg, povezan z 
večjim tveganjem ali večjo obremenitvijo, pacientu da razumljiva ustna in pisna pojasnila zdravnik, ki bo 
opravil medicinski poseg, če to ni možno, pa drug zdravnik, ki je usposobljen za tak medicinski poseg.  
(3) Pacient ima pravico do sprotnega in podrobnega obveščanja o poteku zdravljenja ter po koncu 
medicinskega posega oziroma zdravljenja pravico do obveščenosti o rezultatu zdravljenja oziroma 
morebitnih zapletih.  
(4) Pacient, ki ni sposoben odločanja o sebi, uresničuje pravice po tem členu v skladu z zmožnostmi, ki 
jih dopušča njegova sposobnost razumevanja.” 
 
Povsem odveč je pojasnjevati, da glede na določbo 68. člena ZZdr-2 pravica pacienta do obveščenosti in 
pojasnilna dolžnost zdravnika nista izpolnjeni. Če niti zdravnik niti pacient ne moreta in ne smeta zvedeti 
več od tistega, kar ima dovoli izvedeti proizvajalec, poleg tega pa teh informacij ne moreta niti preveriti, 
potem je pravica iz 20. čl. ZpacP povsem izvotljena.   
  
Na ta način je tako zdravnikom, kot staršem onemogočeno tudi učinkovito pravno varstvo pri odklonitvi 
obveznih cepiv iz »medicinskih razlogov«, prav tako pa je popolno ugotavljanje dejanskega stanja 
onemogočeno tudi odločevalcem (komisiji in sodiščem).  
 
Na mestu je vprašanje, kako zdravnik sploh lahko predhodno ugotavlja škodljivost cepljenja za zdravje 
posameznika, če mu informacije niso na voljo? Na mestu je torej vprašanje, kako zdravnik predhodno 
ugotavlja škodljiv učinek cepljenja na zdravje posameznika, če mu študije in analize cepiv, njihove 
učinkovitosti, sestave in stranskih učinkov niso znane, ker so določene kot »poslovna skrivnost«?  
 
Takšni zakonski ureditvi je pritrdila tudi Informacijska pooblaščenka z odločbo št. 090-163/2014.289

                                                        
289 Povzetek odločbe: “V obravnavanem primeru je na prvi stopnji o dostopu do dokumentacije, ki se nanaša na postopek pridobitve 
in podaljšanja dovoljenja za promet za določena cepiva, odločala Vlada RS, ker se je prosilka sklicevala na javni interes. Zahtevo 
prosilke je delno zavrnila. IP je ugotovil, da zahtevane informacije predstavljajo poslovno skrivnost in s tem izjemo iz druge točke 
prvega odstavka 6. člena ZDIJZ. IP je v skladu z napotki sodišča v primerljivi zadevi (opr. št. I U 337/2014-26 z dne 22.10.2015) v 
nadaljevanju izvedel test tehtanja med argumenti, ki govorijo v prid javnemu interesu in varovanju poslovnih skrivnosti, da se 
zahtevani podatki ne razkrijejo, in ustavno pravico prosilke ter javnim interesom, da se podatki razkrijejo, z upoštevanjem, da je 
dostop do informacije javnega značaja v odvisnosti od okoliščin zahteve vsakokratnega prosilca lahko tudi v funkciji kakovostne javne 
razprave in svobode izražanja. Prosilka s svojimi navedbami ni prepričala IP, kako bi informacije, ki so predmet presoje, drugače in 
bolje obveščale uporabnike od že prosto dostopnih informacij o zdravilih oziroma, v čem konkretno bi seznanitev javnosti z 
zahtevanimi podatki vodila do razprave o pomembni družbeni temi, ki je v interesu širšega kroga ljudi. Tega pa ni ugotovil niti 
IP.  Glede na vse navedeno je IP ugotovil, da v konkretnem primeru interes javnosti za razkritje dokumentacije, ki je predmet presoje 
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Vprašanje je ustavnopravno relevantno. Zdaj stališče IP očitno različno, verjetno potrebno to navesti? 
 
Zakonske določbe je mogoče razlagati tako, da poudarjajo naknadno, kurativno ugotavljanje škodljivih 
posledic na zdravju posameznika zaradi cepljenja, ne pa preventivne. V tem primeru je na mestu sklep, 
da je takšna ureditev protiustavna: od posameznika terja, da sprejme neznano tveganje za škodljive 
učinke cepljenja na njegovo zdravje, brez učinkovite možnosti predhodne ugotovitve in preprečitve 
takšne škode.  
 
Povezava zakonske ureditve iz ZNB, ZNB-B in ZZdr-2 glede obveznih cepiv omogoča sklep, da je 
ureditev zaradi vsebine navedenih zakonskih določb protiustavna, ker dejansko onemogoča učinkovito 
uveljavljati celo tisti ugovor zoper cepljenje, ki ga zakon izrecno dopušča – medicinski.290 

                                                                                                                                                                                                                      
in predstavlja poslovno skrivnost, ni večji od interesa, zaradi katerega so ti podatki zavarovani kot poslovna skrivnost.” Dostopno na 
<https://www.ip-rs.si/ijz/prosilka-vlada-rs-2351/> 

290  Glej Mateja Černič (19. november 2019), dostopno na: https://www.ideoloski-konstrukti.com/2019/11/05/javna-agencija-za-
zdravila-in-medicinske-pripomo%C4%8Dke-jazmp-pravi-%C5%A1tudije-o-varnosti-in-u%C4%8Dinkovitosti-cepiv-so-poslovna-
skrivnost/  

Študije o varnosti in učinkovitosti cepiv, na podlagi katerih Javna Agencija za Zdravila in Medicinske Pripomočke (JAZMP) izda 
dovoljenje za promet na slovenskem tržišču, so v Sloveniji zaščitene kot poslovna skrivnost (68. člen ZZDR-2). Do njih nima dostopa 
NIHČE (ne, tudi zdravniki in raziskovalci ne). Zdravniki se s tem sicer očitno čisto nič ne obremenjujejo, saj po mojem vedenju ne oni 
kot posamezniki ne zdravniška združenja niso nikoli podala zahteve za dostop do teh študij. To sem aprila 2013 storila šele jaz. 
JAZMP je mojo zahtevo zavrnil. Od takrat je zadeva že dvakrat šla skozi Upravno sodišče, ki je v drugo ugodilo moji tožbi (sodba št. 
IU 1520/2016-80) ter zadevo ponovno vrnilo v odločanje Informacijski pooblaščenki (IP). In boj se odvija naprej. Tisto, kar je pri vsej 
tej zgodbi najbolj fascinantno, pa so argumenti JAZMP-ja in IP-ja. Če slučajno še vedno gojite kakršnekoli iluzije o integriteti, 
strokovnosti in poštenosti javnih institucij, si preberite spodnji blog. Ne bo vam žal - ta komedija/farsa/tragedija presega najbolj bujno 
domišljijo.   

Kot rečeno sem aprila 2013 na JAZMP naslovila zahtevo po dostopu do študij o varnosti in učinkovitosti cepiv, na podlagi katerih 
dotična cepiva pridejo na slovensko tržišče. Celotna zgodba je podrobno (z vsemi dokazili in kronološkim pregledom) opisana v moji 
knjigi Ideološki konstrukti o cepljenju. Na tem mestu pa navajam samo NEKATERE najbolj sočne izjave Javne Agencije za Zdravila in 
Medicinske Pripomočke ter Informacijske pooblaščenke. Še zdaj ne morem verjeti, da so takšne stvari dejansko zapisali v uradne 
dokumente. Sicer pa, presodite sami :) .  

JAZMP je ena izmed vrhovnih institucij, ki so zadolžene za ohranjanje javnega zdravja. Med njene temeljne delovne naloge med 
drugim spadajo vsi postopki, povezani z izdajo dovoljenja za promet s posameznim zdravilom ter nadzor nad zdravili. Vendar pa ima 
JAZMP precej svojevrstno interpretacijo »varovanja javnega zdravja«; predvsem si zagrizeno in z vsemi sredstvi prizadeva, da bi v 
javnost, za varovanje katere je zadolžena, pricurljalo čim manj informacij o zdravilih, ki jim je ta ista javnost izpostavljena. Po 
interpretaciji JAZMP bi namreč prav dostopnost in transparentnost informacij o zdravilih, o njihovi učinkovitosti in varnosti, strašansko 
ogrozila javno zdravje...  

 Posvetimo se sedaj argumentaciji JAZMP, ki jo v celoti podpira tudi Vlada RS. Najbolj šokanten je naslednji argument:  

               »Bi na ta način v javnost prišli dokumenti, ki bi lahko povzročili nasprotujoče, napačne ali drugače zavajajoče interpretacije, 
kar bi lahko povzročilo veliko škodo javnemu zdravju [...] Na področju javnega zdravja bi se negativne posledice morebitne 
neustrezne oz. napačne interpretacije razkritih dokumentov lahko kazale npr. v dejstvu, da bi posamezniki oz. večje skupine pričeli 
množično zavračati cepljenja, kar bi negativno vplivalo na precepljenost in epidemiološko sliko prebivalstva RS.«  

Iz tožbe JAZMP proti IP, podane na Upravno sodišče RS (I U 337/2014-1), 20. 2. 2014, str. 7-8[1]  

Informacijska pooblaščenka je v času, ko je ta organ očitno še premogel nekaj integritete, takšnemu stališču ostro in briljantno 
nasprotovala:  

"Tožeča stranka [JAZMP] s tem pravzaprav navaja, da naj se posamezniki ne bi želeli več cepiti, ker bi prejeli (pre)več informacij o 
tem, kaj natančno cepiva vsebujejo, kakšni so bili rezultati preverjanj cepiv itd. Tožena stranka [IP] tudi ne more slediti stališču, da je 
dostop do informacij treba zavrniti, ker bi lahko prebivalstvo o zdravilih, s katerimi se zdravijo, oz. o cepivih, s katerimi se cepijo oni 
sami ali celo njihovi otroci, vedelo preveč. Kot tožeča stranka [JAZMP] tudi sama poudarja v tožbi, gre za vprašanje javnega zdravja, 
hkrati pa gre za vprašanje, ali ima posameznik pravico vedeti, kaj pravzaprav cepljenje s konkretnim cepivom pomeni. Posamezniki, 
ki se odločajo o cepljenju ali ki so se že cepili, imajo pravico do celovitih in popolnih informacij o tem, ali je cepivo varno. Smisel 
varovanja dokumentov iz 51. člena ZZdr-1 zagotovo ni varovanje organa [JAZMP] pred obsodbo javnosti zaradi (ne)pravilnosti 
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njegove odločitve o izdaji dovoljenja za promet z določenim zdravilom« (Iz odgovora IP na tožbo JAZMP (IU 337/2014-6), 11. 3. 
2014)  

 Temu pravzaprav ni kaj dodati. Prav argument, da bi ljudje začeli množično zavračati cepljenje, če bi dobili vpogled v registracijsko 
dokumentacijo, jasno pokaže nujnost razkritja omenjene dokumentacije, zlasti študij o varnosti in učinkovitosti cepiv.  

 Jasno se pokaže, da se državni organi, vključno z JAZMP, poslužujejo načrtnega prikrivanja podatkov z namenom manipuliranja 
javnosti, kajti, če povzamemo uradno stališče, če bi javnost vedela resnico, se nihče več ne bi cepil. Če je temu tako, če so cepiva 
tako zelo škodljiva in nevarna, da je potrebno na vsak način preprečiti, da bi v javnost prišle študije, na podlagi katerih so ta cepiva 
pridobila dovoljenja za promet, potem je v imenu javnega interesa in interesa varovanja javnega zdravja (da pravice do izbire in 
informiranosti ne omenjam) absolutno nujno, da tovrstna dokumentacija postane javna.  

Posamezniki, ki se odločajo o cepljenju ali ki so se že cepili, imajo pravico do celovitih in popolnih informacij o tem, ali je cepivo varno 
in učinkovito. Kar pomeni, da imajo (oz. bi morali imeti) pravico do vpogleda v predložene predklinične in klinične študije (ali povzetke, 
iz katerih je jasno in popolnoma razvidna metodološka zasnova študije in vsi dobljeni rezultati), saj brez teh informacij ni možna 
dejanska evalvacija zdravila.  

 Poleg mantre o tem, da bi razkritje registracijske dokumentacije povzročilo grozno škodo javnemu zdravju in sprožilo množični upor 
proti cepljenju, se v odločbah nenehno pojavlja tudi mantra o nujnosti varovanja te dokumentacije kot poslovne skrivnosti. Zdi se, da 
ima JAZMP popolnoma sprevržene predstave o tem, kakšna je njegova z zakonom določena vloga. Namig: naloga JAZMP in smisel 
njegovega obstoja je, da državljane varuje pred samovoljo farmacevtskih proizvajalcev, ne pa, da farmacevtska podjetja varuje pred 
kritičnim pogledom javnosti ali da skrbi za njihovo tržno uspešnost.  

               »Tako bi razkritje dokumentacije [...] povzročilo možno gospodarsko škodo zaradi razkritja zaupnih dokumentov, kot je npr. 
sestava zdravila. [...] Dokumentacija ne izgubi lastnosti poslovne skrivnosti v primeru prenehanja dovoljenja za promet.«  

odločba Vlade RS št. 09001-28/2013/9 z dne 5. 6. 2014, str. 40 [3]  

Razkritje zaupnih dokumentov, kot je sestava zdravila, bi torej "povzročilo gospodarsko škodo". Je treba še kaj dodati? Navedba 
snovi je samoumevna že pri prehranskih izdelkih, pri zdravilih pa je še toliko bolj nujna. Zdravilo je snov, ki spreminja fiziološke 
funkcije prek farmakološkega, imunološkega ali presnovnega delovanja in celovita informacija o njegovi sestavi (tako kakovostni kot 
količinski, za vse snovi v izdelku, aktivne in pomožne) je ena zmed najbolj osnovnih in bistvenih informacij. O tem, ali imata zdravnik 
in pacient pravico vedeti, kaj natanko je v posameznem zdravilu, ne bi smelo biti nikakršnega dvoma. Še več, zakon bi moral to 
pravico izrecno zagotavljati.  

"V kolikor bi zakonodajalec v zakonodajo, ki ureja področje zdravil, ne vključil določbe o dokumentaciji kot poslovni skrivnosti, bi bil z 
razkrivanjem tovrstnih informacij lahko resno ogrožen razvoj zdravil. [...] Omogočanje dostopa do dokumentov, ki jih zakonodaja 
opredeljuje kot poslovno skrivnost, bi tako lahko povečalo tveganje za odhod gospodarskih družb – proizvajalcev zdravil s trga.«  

tožba JAZMP proti IP; opr. št. I U 337/2014-1, 20. 2. 2014, str. 6  

Popolnoma nedopustno in neetično je, da študije o varnosti in učinkovitosti zdravil, še zlasti cepiv, ki jim je z zakonsko prisilo 
podvržena tako rekoč celotna populacija, niso javno dostopne. Argumenti, da bi razkritje teh študij ogrozilo razvoj zdravil ali povzročilo 
odhod proizvajalcev s trga, pa smešni, neutemeljeni in predvsem zaskrbljujoči.  

Kot prvo, načelo preverljivosti je eno izmed temeljnih znanstvenih načel, katerega spoštovanje se v znanosti (npr. pri objavi študij v 
znanstvenih publikacijah) relativno strogo in dosledno upošteva. Poenostavljeno povedano načelo preverljivosti pomeni, da mora biti 
vsaka študija opisana dovolj natančno, da jo lahko kdorkoli kadarkoli ponovi. To pomeni, da mora biti zelo natančno opisana 
metodološka zasnova študije (na kakšen način je bila študija izvedena), prav tako pa tudi vmesni in delni rezultati (surovi podatki). 
Gre za najbolj osnovne in hkrati bistvene informacije o metodološki zasnovi posamezne študije. Za informacije, ki (razen očitno v 
Sloveniji) niso nikjer opredeljene kot poslovna skrivnost, saj se s tem dejansko onemogoči preverljivost znanstvenega spoznanja.  

Kakšna »občutna škoda« bi nastala, če bi bili ti podatki razkriti javnosti? Kako naj razumemo argument, da bi razkritje študij o varnosti 
in učinkovitosti zdravil »povečalo tveganje za odhod proizvajalcev zdravil s trga«? Morda kot uradno priznanje, da so posamezna 
cepiva tako zelo nevarna in neučinkovita, da proizvajalcem (in JAZMP) nikakor ni v interesu, da bi bila javnost seznanjena z njihovim 
dejanskim varnostnim profilom? Da so študije, na podlagi katerih je posamezno cepivo dobilo dovoljenje za promet, tako slabo 
narejene, da v javnost nikakor »ne sme« priti njihova metodološka zasnova? In zakaj konkretno bi bilo v javnem interesu in v interesu 
varovanja javnega zdravja potrebno držati v tajnosti podatke, ki so nujni za evalvacijo posameznega zdravila ter posledično za 
izvedbo kakovostne medicinske storitve? No, če sem čisto iskreno, je strah JAZMP-ja čisto upravičen.... študije, na podlagi katerih 
cepiva pridobijo dovoljenje za promet (npr. s strani Evropske agencije za zdravila - EMA ali ameriškega Urada za hrano in zdravila - 
FDA) so namreč čisti metodološki zmazki (podrobnosti razložene tukaj).   
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               »Na način, da se s strani države razkrije npr. celotna sestava zdravila enega od predlagateljev, ki s tem soglaša, se v slabši 
konkurenčni položaj postavi druge predlagatelje, ki z razkritjem dokumentacije ne soglašajo, a so njihova zdravila morda cenejša. S 
tem se na trgu zdravil ustvarjajo neravnovesja.«  

JAZMP proti IP, opr. št. I U 337/2014-1, 20. 2. 2014, str. 9  

               »V delu dokumentacije, ki z izdajo dovoljenja za promet ne postane javen, so navedeni ključni podatki, katerih razkrivanje, ki 
ne bi bilo regulirano s strani države, bi lahko povzročilo anomalije na trgu zdravil ter neupravičeno konkurenčno prednost za določene 
proizvajalce zdravil.«  

odločba Vlade RS št. 09001-28/2013/9 z dne 5. 6. 2014, str. 40   

Zanimiva izbira argumentacije oz. prioritet: JAZMP (v tem sicer skrajno absurdnem argumentu) očitno ne skrbi, da bi upadla poraba 
tistih zdravil, ki so morda kakovostnejša, temveč da bi upadla poraba tistih, ki so morda cenejša. Naj še enkrat poudarim, da naloga 
JAZMP ni, da bi lajšal življenje farmacevtskim podjetjem in skrbel za njihov dober konkurenčni položaj, niti da bi na takšen način 
reguliral trg. Ne sme se dovoliti razkritja dokumentacije enega proizvajalca, ker bi to lahko ogrozilo poslovanje drugega 
proizvajalca??? Tudi ta drugi proizvajalec se lahko kadarkoli odloči, da razkrije svojo dokumentacijo ter si tako izboljša konkurenčni 
položaj, ki ga je domnevno poslabšalo razkritje dokumentacije prvega proizvajalca. Toda to pač ni skrb JAZMP, katerega temeljna 
naloga je (vsaj teoretično in po zakonu) varovanje javnega zdravja, ne pa varovanje interesov farmacevtskih podjetij. Ter varovanje 
javnosti pred samovoljo farmacevtskih podjetij, ne pa varovanje farmacevtskih podjetij pred kritičnim pogledom javnosti in skrb za 
njihov dober tržni položaj. Transparentnost in dostop do natančnih in celovitih informacij o zdravilih je tisto, kar varuje javni interes in 
javno zdravje, ne pa njihovo prikrivanje.  

               »Pri uporabi testa prevladujočega interesa javnosti je treba presoditi tudi, ali je interes javnosti za razkritje informacije 
javnega značaja lahko močnejši od potencialno nastale škode, ki bi nastala z razkritjem informacije. [...] Glede na to, da pretežni del 
zahtevane dokumentacije predstavlja poslovno skrivnost, je potrebno pretehtati, ali je interes javnosti za razkritje tega dela 
dokumentacije večji od interesa, zaradi katerega so ti podatki zavarovani kot poslovna skrivnost. [...] V postopku tehtanja o javnem 
interesu se ne sme pozabiti na javni interes za obvladovanje nalezljivih bolezni [...] in javni interes za prisotnost cepiv na trgu. 
Predpisi o zdravilih namreč omogočajo gospodarskim družbam tudi odhod s trga.«  

odločba Vlade RS št. 09001-28/2013/9 z dne 5. 6. 2014, str. 38 in str. 41  

Tu je ponovno precej eksplicitno izraženo mnenje, da bi se ljudje množično prenehali cepiti, če bi vedeli, kaj je zares v cepivih in kaj 
so pokazali rezultati študij. Toda če so cepiva tako zelo neučinkovita in škodljiva, da bi razkritje dokumentacije, npr. razkritje študij o 
varnosti in učinkovitosti cepiv, vodilo v množičen upor, če so tako slaba, da bi proizvajalci raje zapustili trg kot tvegali, da se razkrije 
njihova neustreznost... potem ta cepiva sploh ne bi smela biti prisotna na trgu, kaj šele v programu zakonsko obveznega cepljenja 
otrok. Če je situacija tako grozna, da javnost nikakor ne sme dobiti vpogleda vanjo, potem je prav JAZMP tisti, ki nedopustno ogroža 
javno zdravje.    

Kot rečeno, moj boj za dostop do registracijske dokumentacije, torej do študij o varnosti in učinkovitosti, na podlagi katerih JAZMP 
zdravilom in cepivom podeli dovoljenje za promet, traja že več kot 6 let. Od prve izdaje knjige se ni kaj dosti spremenilo, le da je 
zadeva sedaj že v drugo šla skozi Upravno sodišče. Glavni akterji te sage – jaz, JAZMP in IP – smo zapleteni v birokratsko vojno, ki 
ima pridih farse ali vsaj tragikomedije.  

Argumenti nasprotne strani ostajajo bolj ali manj enako, mestoma so zgolj še bolj absurdni.  

Tako npr. JAZMP še vedno trdno vztraja na stališču, da morajo študije o varnosti in učinkovitosti, predložene v registracijskem 
postopku, ohraniti status poslovne skrivnosti, saj bi njihovo razkritje proizvajalcu povzročilo hudo škodo, poseglo bi se v pravico do 
svobodne gospodarske pobude, lahko bi privedlo do takojšnjega umika proizvajalcev s slovenskega trga (in s tem do manka zdravil), 
itd. (JAZMP, opr. št. I U 1520/2016-22, 21. 12. 2016). Poleg ostalih argumentov, ki smo jih že obdelali, je takšna borba za 
nedostopnost študij skrajno smešna in neupravičena tudi z vidika (relativno) nove politike Evropske Agencije za Zdravila (EMA),[4] ki 
je naredila res neverjeten in pohvale vreden korak k večji transparentnosti. Od oktobra 2016 dalje namreč EMA preko svoje spletne 
strani objavlja klinične študije z vsemi pripadajočimi podatki, od podrobnih rezultatov do protokola študije, ki jih proizvajalci predložijo 
tekom pridobivanja dovoljenja za promet po centraliziranem postopku.[5]  

ZDAJ PA ŠE K NAJVEČJI CVETKI TE TRAGIKOMEDIJE:  

»Dodaten argument tožnice [torej mene] pa je, da so študije, ki jih opravljajo prosilci za dovoljenja, ki jih izdaja JAZMP, neustrezne, 
nezadostne, nepravilne in da izkrivljajo resnično sliko. [...] Tako JAZMP poudarja, da se ne strinja s tožničinimi navedbami, saj je 
postopek pridobitve dovoljenja za promet z zdravili v Sloveniji zelo strog. [...] V kolikor bi bile trditve tožnice resnične, kar JAZMP 
ostro zavrača, objava takšnih podatkov vsekakor ne bi prispevala k temu interesu, saj so po njenem mnenju te študije tako ali tako 
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neprimerne in neverodostojne, kar bi pomenilo, da si z njimi (ponovno - v kolikor bi bile trditve tožnice resnične) tudi javnost ne bi 
mogla nič pomagati pri razpravi o primernosti in kvaliteti zdravil«.  

JAZMP, 21. 12. 2016, opr. št. I U 1520/2016-22, str. 17-18  

Zveni kot farsa, vendar je v resnici tragedija. JAZMP, državni organ, ki igra (ali naj bi igral) pomembno vlogo na področju varovanja 
zdravja torej meni, da v kolikor bi bile študije, na podlagi katerih je on sam izdal dovoljenje za promet, neprimerne in neustrezne, bi 
bilo treba takšne študije preprosto prikriti. Jih zapreti pred očmi javnosti ter tako zaključiti celotno zadevo. Preprečiti kakršnokoli 
razpravo o tem, kako so se takšne študije sploh lahko znašle v postopku, kako so na njihovi osnovi sploh lahko bila izdana dovoljenja 
za promet.  

In ob takšnih stališčih se pričakuje zaupanje v njegovo delovanje??? Če bi bile ali če so študije neustrezne in neprimerne, je to močan 
dodaten razlog za njihovo takojšnje razkritje, ne pa razlog za to, da se vse skupaj pomete pod preprogo.  

Zdi se neverjetno, toda s stališčem JAZMP, da se študij, še zlasti, če so te res neustrezne, ne sme razkriti javnosti, se po novem 
strinja tudi Informacijska pooblaščenka.  

S strani državnih institucij sem vajena marsičesa in me gniloba pod njihovim površjem ne preseneča. Pa vendar me je resnično 
šokiralo, kako nizko je padel IP. Institucija Informacijskega pooblaščenca je bila ena redkih institucij, ki je bila resnično vredna 
spoštovanja. Ki je delovala pošteno, kritično in z integriteto. Ki se, ko je šlo npr. za zasebnost državljanov, ni uklonila raznovrstnim 
interesom, temveč je to zasebnost in s tem državljane zaščitila. Ki je v nekaterih primerih pomagala razkriti kaznivo delovanje 
posameznih političnih akterjev ter odprla tajne vojaške dokumente. Ki se je trudila delovati ne samo po črki zakona, temveč tudi v 
njegovem duhu. Vse to je očitno stvar preteklosti in prejšnjega vodstva.   

Da je institucija Informacijskega pooblaščenca padla prav tako nizko ali še nižje kot druge javne institucije se v tem »drugem krogu« 
te nesrečne sage kaže znova in znova, najbolj nazorno pa to pokaže spodnji argument, ki so ga uporabili tekom sodnega postopka 
(zdaj se namreč tudi IP prav tako zagrizeno kot JAZMP bori za to, da bi študije o varnosti in učinkovitosti, na podlagi katerih zdravila 
in cepiva pridobijo dovoljenje za promet, ostale poslovna skrivnost):  

»Tožeča stranka v nadaljevanju tožbe navaja, da je še resnejši problem, da so tovrstne študije »metodološki zmazki«. Kakšno 
dodano vrednost za »obveščanje javnosti o informacijah, ki se tičejo javnega zdravja«, bi torej predstavljale prosto dostopne študije, 
če po mnenju tožeče stranke te sploh niso dovolj strokovne. Javni interes, ki ga je tožeča stranka zatrjevala v svoji zahtevi in ki ga je 
izpostavilo tudi sodišče v sodbi, da bi se starši lažje odločali o uporabi cepiva, je v tožbi preusmerjen v javni interes po razkritju 
neustreznih in neverodostojnih študij. Ali bi torej takšne študije, če bi bile predmet presoje, omogočale sprejetje odgovornih odločitev 
o cepljenju otrok, kar je v javnem interesu?«  

IP, 14. 11. 2016, op. št. I U 1520/2016-7    

Resno? To je argument IP? Če so študije nestrokovne in metodološko neustrezne, jih pometimo pod preprogo, namesto da bi zadevo 
problematizirali in ustrezno razrešili? Če je organ (JAZMP) deloval nestrokovno in podeljeval dovoljenja za uporabo na podlagi 
neustreznih študij, je to potrebno pred javnostjo prikriti? Če obstaja nevarnost, da bi se izkazalo, da organi, npr. JAZMP, nikakor ne 
delujejo tako zelo strokovno in neoporečno, da zdravila pred vstopom na trg niso temeljito preizkušena v rigoroznih znanstvenih 
študijah, da smo daleč od nenehnega skrbnega nadzora nad zdravili, potem je treba to nevarnost na vsak način nevtralizirati in 
javnosti onemogočiti kakršenkoli vpogled v registracijsko dokumentacijo? Potrebno je onemogočiti vsakršno kritiko študij in 
postopkov, pa če je še tako upravičena? To so argumenti? To naj bi bilo v javnem interesu? Si IP čisto iskreno zastavlja vprašanje, 
»kakšno dodano vrednost za obveščaje javnosti o informacijah, ki se tičejo javnega zdravja«, bi predstavljale študije, ki niso dovolj 
strokovne? Ne vidi nikakršnega problema v možnosti, da je na deset-tisoče otrok vsako leto cepljenih s cepivi, ki morda niso bila 
ustrezno preizkušena? Je edini problem, ki ga vidi ta, da javnost verjetno ne bi bila zadovoljna, če bi se izkazalo, da trditve o skrbnem 
nadzoru in preizkušanju zdravil ne držijo?      

Tak odgovor, takšno razmišljanje je... nevredno institucije, kot je IP, če se zelo milo izrazim. Razkriva in priča zgolj o gnilobi sistema, 
o nezavzetosti in nekritičnosti državnih uradnikov, ki svoje delo razumejo ne kot varovanje državljanov ter omogočanje vzpostavljanja 
poštene družbe, temveč kot varovanje državnih institucij in zasebnih interesov kapitala pred kakršnokoli kritiko ali »uporom« javnosti. 
Razmišljanje, kakršno je izraženo zlasti v zgornjem sestavku, je kratko malo sramotno.  

IP je s svojimi argumenti padel še nižje od JAZMP-ja. Prav ti argumenti, prav to razmišljanje še dodatno kažejo na to, kako zelo nujna 
je transparentnost delovanja državnih institucij, kako zelo bistven je prost dostop do dokumentacije, zlasti študij, na podlagi katerih 
zdravila in cepiva pridobijo dovoljenje za promet. Ter kako napačno in naivno bi se bilo slepo zanašati na pošteno in strokovno 
delovanje organov.  
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Po mojem mnenju bi bilo potrebno problematzirati tudi že sam postopek pred komisijo: Postopek, kot je 
določen, ne omogoča kontradiktornosti in ne omogoča udeležbe mladoletnega otroka, ki je tisti, o čigar 
pravicah se odloča. Menim, da bi bilo potrebno zagotoviti otroku v takem postopku zagovornika, ne 
samo zastopanje po zakonitih zastopnikih. Tako je predvideno tudi v drugem zakonu, ki ureja prislno 
zdravljenje, to je v Zakonu o duševnem zdravju. Ta določa tudi pogoje, ki so potrebni za odreditev 
prisilnega zdravljenja: konkretno ogrožanje zdravja ali življenja sebe ali drugih, vzročna zveza z duševno 
motnjo, ogrožanja ni moč odvrniti z milejšimi ukrepi. Tudi v tem primeru na prvi stopnji določa 
komisijo, ki pa je uravnotećena: sodnik, izvedenec, zagovornik. V primeru ZNB pa zanj niti ne 
predvidenva kakšne postopke udeležbe pred izdajo odločbe, čeprav je sicer razumeti, da se upoštevajo 
določbe ZUP. Opažam tudi, da se mnenje komisije ne pošlje v izjasnitev tistemu, o katerem komisija 
odloča, temveč samo ministru.     
 
 
 
Hkrati določba 22. člena ZNB določa, da zoper odločbo Ministra odločitev strokovne komisije glede 
obveznega cepljenja ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor. A taka zakonska rešitev ne zagotavlja 
učinkovitega pravnega sredstva, saj posameznika napotuje na dolgotrajni sodni postopek, zahteva, da se 
podvrže obveznemu cepljenju, pa ga postavi v položaj da se bodisi cepi bodisi podvrže kazni. Takšna 
rešitev pa je protiustavna. 
 
Takšna ureditev dejansko onemogoča učinkovito uresničevanje zgoraj navedenih ustavnih pravic in 
svoboščin glede zakonsko določenih obveznih cepiv in posledično povzroča socialne omejitve za tiste 
posameznike in starše, ki zavrnejo cepljenje: bodisi iz medicinskih bodisi iz nemedicinskih razlogov. 
 
Pomembna je tudi določba 19. člena ZNB, ki določa ukrep »karantene.« 

- Karantena je ukrep, s katerim se omeji svobodno gibanje in določijo obvezni zdravstveni pregledi 
zdravim osebam, ki so bile ali za katere se sumi, da so bile v stiku z nekom, ki je zbolel za kugo, virusno 
hemoragično mrzlico (Ebola, Lassa, Marburg) ali nalezljivo boleznijo, za katero je minister, pristojen za zdravje, ali 

                                                                                                                                                                                                                      
Naj za konec še enkrat poudarim: če JAZMP (in po novem tudi IP) resnično verjame, da bi razkritje osnovnih informacij o cepivih, 
razkritje študij o njihovi varnosti in učinkovitosti, vodilo do množičnega upora proti cepljenju, da je precepljenost populacije možno 
ohranjati samo s prevarami, prikrivanjem in lažmi, potem je nujno, da se ta dokumentacija takoj in v celoti razkrije. Ter da se seveda 
nemudoma uvede prostovoljno cepljenje ter kazenske postopke proti odgovornim osebam (zaradi zavajanja javnosti ter podeljevanja 
dovoljenja za promet pripravkom, ki bodisi niso bili ustrezno testirani, bodisi so bili izsledki o njihovi varnosti in učinkovitosti 
katastrofalni, ali pa celo oboje). Če je situacija zares tako kritična, je njeno nadaljnje vzdrževanje nelegalno in neetično.  

[1]           Popolnoma identična argumentacija se ponovi v odločbi Vlade RS št. 09001-28/2013/9 z dne 5. 6. 2014.  

[2]           Tako v odločbi Vlade RS št. 09001-28/2013/9 z dne 5. 6. 2014, kot v tožbi JAZMP št. I U 337/2014-1) z dne 20. 2. 2014.  

[3]           JAZMP in Vlada RS tukaj dejansko pravita (in to je skozi celotno odločbo tudi večkrat izpostavljeno), da mora registracijska 
dokumentacija ostati poslovna skrivnost »na veke vekov« ter da je niso pripravljeni razkriti niti v primeru, ko posamezno cepivo že 
zdavnaj nima več veljavnega dovoljenja za promet. Šestim cepivom, za katera sem zahtevala vpogled v dokumentacijo, je dovoljenje 
za promet poteklo že pred 5-9 leti in niso več na tržišču. Upravičeno bi bilo sklepati, da dokumentacija za ta zdravila ne more več 
spadati pod poslovno skrivnost. Vlada in JAZMP menita drugače: »Dejstvo, da neko zdravilo trenutno nima dovoljenja za promet ne 
pomeni [...] da farmacevtska družba ne bo več ponovno predložila vloge za pridobitev dovoljenja za promet« (odločba Vlade RS št. 
09001-28/2013/9 z dne 5. 6. 2014, str. 40). Ali, še bolj eksplicitno: »Zakonodajalec je s tem nedvoumno odkazal na zaščito 
dokumentacije, ki je last predlagatelja in varovana kot poslovna skrivnost, za nedoločeno časovno obdobje« (tožba JAZMP proti IP; 
opr. št. 337/2014-1, 20. 2. 2014, str. 4). Z drugimi besedami, ne splošna ne strokovne javnosti ne smejo nikoli in nikdar dobiti 
vpogleda v registracijsko dokumentacijo za katerokoli cepivo, aktualno ali preteklo.  

[4]           Politika je predstavljena v dokumentu EMA/240810/2013, European Medicines Agency policy on publication of clinical data 
for medicinal products for human use, z dne 2. 10. 2014, ki je dostopen na 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2014/10/WC500174796.pdf .  

[5]           Več o tem na: 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/general/general_content_000555.jsp&mid=WC0b01ac05809f36
3e 
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Vlada Republike Slovenije na podlagi četrtega odstavka 7. člena tega zakona razglasila epidemijo, v času njegove 
kužnosti. 

- Karanteno odredi minister, pristojen za zdravje na predlog Inštituta za varovanje zdravja Republike 
Slovenije. 

- Zoper odločbo o odreditvi karantene ni pritožbe. 

Pobudniki odsotnost možnosti PRITOŽBE ocenjujemo za protiustavno, saj posameznik nima na voljo 
nobenega učinkovitega pravnega sredstva zoper odreditev karantene, ki pomeni poseg v ustavne pravice 
do svobode gibanja, zasebnosti, družinskega življenja, dela, zdravja in splošne svobode ravnanja.  
 
Ob tem pobudniki opozarjamo še na dejstvo, da je Vlada RS bolezen Koronavirus SARS-Covid-19 
uvrstila med vrsto bolezni »kuge in virusne hemoragične mrzlice«, četudi za to ni navedla nobenih 
strokovnih oziroma znanstvenih razlogov.291 Za uvrstitev te nalezljive bolezni v to skupino bolezni pa 
Vlada RS ni navedla nobenih medicinskih oziroma znanstvenih podlag.292 Pravzaprav medicinska stroka 

                                                        
291 Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 79/20 in 
117/20). Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE12101  
292 Javno objavljeno pismo Biserke Ilin: 
»Na kratko bi se predstavila. Sem Biserka Ilin, dr. med., spec. 
psihiatrije, pedopsihiatrije in psihoterapije (pred specializacijo sem sedem let delala tudi v somatski medicini na terenu, v Lendavi, v 
splošni praksi in urgenci-dežurstvo). 
Zaradi tega spremljam tudi strokovno dogajanje na posameznih področjih somatske medicine. Kot zdravnica (s skoraj 40 letno 
"kilometrino" v medicini), bi rada opozorila na en odlok vlade, ki je zelo sporen. Menim, da gre za hudo zlorabo in klasično podreditev 
stroke s strani politike. 
Namreč vlada je pred kratkim, z odlokom, uvrstila Covid19 v skupino najbolj nevarnih nalezljivih bolezni, kot so kuga, ter skupino 
hemoragičnih mrzlic (sem sodijo tudi ebola, rumena mrzlica....), s stopnjo smrtnosti med 45% do 100% (podatke lahko preverite na 
spletne strani NIJZa). 
Za to skupino nalezljivih bolezni, s posebnim statusom zaradi izjemno visoke smrtnosti, je tudi prej bilo dopuščeno poseganje v 
temeljne pravice ljudi (v osebno svobodo posameznika, da lahko odloča o svojem telesu oziroma posegih vanj, se je v tem primeru 
lahko podredila interesom večine). 
Dejstvo je, da je stopnja smrtnosti pri Covidu19 nekaj stokrat manjša od katerekoli bolezni iz te skupine tako, da za uvrstitev v to 
skupino ni prav nobene strokovne podlage, ima pa ta odlok vlade lahko hude posledice za vse nas. 
Namreč na podlagi tega odloka, ob proglasitvi epidemije Covida19, bo vlada imela pravico odrediti tudi obvezno ali celo prisilno 
cepljenje ali zdravljenje. Covid19 po strokovnih argumentih (na katerih temelji opredelitev te skupine nalezljivih bolezni s posebnim 
statusom), nikakor ne sodi v to skupino bolezni, ki bi do takšne stopnje ogrožalo preživetje populacije, da bi tako grob poseg v 
temeljne pravice bil utemeljen. 
Ta odlok vlade je že objavljen v uradnem listu (3.9.2020) in veljaven. Menim, da je umik tega odloka NUJEN, če ne želimo dopustiti 
popolno kontrolo in represijo nad nami brez zares tehtnih argumentov. 
Imam občutek, da poslanci (ki bodo v kratkem glasovali o Zakonu o Nalezljivih Boleznih-ZNB) tako kot tudi širša javnost niso bili 
informirani o posledicah tega odloka oz. možnostih zlorabe in resnosti teh. O uvrstitvi neke bolezni v skupino najbolj ogrožajočih 
nalezljivih bolezni ne sme odločati politika na podlagi lastnih interesov, temveč zaradi resnosti posledic, to lahko stori le širši krog 
strokovnjakov na podlagi argumentov, po zelo tehtnem premisleku, kar se seveda v tem primeru ni zgodilo. 
O tem nismo bili informirani niti zdravniki. Minister Gantar nas je z enim kratkim stavkom na poročilih postavil pred gotova dejstva, 
brez pojasnila (za te, ki ne vedo zakaj pravzaprav gre pri tem) kakšne hude posledice za nas skriva ta politično podstavljena past. Ta 
odlok vlade skupaj z morebitnim izglasovanjem zakona o nalezljivih boleznih konec meseca, na podlagi prav te uvrstitve, takoj odpre 
poti možne zlorabe v smislu popolne kontrole nad našimi življenjem, telesom , zasebnostjo in premoženjem. Največ škode (tudi 
nepopravljive), se nam lahko zgodi prav na področju zdravja. 
Namreč cepiva proti Covidu temeljijo na povsem drugačnih konceptih kot "stari" tip cepiva. Sicer nisem proti cepljenju, razen s cepivi, 
ki so registrirana po hitrem postopku, brez nujnega kliničnega testiranja in preverjanja tudi dolgoročnih stranskih učinkov, ki trajajo 
vsaj 5-6 let. Noben od cepiv za Covid19 ne bo prestal tovrstnih varnostnih preverb, ker bodo po odobritvi WHO registrirana po 
skrajšanem postopku. S tem odlokom, je vlada zagotovila sebi prosto pot do možnosti uvedbe obveznega ali celo prisilnega cepljenja 
tudi v primeru epidemije Covida19. 
S tem bi dal legitimnost farmacevtski industriji za največji biološki eksperiment na ljudeh pri nas z nepredvidljivimi posledicami, kar je 
z Ženevsko konvencijo prepovedano. 
Ni narobe to, da bi cepiva bila dostopna vsem, ki se želijo prostovoljno cepiti, ob opozorilu o morebitnih tveganjih, vendar NIKAKOR 
ne sme to biti obvezno. Alarmantno je tudi dejstvo, da proizvajalci cepiv sami ne nosijo nobene niti kazenske, niti odškodninske 
odgovornosti za trajno škodo za zdravje ljudi, ali smrt, ki jo bodo morebiti njihova cepiva povzročila. 
Zaradi tega menim, da je umik tega vladnega odloka NUJEN. Ni zanemarljivo niti dejstvo, da vlada "gibanje" oz. stanje epidemije 
določa na podlagi precej nezanesljivih PCR testov, ki dejansko sploh niso namenjeni in niti klinično testirani za tovrstno uporabo. Na 
ta način je možna poljubna interpretacija nujnosti represivnih ukrepov.Ne zanikam obstoj bolezni, niti potencialne nevarnosti, ki jih z 
zapleti povzroči (predvsem pri ranljivih skupinah), vendar se strinjam z tem, kar je že marca povedal dr. Eržen (takratni direktor NIJZ-
a) da so nekateri vladni ukrepi nepotrebni, pretirani in ne služijo namenu varovanja zdravja. 
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ne zanika, da gre pri tej bolezni za bolezen, primerljivo s »hujšo sezonsko gripo.« V tem primeru 
uvrstitev Koronavirusa Covid v skupino najhujših in najbolj nevarnih nalezljivih bolezni nima stvarne 
podlage, s tem pa tudi ukrepi, naslovljeni v tej pobudi, ki izhajajo iz pravne politike države glede 
aktualnega epidemičnega družbenega stanja postanejo pravno neutemeljeni.293 
Ob tem pa je nedvoumno in neizpodbitno, da Vlada RS in koalicijska večina v DZ RS z ukrepi in 
zakonskimi spremembami, izpostavljenimi v tej pobudi, utirata zakonsko pot k obveznemu cepljenju 
proti bolezni Koronavirus Covid. Zato mora biti nad tem zakonodajnim delovanjem države vzpostavljen 
toliko strožji nadzor.294 

                                                                                                                                                                                                                      
Kot vemo je zaradi te izjave bil v roku 48 ur odstavljen le za to, ker je korektno zagovarjal stroko (epidemiologijo).To kar se v zvezi z 
tem dogaja me zelo skrbi. Veliko kolegov se strinja z zgoraj napisanim vendar o tem ne upajo spregovoriti zaradi pritiskov in 
diskreditacij.« 
293 Mag. Vladimir Pirnat, dr.med. spec.int.med., javno objavljeno pismo. 
»Virus SARS Cov-2 (enako kot zdravim ljudem nenevarni številni drugi virusi, bakterije in glive) le pri hudo bolnih osebah (ob koncu 
življenjske poti) povzroči smrtne zaplete njihovih neozdravljivih predhodnih bolezni. 
Reziskave prekuženosti prebivalstva po svetu potrjujejo, da je umrljivost z ali zaradi virusa SARS CoV-2 primerljiva z umrljivostjo med 
hujšo sezono gripe (0,1 % -0,3 % obolelih). Tudi slovenska raziskava je pokazala, da je do 30. aprila 2020 prebolelo okužbo z 
virusom 3 % do 4 % Slovenk in Slovencev oz. 62.000 do 83.000 ljudi (večina neopazno). Do 30. aprila 2020 je z ali zaradi virusa 
SARS CoV-2 po javnih podatkih umrlo 91 ljudi (0.1 – 0,15 % obolelih). Vsi umrli so bili pred okužbo hudo bolni in velika večina starejši 
od 75 let. 
Bris žrela (PCR test), s katerim se množično testira ljudi, ni dokaz infekcijske bolezni CoV19. 
Vsakodnevne objave števila testiranih in pozitivnih rezultatov PCR testa strašijo in služijo za sprejemanje številnih kontraproduktivnih 
ravnanj. Kljub porastu števila PCR pozitivnih oseb pri nas in v Evropi se število umrlih oseb z ali zaradi virusa SARS CoV-2 zelo zelo 
manjša. 
Ukrepi za zadrževanje širjenja virusa so bili sprejeti zaradi pretiranih in zavajajočih vesti iz Bergama o 7 % umrlih zaradi okužbe z 
virusom SARS Cov-2, medijsko povzročene panike in napovedi 30-krat prevelike smrtnosti s strani Svetovne zdravstvene 
organizacije. 
Kot posledica panike pred kolapsom zdravstva se je le-to pripravilo za napovedani naval velike množice bolnikov Cov19. Zaradi teh 
ukrepov se je zmanjšalo in zelo otežilo izvajanje zdravstvenih storitev za vse bolnike. Karantena in drugi omejevalni ukrepi slabijo 
imunski sistem ljudi oz. povečujejo obolevnost in umrljivost ljudi. 
Vse več je analiz, ki ocenjujejo, da bo število umrlih ljudi v svetu zaradi panike, ustavljanja družbenih sistemov in gospodarstva 
nekajkrat večje od umrlih z ali zaradi virusa SARS CoV-2. 
Nadaljne kontraproduktivno zadrževanje širjenja virusa do “odrešilnega” cepljenja vsega prebivalstva bo še povečalo zdravstveno, 
družbeno in gospodarsko škodo, ker varnega cepiva še mnogo mnogo let zanesljivo ne bo. Še do danes po mnogih letih raziskav ni 
varnega cepiva za HIV, Ebolo, itd. 
Prepričan sem, da je takojšnja pospešena naravna in popolnoma nenevarna prekuženost zdravih, mladih ljudi ter čim boljša zaščita 
prebivalcev DSO in imunonokomprimiranih oseb najbolj racionalna rešitev v nadaljnjem poteku pandemije Cov19. 
Zdravstveni sistem v Sloveniji je že več let kadrovsko, organizacijsko in finančno podhranjen. Kdaj boste novinarji začeli seštevati in 
vsakodnevno poročati o številu umrlih zaradi čakalnih vrst? 
Če se bo pred prihodom gripe in porastom drugih respiratornih infekcij z virusom SARS CoV-2 okužilo čim več mladih in drugih 
zdravih oseb bo zaradi večje kolektivne imunosti obremenitev zdravstva in umrljivost ogroženih skupin manjša. 
Nobelovec prof. dr. Michael Levitt na osnovi spremljanja in analize CoV19 podatkov v številnih državah po svetu ugotavlja: 
1./pandemija CoV19 je po presežni umrljivosti podobna epidemiji gripe leta 2017/2018, pa takrat ni bilo panike in nobenih CoV19 
podobnih ukrepov 
2./Svetovna zdravstvena organizacija je zaradi kataklizmičnih CoV19 napovedi izgubila kredibilnost 
3./CoV19 panika in posledični ukrepi bodo povzročili izgubo več let življenja populacije kot virus SARS CoV-2. 
3./sprejeti CoV19 ukrepi uničujejo Zahodno (našo) družbo 
4./množična testiranja ljudi s PCR testi so zapravljanje denarja, ki bi ga lahko bolj koristno uporabili drugje 
5./val pandemije CoV19 se zaradi doseganja praga kolektivne imunosti (10-20%) končuje, drugega vala ne bo 
6./virus SARS CoV-2 bo v bodoče povzročal le blage sezonske prehlade podobno kot so jih povzročali dosedaj drugi poznani Korona 
virusi 
7./Zahodno civilizacijo je potrebno čimprej vrniti v normalno (pred Covid) stanje.« 
294 Pismo Sabine Senčar, dr. med., spec. ginekologije in porodništva, spec. družinske medicine, državni sekretarki Tini Bregant. 
»Spoštovana kolegica, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, dr. Tina Bregant, dr. med., 
naslavljam vas v zvezi z vašimi zadnjimi ukrepi, ki ste jih naložili celotni slovenski populaciji. Otroci se spet šolajo od doma, uvedena 
je omejitev gibanja in združevanja, ukinjene so športne aktivnosti in uvedeno je obvezno nošenje mask na prostem. 
Ljudje zdravnikom še vedno zaupajo. Verjamejo, da so za ukrepi, ki jih predlagamo, trdni znanstveni dokazi. 
Preiskala sem vse znanstvene vire, ki bi po vaših besedah dokazovali, da nošenje mask na prostem znatno prepreči širjenje Korona 
virusa. Ker takega članka nisem našla, sem poprosila kolege, ki jim zaupam, da ga poskusijo najti zame. Izkupička iskanja ni, zato 
vam bom hvaležna, če mi posredujete naslove revij in članke, na katere se naslanjate, ko uvajate tako restriktivne, represivne ukrepe. 
Precej člankov sem našla o verjetni dobrobiti nošenja zaščitnih obraznih mask pri rokovanju z okuženimi ali potencialno okuženimi 
ljudmi, kar sem vedno verjela in spoštovala. Zadnji ukrepi nošenja mask na prostem za zdrave ljudi pa so smešni po vseh 
znanstvenih merilih. 
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Ideja o lebdečem virusu, ki ure in ure kljubuje dežju, vetru in ultravijolični svetlobi, ki preprosto lebdi v zraku in čaka na novega 
gostitelja, na nedolžnega sprehajalca s psom, je znanstvena fantastika. Ker ni člankov, ki bi dokazovali kaj tako trapastega, se 
zanašam na datoteko “Zdrava pamet”. 
Virus je vez med živo in neživo naravo. Ker virus nima svoje primarne celice ali telesa, ki bi mu zagotavljal energijo za preživetje, 
lahko obstane in preživi le znotraj gostiteljeve žive celice. Sam nima svojih organelov. Virus nima mitohondrijev, ki bi mu omogočali 
dihanje ali pridobivanje vsaj minimalne energije za življenje. Nima ribosomov za prepis dednega materiala v uporabno beljakovino, 
nima ničesar, kar bi mu omogočilo sekunde preživetja in razmnoževanja zunaj gostiteljeve žive celice. Nima torej ničesar, da bi prežal 
in lebdel v oblačku zraka in počakal na gostitelja, kaj šele, da bi zasidrano kljuboval vetru in dežju nekje v zraku. Tej ideji o prežečem 
virusu bi se od srca nasmejala, če mi ne bi v resničnosti pošteno prikrajšala svobodo in dobro voljo. 
Dokazov za dobrobit nošenja mask v naravi ali pod vedrim nebom odprtih življenjskih prostorov ni. Kako si lahko sicer razložim 
dobrobit zračenja prostorov, če bi vaša znanstveno-fantastična ideja lebdečega virusa zares držala. Živim namreč v centru »rdeče 
cone«. 
Dosedanji ukrepi so se izkazali za neučinkovite. Vi trdite, da ukrepi ne delujejo zato, ker se jih nismo držali, ne zato, ker bi bili slabi. 
Takih pristopov doslej znanost ni poznala. Uporabila bom slikovit, a povsem izmišljen primer za ilustracijo. Moja izmišljena hipoteza bi 
bila, da cvetovi travniške ivanjščice, upočasnijo izpadanje las. Poskus bi izvedla brez kontrolne skupine. Ker sem odvisna od 
preiskovancev, vedno lahko v razpravi povem, da je sicer ivanjščica zares učinkovito sredstvo, a se preiskovanci niso držali 
protokolov, niso redno jedli ivanjščic. Ker preiskovancev nisem zalotila pri tem, da so izpuščali obroke Ivanjščic, niti da so jih res 
uživali po priporočilu, se odločim pač v smeri, ki bi mojo teorijo podprla. Odločim se, da je hipoteza odlična, a so preiskovanci slabi.  
Mislim, da mi v starih časih take študije ne bi objavila nobena resna revija. Obrazne maske so sicer odlično sredstvo za zajezitev 
širjenja Korona virusa, a ljudje se nošenja ne držijo ali pa se ga vsaj ne držijo pravilno. Študija je odlična, na hipotezo sem ponosna, 
rezultat je vnaprej znan, a izvedba šepa. 
Ne jaz ne vi gospa dr. Bregant nisva infektologinji in ne mikrobiologinji, zato po nasvetu prim. Jelke Reberšek Gorišek, dr. med., spec. 
infekt., predsednice odbora za pravno etična vprašanja na Zdravniški zbornici, se nobena od naju ne bi smela oglašati v zvezi s 
svojimi razmišljanji. (“Različna razmišljanja zdravnikov so dobrodošla tudi v času epidemije COVID-19, vendar naj jih izražajo 
kompetentni strokovnjaki, usposobljeni za delo na področju infekcijskih bolezni. Zato zdravniška zbornica vsem, ki se s svojimi 
razmišljanji oglašajo v javnosti, priporoča, da se najprej seznanijo z argumenti stroke. Le tako bomo ohranili zaupanje ljudi v 
zdravnike in v nacionalne ukrepe in s pomočjo zaupanja javnosti bistveno pripomogli k zajezitvi okužbe.” (Prim. Jelka Reberšek 
Gorišek, dr. med., spec. infekt., predsednica Odbora za pravno etična vprašanja pri Zdravniški zbornici Slovenije). 
Ste pa vi, gospa dr. Bregant, specialistka pediatrije in tu je vaše mnenje povsem umestno. Vaši ukrepi omejevanja izobraževanja, 
gibanja in socializacije otrokom od 6. razreda osnovne šole do vsaj konca srednje šole, je vaš resor. Po vašem mnenju ne bodo 
ukrepi in ne njihovo zaostrovanje imelo nikakršnega negativnega vpliva na zdravje otrok. Tudi te študije bi rada poiskala in tudi tokrat 
brez uspeha. Prosim vas, če mi pomagate in javno objavite študijo, iz katere ste črpali znanje za ponovno morebitno povzročeno 
škodo otrokom. 
Spet sem zaradi pomanjkanja dokazov odprla datoteko “Zdrava pamet”. Odkar svet stoji, je bilo za otroke zdravo gibanje na svežem 
zraku, treniranje možganskih povezav v šolah, kreativnost skozi izkušnje, človeškost preko socializacije, šport za vzpostavitev 
nevronsko mišičnih povezav. Otroci so plesali, so si podajali žogo, tekli, skakali in brali. Predihani otroci so imeli boljši imunski sistem, 
več vitamina D, imeli so boljše ravnotežje, boljšo koncentracijo in v znanstvenih revijah najdete milijon člankov, ki dokazujejo dobrobit 
gibanja in svežega zraka (zdrav življenjski slog!) na odraščajoče otroke. Vi verjamete v svoje teorije, to pa je daleč od z dokazi 
podprte medicine. Z dokazi je podprto le to, da otrokom z vašimi ukrepi škodimo. 
Ne infektologija, ne epidemiologija, mikrobiologija ali pediatrija niso moja področja. Sem ginekolog in zdravnik splošne prakse. Pri 
nas, v našem besednjaku “sterilnost” pomeni pomenljivo: neplodnost. Lahko da je besedno naključje, a resnično. Virusi in bakterije so 
bili na svetu dolgo pred nami. So del imunskega sistema, ne zgolj sovražnik. V svojem socialnem okolju poteka živahen ples menjave 
nevidnih prebivalcev okolja, mikrobov in garaškega dela človeškega imunskega sistema. Imunski sistem razpoznava mikrobe, ki so 
prijatelji, jih loči od vsiljivcev, ki so sovražniki našega telesa in celo razpozna naše lastne celice (karcinomske) in jih pobija. To 
imunski sistem dela že od začetka človeštva. V ginekologiji je tveganje za izmenjavo vsiljivih bakterij in virusov najvišje, saj spolni 
odnos, od katerega je odvisno človeštvo, ne le en človek, zahteva tesen stik in izmenjavo telesnih tekočin. V imenu človeštva “social 
distancing”, zaščitna sredstva in prepovedi druženja vodi v povsem nesprejemljivo diagnozo: sterilnost.  
Epidemiološko gledano, dolgoročno in evolucijsko, je za človeštvo sterilnost veliko hujša diagnoza kot pljučnica. Pljučnica ubije enega 
človeka, sterilnost pa celo človeštvo. 
Medicina se z vso silo bori proti naravi, a narava je brezkompromisni zmagovalec. Narava zmaguje na dolgi rok. Veseli me, da smo v 
dolgih mesecih soočanja s Korona virusom ugotovili vsaj to, da naši otroci in mladi niso ogroženi. Smrtnost okuženih otrok s Korona 
virusom je do 18. leta starosti praktično 0. Prihodnost je torej svetla, saj ima ta populacija v rokah prihodnost človeštva. Obolevnost in 
s tem povišano smrtnost bomo otrokom z ukrepi povzročili torej mi, ne virus. Jaz te vloge ne bi sprejela, če želim biti čez deset let 
ponosna na svojo zdravniško aktivnost. 
In nenazadnje sem izračunala strošek obraznih mask za svojo petčlansko družino. Predvidevam, da pravilno nošenje mask zahteva 
minimalno pet mask na osebo dnevno. Svoje profesionalne zaščitne opreme nisem vštela zraven. 5 obraznih mask na dan, pomeni 
750 obraznih mask v krajšem mesecu, če jih nosimo po priporočilih. Paket 50ih obraznih mask stane približno 33 eurov. Na mesec bi 
morala moja družina odšteti 500 eurov za obrazne maske. 500 eurov bi porabili družinskega denarja, pa še ne bi niti zajtrka pojedli, 
ne bi se umili, umili zob, se oblekli v oprana oblačila. Ali res še verjamete, da so ukrepi za družinsko gospodinjstvo še dobri in 
smiselni? Možni so edinole, če jih pošteno, obubožano prebivalstvo krši. 
Prosim vas, če javno objavite študije, ki podpirajo vaše izjave, da je nošenje obraznih mask na prostem in izolacija zdravih otrok v 
dobrobit človeka in človeštva. Z dokazi podprta medicina je še vedno za vse nas edini temelj. Sicer vas pozivam, da ponovno 
pretehtate vaš predlog ukrepov in ga omilite z bolj smiselnimi, predvsem takimi, ki ne bodo prinašali večje škode, kot jo je sposoben 
narediti hudobni lebdeči oblaček Korona virusov v zraku, ki nas obdaja. 
Hvala lepa in lep pozdrav, Sabina Senčar, dr. med., spec. ginekologije in porodništva, spec. družinske medicine.« 
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Pobudniki smo prepričani, da mora biti nadzor nad pravno politiko vlade glede javnega zdravja in 
zdravstva strog, predvsem pa znatno strožji od tega, ki ga sedaj vzpostavlja veljavna zakonodaja.295 
 
Ta vidik je še toliko pomembnejši ob dejstvu, da v slovenskem, evropskem in svetovnem prostoru velja 
tako rekoč cenzura javnega komuniciranja, če je vsebina mnenj, stališč, prepričanj in dvomov odraz 
nezaupanja v zdravstvene teste, medote in cepiva.296 

Naše otroke in celotno prebivalstvo želimo pobudniki zavarovati pred pravno neomejenimi pravnimi 
politikami in zakonodajnimi ukrepi Vlade RS – katerekoli.297  

Druge navedbe Pobudniki na US naslavljamo predlog, da izpostavljene določbe zakonodaje razveljavi in z 
interpretativno odločbo zapolni vsebinsko praznino, ki nastane z njihovo razveljavitvijo – tako, da bo 
zagotovljeno učinkovito uresničevanje izpostavljenih ustavnih pravic in svoboščin pobudnikov in 
celotnega prebivalstva Republike Slovenije. Tudi zato, ker veljavna zakonodaja omogoča državi vodenje 
in uresničevanje pravne politike, ki dolgoročno škoduje zdravju celotnega prebivalstva.298 

                                                        
295 Nekaj zanimivega gradiva, vrednega pozornosti ob presoji, kako strog naj bo nadzor nad vladami pri spreminjanju zakonodaje na 
področju zdravstva in pri pravni politiki obveznih cepiv: 
Reiner-ja Füllmich-a... "Presenting the crimes against humanity in the background of the corona". https://youtu.be/D0M1qsGN1mc 
https://www.facebook.com/svetovnezarote/videos/1355402238124444/ 
Govor Roberta Kennedija konec avgusta letos na demonstracijah v Berlinu.  
https://youtu.be/45qvdE6vsSYh 
https://youtu.be/qvSD6If3zds 
Kaj je povedal izumitelj PCR testa Kary Mullin, ki je leta 1993 za to prejel Nobelovo nagrado. 
https://youtu.be/LvNbvD0YI54 
How the RT-PCR Covid-19 Test Works 
https://www.youtube.com/watch?v=Ho0cdFifrYE 
Ameriški zdravnik dr. Kaufman je od pomladi dalje (YouTube) posnel celo vrsto intervjujev na temo virusa in PCR testa. Tule je en 
kratek - o testu. 
https://youtu.be/CNo9lIQkzkI 
Uvodoma na kratko še o eksozomih:    https://youtu.be/sE2krsErbwI 
https://youtu.be/_3arIvq07J0 
Direktor Svet Ekonomskega Foruma (Davos), Klaus Schwab je napisal knjigo "The Great Reset" - (po koroni-
19)  https://youtu.be/i0kAgwHmw94 
O srečanju organizacije Trilateral Commission - v Ljubljani 2018, s slovensko politiko 
https://search.yahoo.com/yhs/search?hspart=hidden&hsimp=yhs-epic&p=trilaterala%20ljubljana 
Oprema za testiranje Covid-19 prodana / kupljena ... v letu 2018. Ugoraj so navedene države izvoznice, v navpičnih vrstah pa 
uvoznice... in tudi Slo je med njimi: 
https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2018/tradeflow/exports/partner/WLD/nomen/h5/product/300215 
Več o WITS v naslednjem videu   https://youtu.be/aqKdvlLn4AE 
296 Na tej povezavi (ki bo, tako upava pobudnika, ostala na voljo tudi za vpogled sodnic in sodnikov US, saj tovrstne objave po nekaj dneh 
»izginejo« s svetovnega spleta in družabnih omrežij) je mogoče poslušati in videti strokovno razlago problematičnosti cepiva proti Covid, 
ki je v fazi razvoju – posnetek opozarja na način razvijanja tega cepiva in njegov vpliv na posameznikov DNK: 
https://www.facebook.com/nxever/videos/3808884575789616  
297 Znanstvenik in predavatelj na Medicinski Univerzi Stanford (ZDA), prof. dr. Jay Bhattacharya, je javno objavil stališče: 1./bolezen 
Covid-19 je mlajšim od 70 let manj nevarna kot gripa 2./ugotovitve znanstvenih raziskav, ki nasprotujejo "kataklizmični" agendi 
pandemije Covid-19, so cenzurirane 3./cenzuriranje znanosti je kriminal 3./"lock down" in drugi Covid ukrepi, sprejeti na osnovi 
panične enostranske interpretacije podatkov, ignoriranja nasprotnih mnenj in cenzure znanstvenih ugotovitev so in bodo povzročili 
ogromno družbeno in gospodarsko škodo ter večje število umrlih kot pandemija Covid-19. 
Spletišče: https://profiles.stanford.edu/jay-bhattacharya  
298 Sebastijan Piberl: KOT ZDRAVNIK NE MOREM MIMO DEJSTVA, DA JE TO IGNORANCA MEDICINSKEGA ZNANJA. 10.5.2020. 
 
“V mojih časih smo zdravniki ob vstopu v opravljanje zdravniškega poklica podpisali Hipokratovo zaprisego, ki se v kar nekaj 
apostolatih razlikuje od Ženevske konvencije, ki jo mladi zdravniki podpisujejo danes. Nikoli vsebina Hipokratove zaprisege ni bila 
deležna toliko kritik zaradi sprememb na temo humanosti in skrbi za sočloveka, kot je tega deležna Ženevska konvencija. Iz 
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Hipokratove zaprisege bi na tem mestu, glede na zapletenost ustroja in delovanja človeškega telesa, izpostavil razumen in tehten 
paragraf, ki je, žal, v Ženevski konvenciji izvzet, modrost njegovega sporočila pa najdemo tudi v literarni zapuščini največjega 
slovenskega pesnika dr. Franceta Prešerna: "Le čevlje sodi naj Kopitar!" 
Besede zdravnikov imajo še danes veliko težo. Vsako pavšalno komentiranje ima lahko velik negativni vpliv. Smo v 21. stoletju, 
obdobju poplave dostopnih relevantnih informacij, znanost se je preselila na merski nivo nano, kar pomeni v merski skali v tisočinke 
milimetra, mi pa še vedno razpravljamo o dolžini enega metra, ali je meter dolg meter ali ne. Danes se namreč na nanomerilu odvija 
subspecialna znanost in za prave znanstvenike so vse druge merske enote le delno uporabne, pravzaprav za razvoj rešitev tako 
rekoč obsoletne. 
 
To ve vsak imonolog 
 
Kakšna je povezava med kvantno medicino in covidom? Virus ki so ga poimenovali covid-19, spada v družino Covidae virusov, ki je 
imunologom poznana že desetletja. Včasih so se študentje medicine - zaradi njegovega počasnega in nenevarnega vpliva na telo - 
pri urah infektologije namerno okuževali z njim in potem doma pisali dnevnike in beležili razvoj simptomov. To ve vsak imunolog. Mi in 
cel svet pa smo danes zaradi tega virusa izolirani in strašeni. Virusi so in bodo večno med nami, a kljub temu od nas ne bi smeli 
zahtevati tako radikalnih življenjskih sprememb. Še posebej ne na vzvodu nekompetentnih izjav, osnovanih na zavajajočih podatkih in 
statistikah, z nepravilno predikcijo razvoja. 
Uporaba mask, rokavice na rokah, socialna distanca. To ni humano niti znanstveno. Tak pristop ljudi psihološko zelo obremeni in s 
tem lahko postanejo dovzetni za vrsto drugih bolezni. In to je veliko bolj nevarno za zdravje kot covid-19. 
Vsak virus, vsaka bakterija ima svoj informacijski frekvenčno-kvantni zapis. Naš, pravilno delujoči imunski sistem je naša najboljša 
obramba. Žal pa ne najdemo javnih navodil o tem, kako naj ljudje okrepijo svoj imunski sitem, če je do okužbe prišlo, kar je 
pomembneje kot vsakodnevne informacije o manjkajočih respiratorjih. 
 
Medicina ni statistika, ljudje pa ne številke 
 
Ta virus ni tako nevaren, kot ga javno predstavljajo. Obstajajo družine virusov, ki so resnično usodne v najkrajšem času, strah in 
trepet vseh. Eden takih je virus ebole. 
Dejanja in ukrepi, ki smo jim v tem obdobju priča, z znanjem medicine nimajo realne zveze. Izjave so vedno bolj navzkrižno 
izključujoče, ukrepi pa nespametno vedno bolj drastični. Ob priporočilih nekaterih virologov in zahtevah vladajočih, da moramo zaradi 
naše lastne varnosti vzdrževati socialno razdaljo, je na mestu vprašanje, kako bomo dosegli potrebno naravno imunost in naravno 
prekuženost? Kot zdravnik ne morem mimo dejstva, da je to ignoranca medicinskega znanja. Noben virus namreč ne skače meter ali 
dva daleč! Vemo, da virus na zraku, brez živega gostitelja, preživi le dve do šest minut. Javnost pa danes prepričujejo, da bo virus (ali 
covid-19) preživel "zunaj" več kot leto dni. 
 
Gibanje na zraku je zdravo 
 
Pozabljamo, da je gibanje na zraku zdravo in celo zdravilno ne glede na "občino", v katero gremo, saj sonce vsepovsod sije enako. 
Pozabljamo, da virus ubijajo že UV-svetloba sončnega spektra in negativni ioni v zraku. Nezavedno srečo in prednost imajo ljudje, ki 
živijo ob morju, rekah in slapovih, saj živijo v okolju, ki je naravni vir zdravilnih negativnih ionov v visokih koncentracijah, in ti imajo 
sposobnost nevtralizirati virus v zelo kratkem času. In ne nazadnje se covid-19 ne prenaša po zraku. To sta medicina in znanje, ki sta 
bila preverjena in dokazana neštetokrat. Zapiranje v hiše in stanovanja je škodljivo in nevarno, saj na ta način ne bomo prišli do 
prekuženosti in imunosti. Precej škodljivo pa je tudi s psihosocialnega vidika. Kot specialist splošne medicine moram na zdravje 
človeka gledati z vseh zornih kotov. To ve vsak zdravnik, ki bi se moral zoperstaviti trditvam, ki nimajo skupnega imenovalca z 
znanstveno dokazano medicino. Naj poudarim, da se absolutno strinjam s pravo vakcinacijo, ampak ne z vakcinami današnjega 
časa, ki so izdelane, še preden bolezen obstaja, ali pa vakcina pride v uporabo po tednu ali treh mesecih, iz nič. 
 
Razvoj pravih cepiv traja leta 
 
Ne strinjam se z vakcinacijo nosečnic, mladih deklic in fantkov, komaj rojenih otrok, in oseb s še nerazvitim imunskim sistemom. 
Razvoj pravih cepiv, dobrih za človeka, traja leta, to je velika odgovornost in znanost. Vakcine za razvoj imunosti niso pravi pristop. 
Ne naredijo naravne imunosti, ki je polivalentna in popolno neškodljiva, ampak so te "za ozek spekter" ter namerno zaobidejo naše 
imunsko-varnostne senzorje. Ko pa se ti naknadno aktivirajo, začnejo zaradi "dezinformacij" tuje in domače tkivo prepoznavati kot 
tuje in uničujejo vse po vrsti brez razlik, kar pa ima usodne posledice za zdravje, o katerih lahko berete vedno pogosteje. Na žalost se 
to zgodi najpogosteje pri otrocih (preverite strah vzbujajoče podatke in kakšne posledice je pustila uporaba polio cepiv v Indiji, Afriki in 
Evropi). Cepiva so v današnjem času lahko popolno orožje, skrito v "jagnjetovo podobo". V nanodobi se z njimi ni za preuraniti in jih 
slepo sprejeti, saj se z njimi da narediti, karkoli si je kreator zamislil. 
Meni za moje otroke ni vseeno, čemu so ali bi bili izpostavljeni. 
 
Respiratorji? 
 
Kot zdravnik specialist urgentne medicine sem pozoren na promocijo takojšnje uporabe respiratorjev v primeru dihalnih stisk. 
Opominjam, da so za implementacijo in uporabo teh potrebne točno določene indikacije. 
 
Pred respiratorji obstaja vrsta manj invazivno-nevarnih postopkov za povišanje koncentracije kisika v krvi preko pljučnega tkiva, ki je 
lahko prizadeto. Cena prenizka? Na primer: dotok kisika je možen preko nosnih katetrov in obraznih mask od 2 do 15 litrov, ki ne 
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poškodujejo pljučnega tkiva, ki je zelo občutljivo, ko se pacient razboli. Stvari postajajo skregane z medicino, fiziologijo in zdravo 
pametjo. Respiratorje je treba znati uporabljati. Koliko zdravnikov to zna? A se o njih govori kot o "golfih", ki jih zna voziti vsak, ki ima 
vozniški izpit. 
Nikakor ne bi smeli na podlagi pavšalnih podatkov in vedenja komentirati, sprejemati nehumanih odločitev in sejati strahu 
neutemeljeno. Kdo si jemlje pravico zavajati ljudi (in se igrati z našim zdravjem)? Obstajajo tri vrste lažnivcev, pravi rek: lažnivci, večji 
lažnivci in statistiki. Medicina ni statistika, ljudje pa ne številke. 
 
Covid-19 ni naraven 
 
Kljub temu pa s statističnim napovedovanjem širitve bolezni za od tri tedne do pol leta naprej usmerjajo naša razmišljanja, delovanje, 
sejejo strah in paniko, ki pa sta že dokazano največja akterja pri nastanku bolezni. Zaščita zdravih ljudi na podlagi nevedenja? Po tej 
teoriji otroke v šole in vrtce, odrasli pa ne smejo na koncerte na prostem? Športniki do nadaljnjega ne trenirati - in to so najbolj zdravi 
osebki, vsaj po definiciji. Nekaj je tu hudo narobe. Zdravniki tega že zaradi Hipokratove zaprisege in Ženevske konvencije ne bi smeli 
dopustiti. 
Dobitnik Nobelove nagrade na področju virologije dr. Luc Montagnier je v televizijskem intervjuju povedal, da se je svet covida lotil 
napačno in da je s covidom-19 nekaj zelo drugače - ni naraven. Je v bistvu "himera". Na vprašanje novinarja, kaj bi priporočal in kako 
bi se tega virusa lotil on kot največji poznavalec problema in kateremu se tako radikalni ukrepi zdijo nesmiselni in nepotrebni ter celo 
socialno-ekonomsko škodljivi, je odgovoril: s frekvencami. Povezal je staro in novodobno kvantno-frekvenčno medicino, svojo izjavo 
pa rahlo sramežljivo označil kot avantgardno razmišljanje in ukrep. 
O tem, da je ameriški pisatelj Dean Koontz pred skoraj 40 leti napisal roman Oči teme, v katerem piše o popolnem orožju Wuhan-400 
(gre za uspešni sev umetno ustvarjenega mikroorganizma), pa morda kdaj drugič.” 
 
Dostopno na: https://www.vecer.com/prejeli-smo-kot-zdravnik-ne-morem-mimo-dejstva-da-je-to-ignoranca-medicinskega-znanja-
10168155 
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5 PRILOŽENI DOKUMENTI   

Zaporedna št. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

 

Statut Društva 
Kopija osebnega dokumenta … 
Kopija osebnega dokumenta … 
Osebni podatki pobudnikovega otroka (varovati 
anonimnost) 
Članek Ustavnopravni komentar predlaganih sprememb 
ZNB in sprejetega ZNB-B, avtor dr. Andraž Teršek. 
 

 Seznam zahtevanih prilog 

 - Pobudnik, ki ni fizična oseba, 
mora predložiti dokazilo o svojem 
pravnem statusu (točka 2). 

- Če pobudnika zastopa 
pooblaščenec, mora predložiti 
pooblastilo, ki je dano posebej za 
postopek pred Ustavnim sodiščem 
(točka 3.1). 

- Pooblaščenec, ki ni odvetnik, mora 
predložiti posebno pooblastilo za 
prenos pooblastila za zastopanje v 
postopku pred Ustavnim sodiščem na 
drugo osebo (točka 3.1). 

- Pobudnik mora predložiti listine, na 
katere se sklicuje za utemeljitev 
svojega pravnega interesa (točka 
4.1). 

 

    
Kraj in datum    

Podpis vložnikov: 

 

 
 
                             

  

Izpolnjeno pobudo 
pošljite na naslov

ali

jo vložite osebno v glavni 
pisarni Ustavnega sodišča Republike 

Slovenije v času uradnih

 
Ustavno sodišče Republike Slovenije 
p. p. 1713, SI - 1001 Ljubljana 

 
 
 
vsak dan od 8:30 do 12:00 
v sredo od 10:00 do 15:00 
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Strasbourška sodba glede obveznega cepljenja je – zelo nevarna 
 
Dr. Andraž Teršek 
 

Veliki senata Evropskega sodišča za človekove pravice je v primeru Vavrička in drugi 
proti Republiki Češki (7. marca) presodil (16 glasov »za«, en glas »proti«), da ni prišlo do 
kršitve 8. člena Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki varuje pravico do 
spoštovanja zasebnega in družinskega življenja. Sodbe ne doživljam kot veliko 
presenečenje, jo pa doživljam kot precejšnje razočaranje. 

Pritožniki so bili starši, ki cepiva, z zakonom predpisana kot obvezna, doživljajo kot 
nevarna in škodljiva za zdravje svojih otrok, vanje dvomijo, jim ne zaupajo brezpogojno. 
Nekateri starši so to vprašanje povezovali tudi s svobodo vesti in pravico človeka do 
svobodnega odločanja o samem sebi, seveda v vlogi starša kot zakonitega skrbnika svojih 
otrok, ki ima po mednarodnem pravu, ustavah evropskih držav in zakonodaji določene 
pravice in dolžnosti glede skrbi za otroke, njihovo dobrobit in njihov – zdrav - osebnostni 
razvoj.  

Po precedensu Vavrička lahko država z zakonom predpiše obveznost cepljenja. Lahko 
predpiše, da se necepljenim otrokom zavrne možnost vpisa v vrtec. Starše lahko finančno 
kaznuje, če otrok ne cepijo. Obvezna cepiva so po presoji sodišča legitimni cilj v javnem 
interesu, ker pomenijo zaščito posameznikovega zdravja in ker pomenijo zaščito zdravja 
celotnega prebivalstva. Pri tem je odločilno, da tako odloči medicinska stroka. Država 
mora vselej slediti cilju največje možne koristi za vse otroke in obvezno cepljenje pomeni 
takšno korist. Zdravstveni razlogi so dopustna izjema od obveznega cepljenja. Država si 
lahko prizadeva za “čredno imunost.” Država ljudi ne sme fizično prisiliti k cepljenju. 
Navodila o cepljenju morajo biti dostopna in jasna. Postopki za ugotavljanje varnosti 
cepiv morajo biti učinkoviti. Denarno kaznovanje staršev, ki svojih otrok ne pustijo cepiti, 
ni v nasprotju z EKČP, če ni pretirano. Primarni cilj take pravne ureditve, po besedah 
sodišča, ni kaznovanje, ampak »preventiva«, ki lahko »učinkovito« prispeva k zaustavitvi 
padanja števila cepljenih otrok za nevarne bolezni, kar pomeni problem, zato ni v 
nasprotju s Konvencijo. Gre za »prisiljujočo družbeno potrebo«, vsi ti ukrepi pa so »nujni 
v demokratični družbi.« 

Sodba se mi zdi nevaren precedens. Prvič zato, ker ne rešuje problema zakonodaje 
evropskih držav, ki sestavo, učinkovitost in stranske učinke cepiv pretežno določa kot 
»poslovno skrivnost« (Slovenija: Zakon o zdravilih). To je po mojem prepričanju (in po 
mnenju Informacijske pooblaščenke) protiustavno. Posamezniku se s tem krši pravica do 
obveščenega soglasja pred medicinskim posegom v fizično in moralno integriteto, 
zdravstvenemu osebju pa onemogoča celovito izpolnjevanje pojasnilne dolžnosti. Drugič, 
ker ne naslavlja vprašanja o pravni odgovornosti države, zdravstvenih ustanov in 
zdravstvenega osebja v primerih škode, ki jo posameznik utrpi zaradi cepiva (Slovenija: 
Zakon o nalezljivih boleznih, ZNB-B in predlog novih dopolnitev ZNB, ki je že vložen v 
zakonodajno proceduro). Tretjič, ker ne vemo, ali zadeva samo male otroke, ki obiskujejo 
vrtce, ali velja tudi za osnovne šole, srednje šole in fakultete. Četrtič, ker ne določa 
nobenih omejitev glede določanja bolezni, za katere država lahko uzakoni obvezno 
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cepljenje, niti glede števila in pogostosti obveznih cepiv. Tudi ne glede oseb, za katere 
lahko država predpiše obvezno cepljenje. Vse to je zelo nevarno. 

Zato se bodo države članice Sveta Evrope lahko sklicevale na to sodbo, ko bodo kot 
obvezno uzakonile tudi cepivo za covid in še za t.im. seve. Tudi, ko bodo širile obseg 
oseb, ki se morajo cepiti. Novi sodni postopki, ki bodo sledili, pa bodo dolgotrajni. Ob 
domnevi, da bodo v posamezni državi trajali npr. od pet do osem let in ob dejstvu, da si je 
ESČP za to sodbo vzelo osem let časa, se dodatna nevarnost skriva v razumni tezi, da 
bodo v tem oziru države (pod vplivom in po nareku farmacevtske industrije, tega 
neskončnega giganta, z neomejeno močjo in vplivom, z denarjem in zaradi denarja) z 
ljudmi lahko počele karkoli. Predvsem zelo eksperimentirale. 

Slovensko ustavno sodišče ima pred seboj zelo pomembno delo: dve obsežni pobudi za 
presojo ustavnosti posameznih členov ZNB in ZNB-B. Tudi glede obveznega cepljenja. 
Ustavno sodišče lahko odloči drugače, kot je odločilo ESČP. Poleg tega pa v Sloveniji 
glede vprašanj, ki neposredno zadevajo cepljenje, že sedemnajst let obstaja protiustavni 
pravni režim: odločba ustavnega sodišča iz leta 2004 še vedno ni uresničena, prelita v 
zakonodajo. Gre predvsem za problem neobstoja objektivnih, neodvisnih, učinkovitih in 
transparentnih postopkov, v katerih se ugotavljajo utemeljeni razlogi za odklonitev 
cepljenja, neobstoja posebnega, z zakonom urejenega postopka za uveljavljanje 
odgovornosti in odškodnine ob škodljivih posledicah na zdravju posameznika zaradi 
cepljenja in za problem določenosti znanstvenih študij in analiz o cepivih kot »poslovne 
skrivnosti«.  

Strasbourška odobritev »kaznovanja« staršev, ki ne bodo dovolili cepljenja svojih otrok in 
prepovedi vpisa necepljenih otrok v vrtce ne bo edini družbeni problem. Problemov in 
škodljivih posledic za ljudi, ki bodo odklonili obvezno cepljenje, bo lahko cela vrsta: od 
prepovedi vpisov v osnovne šole, srednje šole in fakultete, do prepovedi opravljanja 
določenih poklicev, potovanj, obiskovanja javnih prireditev, morda celo zaprtih prostorov, 
itd. Število možnih problemov in škodljivih posledic za posameznike, povezanih s 
cepljenjem, je tako rekoč neomejeno. Vključno s stigmatizacijo, socialno izolacijo in 
diskriminacijo, razlikovanjem in 'ločevanjem' ljudi na cepljene in necepljene, v tem oziru 
pa na zdrave in nezdrave, celo 'nevarne' in 'nenevarne.' Postalo je namreč očitno, da je 
strah ljudi pred drugimi ljudmi, ne le pred boleznijo, postal epidemičen.  

Sodba ESČP je odprla več pravnih vprašanj, kot jih je rešila. Zato je to šele začetek 
zgodbe, ki mu bo sledilo zapleteno, neprijetno in dolgotrajno nadaljevanje. 

(Objava: Pravna praksa, uvodnik, maj 2021). 



         Ustava in korona                                                                                              Andraž Teršek  
 

297 
 

OŠTRO.SI – PSEVDONOVINARSTVO? TOKRAT SE ZDI TAKO. 
 
Objavljeno 07. 06. 2021 

Vse poteka po predvidenju: osredotočeno in ciljano ravnanje, posvečenost sredstva s ciljem, 
manipulacija, prireditev, diskreditacija, stigmatizacija, socialna izolacija, hipotetično 
likvidacija – medijski atentat. 

Novinarka spletnega portala OŠTRO.SI, gospa Zala Čas, se je bodisi odločila bodisi je dobila 
navodilo, da mora nekaj in nekoga “razkrinkati.” 

Novinarka v svojem članku zapiše, da je izjavitelja in temo “razkrinkala.” Čanek zaključi z 
odstavkom: 

“Trditev Andraža Terška, da testi niso namenjeni diagnostiki, ni strokovno utemeljena in 
izkrivlja znanstvene ugotovitve o metodi PCR. Po metodologiji Razkrinkavanja.si jo 
označujemo za psevdoznanost.” 

Novinarka mi je poslala vprašanje, če lahko navedem stvarno podlago za izjavo v oddaji 
“Politično s Tanjo gobec“, da qPCR testov proizvajalec ni predvidel za – covid – 
diagnostiko.  

Odgovoril sem. Obsežno. Pripel sem dokument iz svojega arhiva. Pripel sem tudi članka in 
pismo, z navedbo avtorjev. Novinarka ni odgovorila. 

Prosil sem za znanstvene vire, ki zatrjujejo drugače, kot je to zapisano v virih, ki sem jih 
poslal. Prejel nisem ničesar. 

Čez čas mi je novinarka ponovno pisala. Osredotočila se je zgolj na Corman-Drosten 
recenzijsko poročilo in uradni odgovor Eurosurveillance. 

Ponovno sem odgovoril. Ponovno obsežno. Pripel sem strokovne in znanstvene vire na temo, 
navedel imena zdravnikov in znanstvenikov, avtorjev virov, s katerimi razpolagam, ponovno 
sem pripel svoj “memorandum”, v katerem so navedeni viri in avtorji, opozoril na 
spreminjanje javnih izjav proizvajalca testov o njihovem predvidenju za covid diagnostiko s 
časom, ponovno sem zapisal prošnjo, da mi novinarka pošlje znanstvene vire, ki zatrjujejo 
nasprotno, navedel še dva novejša članka na temo in predlagal, da novinarka za komentar 
zaprosi avtorje teh virov. Odgovora nisem prejel. 

Novinarka teh dejstev v članku ne navaja.  

Do znanstvenih virov se ne opredeli, v članku jih ne omeni, navedenih znanstvenikov pa o 
temi očitno ne povpraša.  

V odgovoru sem tudi zapisal, da mediji ne povedo slovenski javnosti za možnost testiranja s 
SLINO. Zapisal sem vprašanje, če so novinarkine ugotovitve o tem drugačne. Odgovora 
nisem prejel. 
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Z žalitvijo in žaljivo obdolžitvijo, s pretežno manipulacijo, sprenevedanjem in z zatajitvijo 
strokovnih in znanstvenih virov, njihovih avtorjev in konteksta zapiše trditev, da je stavek, ki 
sem ga izrekel, primer “psevdoznanosti.” 

Članek je objavljen na povezavi: 

https://www.ostro.si/si/razkrinkavanje/objave/pcr-testi-so-primerni-za-diagnostiko-virusa-
sars-cov-2 

Prilepil bom tisto, kar sem novinarki poslal v eni od priponk v prvem odgovoru. V word 
obliki gre za 16 strani besedila. Pa naj ljudje presodijo: psevdonovinarstvo ali 
psevdoznanost (niti ne moja, pač pa avtorjev in virov, ki so omenjeni – kar je bistvena 
razlika!), načrtni medijski atentat ali resnicoljubno in “razkrivaško” delovanje v funkciji 
Resnice? 

 

Gradivo 17 

TESTI – viri: 

 Iniciativa slovenskih zdravnikov: https://www.slovenskizdravniki.si/corman-drosten-
recenzijsko-porocilo/ 

 Dr. Žiga Zebec: Uporaba qPCR testov za detekcijo SARS-CoV-2 v Sloveniji. 
Znanstveni članek. Neobjavljeno (objava predvidena za junij 2021, zbornik člankov z 
znanstvenega simpozija, Visokošolski zavod Fizioterapevtika, odg. os. dr. Mojca 
Amon). 

Povzetek: Epidemija virusa SARS-CoV-2 je prerasla v pandemijo in postalo je očitno, da je 
za uspešno zajezitev virusa zanesljiva detekcija ključnega pomena. Uporaba qPCR testa, ki 
se uporablja tudi v Sloveniji, s strani proizvajalca ni predvidena za diagnostične namene. 
Zlati standard za detekcijo SARS-CoV-2, priporočen s strani WHO, je t.i. »Dorsten – 
Corman test«. Pri tem testu se najprej odvzame bris, izolira celokupni RNK, ki se nato 
obratno  prepiše v cDNK in se kvantificira s PCR analizo (qPCR). V članku predstavljam 
pomanjkljivosti tega testa, kot se trenutno izvaja po svetu in v Sloveniji. Največja 
pomanjkljivost se kaže pri začetnem oligonukleotidu RdRp_SARSr-R, ki prilega na genu 
RdRp in kodira za »od RNK odvisno RNK polimerazo« (ang. »RNA dependent RNA 
polymarase«). Zaradi slabih termodinamičnih lastnosti tega začetnega oligonukleotida se 
limit detekcije zviša na 1000 molekul viralnega cDNK. SARS-CoV-2 je RNA virus in če 
želimo za njegovo detekcijo uporabiti metodo PCR, ki deluje samo na DNK molekulah, 
moramo vzorec, ki potencialno vsebuje tudi viralni RNK (ki ga želimo detektirati), najprej 
prepisati iz RNK nazaj (reverzna transkripcija) v komplementarni DNK (cDNK), z encimom 
reverzna transkriptaza. Hkrati opozorim na dejstvo, da pražni cikel (Ct) 37, ki se pri nas 
tretira kot meja za pozitiven rezultat na qPCR testu, predstavlja tveganje za napačne 
rezultate. Nove študije so pokazale, da z brisom, ki je imel Ct višji od 34, ni več možno 
inficirati celične kulture in izolirati virusa. Predlagam odprt dostop do anonimiziranih Ct 
vrednosti, pregled Ct vrednosti qPCR testov in njihovo korelacijo s potekom bolezni ter 
implementacijo izsledkov. Tako bi potencialno izboljšali obstoječe protokole zdravljenja, 
zmanjšali število hospitalizacij in spremenili nabor ter obseg ukrepov za zajezitev covid-19. 
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– Irena Zore, strokovnjakinja za biokemijske teste in validacije, pismo – o testih in njihovi 
vprašljivi validaciji. 2020. 

– Anton Komat, Odprto pismo. Podrobno o testih. 2021. Del pisma (op.: pismo je bilo 
poslano novinarki):  

»Za določanje ‘okuženosti’ uporabljajo test PCR, ki ni namenjen, niti ni bil razvit, niti ni 
registriran za diagnostične namene. Za diagnostične namene ni uporaben, ker odkriva le 
delčke virusne RNK, ki lahko izvira tudi iz mrtvega virusa, ki ga je človekov imunski sistem že 
onemogočil. Test niti ni specifičen za novi korona-virus, ampak lahko delček RNK, ki ga s 
testom iščejo, izvira od drugih koronavirusov, ki povzročajo prehlade in so pri ljudeh ves Čas 
prisotni na respiratornih sluznicah. Že dolgo je znano, da je sezona koronavirusov med 
decembrom in aprilom, izven tega obdobja so sicer prisotni, zato jih s testom PCR lahko 
odkrijejo, vendar ne povzročajo bolezni. Poleg tega je test PCR odvisen od števila podvajanj 
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DNK oziroma RNK molekul. PCR (Polymerase Chain Reaction) namreč temelji na nizu hitrih 
podvajanj delcev dednega zapisa. V tej točki je prvi vzvod možne zlorabe metode PCR, in 
sicer število podvajanj. Če je prenizko (pod 35 ciklov), so vsi testi negativni, če pa 
uporabljajo več kot 60 ciklov, pa so vsi testi pozitivni. Oho! Odstotek pozitivnih (ali kakor so 
jih krstili ‘okuženih’) od celotnega števila testiranih se torej po želji regulira z nastavitvijo 
števila podvajanj. Če pa želijo večje število ‘okuženih’, potem enostavno le povečajo število 
testiranih. Kakšno krasno orodje za manipulacijo! Pandemija se krmi s testi, toda pozitivni 
test nam ne prinaša nobenega pomembnega podatka. Ne pove nam, ali je človek sploh okužen 
s korono; ne pove nam, ali so ti virusi v človeku sploh živi oziroma virulentni; ne pove nam; 
koliko teh virusov je v človeškem telesu; ne pove nam, ali bo človek zbolel; ne pove nam, ali 
bo pozitivni človek okužil druge ljudi. Klinično nam test ne pove ničesar! Vrednost testa je 
nična! Ob tem navajam, da v Sloveniji vsak dan za teste vržemo proč vsaj 400.000 evrov, kar 
je letna plača za najmanj 15 medicinskih sester!« 

– David Jarrom, Lauren Elston, Jennifer Washington,Matthew Prettyjohns, Kimberley 
Cann,Susan Myles: Effectiveness of tests to detect the presence of SARS- CoV-2 virus, and 
antibodies to SARS- CoV-2, to inform COVID-19 diagnosis: a rapid systematic review. BMJ 
Evidence-based Medicine. 2020. “Summary box. How might it impact on clinical practice in 
the foreseeable future? ► In a rapidly developing pandemic, the widespread use of testing is 
an essential element in the development of effective public health strategies, but it is 
important to acknowledge the gaps and limitations that exist in the current evidence base and 
that, where possible, these should be addressed in future studies. ► In particular, more 
evidence is needed on the performance of point- of- care or near- patient tests compared with 
their laboratory equivalents, and results of testing in people with no or minimal symptoms in 
community- based settings need further analysis.” 

– Peter Groves. BMJ Evidence-Based Medicine. “Abstract: Results. 38 studies on SARS- 
CoV-2 virus testing and 25 studies on SARS-CoV-2 antibody testing were identified. We 
identified high or unclear risks of bias in the majority of studies, most commonly as a result 
of unclear methods of patient selection and test conduct, or because of the use of a reference 
standard that may not definitively diagnose COVID-19. The majority were in hospital 
settings, in patients with confirmed or suspected COVID-19 infection. Pooled analysis of 16 
studies (3818 patients) estimated a sensitivity of 87.8% (95% CI 81.5% to 92.2%) for an 
initial reverse- transcriptase PCR test. For antibody tests, 10 studies reported diagnostic 
accuracy outcomes: sensitivity ranged from 18.4% to 96.1% and specificity 88.9% to 100%. 
However, the lack of a true reference standard for SARS- CoV-2 diagnosis makes it 
challenging to assess the true diagnostic accuracy of these tests. Eighteen studies reporting 
different sampling methods suggest that for virus tests, the type of sample obtained/type of 
tissue sampled could influence test accuracy. Finally, we searched for, but did not identify, 
any evidence on how any test influences subsequent patient management. Conclusions. 
Evidence is rapidly emerging on the effectiveness of tests for COVID-19 diagnosis and 
management, but important uncertainties about their effectiveness and most appropriate 
application remain. Estimates of diagnostic accuracy should be interpreted bearing in mind 
the absence of a definitive reference standard to diagnose or rule out COVID-19 infection. 
More evidence is needed about the effectiveness of testing outside of hospital settings and in 
mild or asymptomatic cases. Implementation of public health strategies centred on COVID-
19 testing provides opportunities to explore these important areas of research.” 

– Iniciativa slovenskih zdravnikov. Pismo. (Kontakt: ga. zdr. Sabina Senčar) 
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»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 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, bomo 
otrokom ponovno omogočil za njihov razvoj nenadomestljivo pomembno vrstniško 
interakcijo, s prekuževanjem in zadostnim gibanjem si bodo okrepili imunski sistem, učili se 
bodo veščin socializacije, optimalen razvoj, pridobivanje znanja in jim vrnili nasmeh na 
obraz. Naučili jih bomo, da sta znanje in sočutje vrednoti, ki jih v življenju ne smemo 
žrtvovati. 

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 
zdravstvo 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) 

 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 (Svetovna zdravstvena organizacija – 3) 

 S presejalnimi programi iščemo ljudi, ki imajo zvišan rizik za bolezen, z njim ne 
postavljamo diagnoz (SZO-3) 

 Postavljanje diagnoz na podlagi diagnostičnega testa brez anamneze (poizvedbe o 
težavah bolnika) in kliničnega pregleda je do sedaj veljalo kot strokovna napaka. 
referenca 

 Hitri antigenski testi so pri asimptomatskih bolnikih nezanesljivi in zato neprimerni. 
Link, ref. 

 Poseganje v telo osebe brez njenega svobodnega informiranega soglasja je pravno in 
moralno nevzdržno. (zakon o Pac pravicah-link) 

 Raziskave kažejo, da asimptomatski (tudi PCR pozitivni) ljudje ne širijo 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 to potrjujejo (1,6) 
 Tudi nedavno uvedeno splošno testiranje populacije ni potrdilo, da z omenjenimi 

ukrepi lahko preprečimo širjenja virusa. (graf 1) 
 v MSM (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. Testiranje, analizo testov in poročanje o rezultatih mora izvajati za to 
usposobljeno zdravstveno osebje (1). Ideja o inovativnem testiranju je strokovno 
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sporna. 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 MSM 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 testa na celični kulturi? 

 Iz MSM (14) 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? 

 ali vam je poznana revizija PCR testov s strani 22 uglednih strokovnjakov iz 
vsega sveta (15) in priporočila WHO iz januarja 2021 (16,17) povezana z njimi? 
Ali in kdaj se bodo nova znanstvena spoznanja začela uporabljati v Sloveniji? 

 ali  vam je 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? 

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.« 

1. 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 

2. https://www.who.int/publications/i/item/9789240017467 
3. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330829/9789289054782-eng.pdf3 
4. https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w 
5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7219423/ 
6. https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/c/covid-

19-in-schoolchildren/ 
7.  https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/v-solah-kmalu-tudi-testiranje-otrok/ 
8. https://jamanetwork.com/journals/jamaotolaryngology/fullarticle/2771362 
9. https://www.afr.com/life-and-luxury/health-and-wellness/covid-swabs-cause-a-leak-

in-brain-fluid-in-two-people-20201002-p561gj 
10. https://www.firstpost.com/health/covid-19-nasopharyngeal-swab-correct-sampling-

technique-is-important-to-prevent-injuries-and-complications-8929241.html 
11. https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/ucitelji-pozor-tega-vam-niso-

povedali-katere-teste-vse-boste-opravili/ 
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12. 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=Bilt
en&utm_term=Instruction%20for%20SARS-CoV-
2%20Antigen%20Test%20Kit%20ang 

13. Protokol testiranja za osebe, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost, MZ, 
okrožnica 11759 

14. https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/ucitelji-pozor-tega-vam-niso-
povedali-katere-teste-vse-boste-opravili/ 

15. https://cormandrostenreview.com/report/ 
16. https://www.theepochtimes.com/mkt_app/who-changes-ccp-virus-test-criteria-in-

attempt-to-reduce-false-positives_3668064.html?v=ul 
17. https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-

2020-05 

 Zanimivo…:  

»V Sloveniji ni ustrezne pravne podlage za izvajanje obveznega ukrepa testiranja« . 
Odvetniki za človekove pravice s podporo številnih iniciativ so danes poslali poziv 
ravnateljem naj ravnajo skladno s svojimi pooblastili. Poziv je v nadaljevanju objavljen v 
nespremenjeni obliki in v celoti: 

Dostopno na: https://www.valeriekchm.com/blog/2021/4/12/odvetniki-za-clovekove-pravice-
s-podporo-stevilnih-iniciativ 

 Spoštovani gospa ravnateljica, spoštovani gospod ravnatelj, 

Na Vas se obračamo v povezavi z Obvestilom o poteku vzgojno-izobraževalnega dela od 
12.04.2021 dalje, ki izhaja iz prejetega Obvestila  Okrožnice Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport (št. 603-1/2021/30 z dne 01.04.2021) in določa Informativno zbiranje 
podatkov o dijakih, ki bi se želeli prostovoljno samotestirati in predvsem v zvezi z načini in 
izvedbo testiranja otrok ter predvajanje propagandnih sporočil, ki jih o samotestiranju 
pripravljata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Vezano na ravnanje Vas in zaposlenih v Vašem zavodu, ko zapovedujete in grozite s 
sankcijami  zaradi odklonitve testiranja ter omogočate predvajanje propagandnih sporočil, ki 
jih o samotestiranju pripravljata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Vas, kot odgovorno osebo vzgojno-izobraževalnega 
zavoda in predvsem z namenom, da se izognemo morebitnim nevšečnostim, obveščamo, da 
je izvedba kakršnegakoli testiranja ali samotestiranja otrok, kakor tudi predvajanja 
kakršnihkoli propagandnih sporočil v zvezi s to temo nezakonita in nedovoljena. 

Naj Vas v začetku seznanimo z ugotovitvami Dr. Gatti, Italijanske bio-inženirke, ki je v 
laboratoriju pod mikroskopom analizirala sestavo 4-ih tipov vatiranih palčk (za jemanje brisa 
iz nosne sluznice ali žrela), prisotnih na tržišču in se uporabljajo pri testih za ugotavljanje 
prisotnosti okužbe na SARS-COV-2. 
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Njene ugotovitve so sledeče: le ena vrsta testa/palčk (starejšega datuma proizvodnje) ima 
mehko glavo iz med seboj tesno ovitih karbonskih vlaken, poleg karbonskih vlaken pa je bilo 
zaznati pod mikroskopom tudi prisotnost kalcija in majhne delce nekaterih drugih elementov, 
kot na primer železa in aluminijevega silikata. Ni znano, zakaj bi ti elementi bili sploh 
prisotni v konici, niti to ali vplivajo na rezultat testa. Pri drugi palčki, ki ima konico nekoliko 
drugače oblikovano in deluje kot nekakšna ‘ščetkica’, je mikroskop pokazal zelo razcefrano 
konico, ki ni iz mehkih vlaken, temveč iz zelo trdih, grobih vlaken, ki praskajo po sluznici, da 
bi se z njo pridobil testni biološki material. Gre za zelo čvrsta in trda vlakna, v katerih so 
prisotni tudi nano delci cirkonija oz. cirkonijevega silikata (konice so očitno izdelane s 
posebno tehnologijo); ta groba vlakna lahko popraskajo sluznico do krvi, ob večjem pritisku 
pa se lahko celo zlomijo in delci vlaken s temi elementi ostanejo v sluznici nosa oz. žrela. 
Tretja testna palčka, kot je pokazal mikroskop, ima konico z zelo neurejenimi, ščetinastimi 
vlakni; gre za steklena vlakna, na katerih je prisoten aluminijev silikat, titanij, kalcij, kalij, 
železo idr. Ni znano ali ob drgnjenju sluznice s tem tipom palčk ti elementi ostanejo 
izključno na konici palčke ali pa ostanejo v določeni meri tudi na sluznici testirane osebe. 
Četrta palčka ima na prvi pogled vlakna precej podobna drugi palčki, a se je pokazalo, da so 
na njeni konici prisotni tudi nano delci srebra in nano delci cirkonijevega silikata, titanija, 
aluminija ter zelo velika količina žvepla. Popolnoma nejasno je, zakaj so na konici testne 
palčke prisotni vsi tej nano delci vseh naštetih elementov, zlasti srebra. 

Po besedah strokovnjakinje je zelo nenavadno, da se pri izdelavi vatiranih testnih palčk sploh 
uporabljajo vsi tej elementi, saj se običajno uporabljajo pri izdelavi raznih medicinskih 
naprav in razvijanju nano tehnologij, a je njihov namen tam jasen in utemeljen. Testne 
palčke/testi za ugotavljanje prisotnosti okužbe na SARS-COV-2 torej glede na uporabljeno 
posebno  (in ne neko navadno) tehnologijo izdelave predstavljajo pravzaprav medicinsko 
napravo (medical device). Kar je po njenem mnenju še bolj nenavadno, pa je to, da na ovitku 
testov/palčk ni naveden noben od teh ugotovljenih elementov, kar seveda zbuja dvom, saj so 
na embalaži običajno vedno navedene vse sestavine in vsi elementi, ki so prisotni, tudi če so 
prisotni le v sledovih. 

Če povzamemo njene nadaljnje ugotovitve: za teste oz. testne palčke, ki so novejšega datuma 
proizvodnje in so trenutno pretežno dobavljivi na tržišču, se večinoma uporabljajo steklena 
vlakna; konice testnih palčk torej niso iz mehkih vlaken, kot bi se pričakovalo za jemanje 
brisa iz zelo mehkega in občutljivega tkiva kot je nosna/žrelna sluznica, temveč iz zelo 
grobih, trdih vlaken. Te novejše testne palčke oz. konice zelo dobro postrgajo testni biološki 
material (vzorec sluznice), a s tem, ko se jih potisne v nosno votlino in jih nato še nekajkrat 
zavrti, da se postrga sluznico in pridobi vzorec, lahko izzove krvavitve in poškodbe sluznice 
ali pa celo predre membrano, ki loči nosno votlino od možganov ter zlomi etimoidno kost, ki 
leži za to membrano (kar je nato potrebno operirati – znan je primer ženske iz Texasa, ki se ji 
je to zgodilo pred dvema mesecema). Poleg tega so ta izredno trda vlakna na testnih palčkah 
hkrati tudi zelo krhka – lahko se zdrobijo, odlomijo, delci vlaken pa ostanejo v sluznici in 
povzročijo fibroze, granulomatoze ter razne poškodbe žrelnice. Zaradi tega bi smel testiranja 
izvajati le nekdo, ki dobro pozna anatomijo človeške lobanje, torej nek specialist/ORL, ne pa 
nekdo, ki tega znanja nima. 

Nenazadnje vemo, da je anatomija otrok drugačna kot anatomija odraslih, zato so zanje ti 
testi popolnoma neprimerni. Še toliko večji problem pa je večkratno ponovljeno testiranje 
(enkrat ali celo večkrat tedensko), saj to zelo razdraži občutljivo mehko sluznico, če pa pride 
do poškodbe sluznice, se ta v parih dneh ali enem tednu ne more ponovno zaceliti, zato vsako 
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nadaljnje testiranje povzroči še dodatne poškodbe. Zato je po mnenju dr. Gatti za otroke 
redno tedensko testiranje zelo tvegano z medicinskega vidika.[1] 

Pri tem nadalje poudarjamo, da v Sloveniji ni ustrezne pravne podlage za izvajanje 
obveznega ukrepa testiranja oziroma samotestiranja oseb. Kakor je tudi Vam znano, so 
priporočila NIJZ le priporočila in niso zavezujoče narave. Odlok o začasnih ukrepih za 
zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS- -2 (Uradni list RS, št. 
30/2021 z dne 4.3.2021) pa je podzakonski predpis, ki nima pravne podlage v zakonu. 
Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06, s spremembami) namreč z nobeno 
določbo ne določa samotestiranja, kot obveznega ukrepa za preprečevanje širjenja okužb pri 
nalezljivih boleznih.  Noben podzakonski predpis, naj bo Sklep, Odlok ali Odredba, nima 
pravne narave predpisa, ki bi lahko formalno in/ali vsebinsko širil domet zakonske določbe. 
Podzakonski predpisi lahko skladno s ustavnopravnim načelom zakonitosti, zakonsko 
materijo le podrobneje urejajo (to je njihova funkcija in namen), pri čemer pa to ne sme 
pomeniti, da se dolžnosti širijo in pravice ožijo. 

Odloka Vlade RS, ki seveda ni zakon, torej ni mogoče šteti za pravno podlago za odreditev in 
izvedbo samotestiranja otrok kakor tudi za predvajanje kakršnihkoli propagandnih sporočil v 
zvezi s to temo. Na tem mestu pa izrecno navajamo še, da privolitev posameznika ne bi bila 
ustrezna pravna podlaga, saj vsekakor manjka element prostovoljnosti. 

Skladno z navedenim tudi kakršnokoli sankcioniranje na podlagi neupoštevanja tega 
ukrepa, nima pravne podlage v zakonu. 

Pri tem gre opozoriti vodstvo šole, da kot vzgojno-varstveno in izobraževalni zavod nima 
zakonske podlage (kljub morebitnim navodilom in okrožnicam MIZŠ ali drugih institucij) za 
zbiranje in vodenje evidenc z osebnimi podatki otrok, ki bi bile kakorkoli povezane s tem 
ukrepom. Glede tega je svoje stališče in pravno mnenje podala tudi Informacijska 
pooblaščenka Republike Slovenije gospa Mojca Prelesnik, katero je tudi javno objavljeno in 
dostopno na spletni strani Informacijskega pooblaščenca, pri čemer je slednja v tej zadevi 
uvedla tudi inšpekcijski nadzor.[2] 

Posledično vzgojno-izobraževalni zavod tudi nima nikakršnih pristojnosti, pravic ali 
dolžnosti, onemogočanja šolanja otrokom v šoli v primeru odklonitve testiranja. 

Nenazadnje in najpomembneje pa je, otroci uživajo posebno ustavno varstvo in skrb, 
zaščiteni so pred gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim ali drugim izkoriščanjem in 
zlorabljanjem (56. člen Ustave RS). Izobraževanje otrok je prav tako ustavna kategorija (57. 
člen Ustave RS). Pravice otrok pa se kažejo kot nasprotni izraz dolžnosti staršev, ki izvirajo 
iz starševske skrbi (54. člen Ustave RS). Varovanje otrokove koristi je namreč dolžnostno 
upravičenje, katerega nosilci so v prvi vrsti starši. Pri tem tako otroci kot tudi starši ne smejo 
biti neutemeljeno in protipravno prikrajšani. Gre namreč za posebej ustavno varovane 
kategorije, kar pomeni, da je še bolj poudarjen tako negativni, kot pozitivni značaj teh pravic 
in dolžnosti. Na tem mestu negativni značaj pravic pomeni, da nihče, predvsem pa ne država 
in javne institucije (torej tudi vzgojno-izobraževalni zavodi) v te pravice ne smejo posegati, 
če to ni izrecno predpisano z zakonom. 

Istočasno pa iz pozitivnega značaja pravic izhaja, da mora država in javne institucije 
(ponovno tudi vzgojno-izobraževalni zavodi) storiti vse, kar lahko storijo in, kar je od njih 



         Ustava in korona                                                                                              Andraž Teršek  
 

307 
 

mogoče razumno pričakovati, da bomo nosilci teh pravic tudi v praksi lahko te pravice 
učinkovito uresničevali. 

Verjamemo, da je tudi vaše mnenje, da je sodelovanje med otroci in Vami potrebno zgraditi 
na zaupanju ter spoštovanju pravic in dolžnosti tako staršev, otrok, kot tudi Vas in Vašega 
zavoda. Prav tako smo prepričani, da ste seznanjeni s tem, da je v pristojnosti staršev, da se o 
zadevah, ki se nanašajo na njihove otroke in starše same, odločajo slednji, v kolikor seveda 
ne gre za zadeve programa in funkcije Vašega zavoda ter strokovnih pedagoških vprašanj. 

Glede na to Vas pozivamo, da pri izvajanju vašega dela ohranite strokovnost in, da se 
ne poslužujete metod in tehnik s katerimi prihaja do prekoračitve pooblastil pedagoške 
stroke in posledično  ravnanj, ki pomenijo poseg v vse zgoraj navedene in druge pravice 
otrok in staršev. 

Prav tako vas pozivamo, da opravljate javne naloge na podlagi in v mejah ustave, 
ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih predpisov, 
častno in v mejah spoštovanja človekovega dostojanstva,  politično nevtralno in 
nepristransko.[3] 

S tem, ko se posega se v ustavno pravico do obveznega šolanja, osebnega dostojanstva in 
varnosti, pravico do varstva zasebnosti in osebnostnih pravic, pravico do svobode vesti, tako 
otrok, kot staršev, namreč ta določena ravnanja predstavljajo razloge za sum storitve enega 
ali celo več kaznivih dejanj. 

Vse to se počne na podlagi navodil, smernic in podzakonskih predpisov, ki nimajo pravne 
podlage v zakonu ter ob odsotnosti strokovno-medicinske prepričljivosti, ki bi utemeljevala 
nujnost, primernost in sorazmernost zapovedanega ukrepa, skratka, ob odsotnosti pravno 
formalne in vsebinske podlage, kar je nedopustno in tudi v izrecnem nasprotju z Odločbo 
Ustavnega sodišča RS, št. U-I-83/20[4] in delno Odločbo in sklepom Ustavnega sodišča RS, 
št. U-I-445/20[5]. 

Naj Vas za konec seznanimo še s sodbo Družinskega sodišča v Weimarju (R Nemčija), s 
katero je sodišče 8. aprila 2021 razsodilo, da je od učencev prepovedano zahtevati, da 
nosijo med poukom kakršne koli maske, se držijo socialne distance ter opravljajo hitre 
teste za SARS-CoV-2. Sodišče je presodilo tudi, da je treba poučevati šolarje v razredih 
(in ne online).[6] 

V zgoraj navedem postopku je sodišče presojalo v t.i. postopku zaščite otrok in njihovih 
pravic, v katerem je sodišče prišlo do zaključka, da sedanji ukrepi predstavljajo tveganje za 
duševno, fizično ali čustveno dobrobit otroka do te mere, da bo nadaljevanje teh ukrepov brez 
intervencije z veliko verjetnostjo pripeljalo do znatne škode. Ne samo, da je ogroženo 
predvsem otrokovo mentalno, telesno in duševno zdravje zaradi obveze nošenja mask, 
vzdrževanja socialne razdalje med seboj in do drugih oseb, temveč je že poškodovano. S 
protipravnimi ukrepi se istočasno kršijo številne pravice otrok in njihovih staršev po zakonu, 
ustavi in mednarodnih konvencijah, kakor tudi pravica do svobodnega razvoja osebnosti in 
do telesne nedotakljivosti ter pravice in dolžnosti staršev, ki se navezujejo na vzgojo in skrb 
staršev za svoje otroke. Sodišče je v predmetni sodbi ugotovilo: “Otroci so poškodovani 
fizično, psihično in vzgojno, njihove pravice pa so kršene, ne da bi to koristilo otrokom 
samim ali tretjim osebam.” V sodbi je še zapisano, da se upravitelji šol, učitelji in drugi 
ne morejo sklicevati na državnopravne predpise, na katerih temeljijo ukrepi, ker so ti 
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protiustavni in s tem nični, saj kršijo načelo sorazmernosti, na kateremu temelji pravna 
država. Po tem načelu morajo biti ukrepi, predvideni za dosego zakonitega namena, 
primerni, nujni in sorazmerni v ožjem smislu – pretehtati je potrebno prednosti in slabosti, ki 
se z njimi dosežejo. Ukrepi, ki ne temeljijo na dokazih in so v nasprotju s tem načelom, so 
tako neprimerni za dosego legitimnega namena, ki ga zasledujejo in sicer za preprečitev 
preobremenitve zdravstvenega sistema ali zmanjšanje stopnje okužbe s SARS-CoV- 2. Poleg 
tega je sodišče pojasnilo, da niso prizadete osebe tiste, ki morajo upravičevati protiustavnost 
posega v svoje pravice, temveč bi moral organ, ki s državnopravnimi predpisi posega v 
pravice državljanov, s potrebnimi znanstvenimi dokazi (stroke) dokazati, da so ukrepi, ki jih 
je predpisal, primerni za dosego predvidenih namenov in, da so sorazmerni. Do sedaj se to še 
ni zgodilo. 

Kar se tiče nošenja obraznih mask, je sodišče sledilo mnenju sodne izvedenke, da 
učinkovitost mask za zdrave ljudi v javnosti ni podprta z znanstvenimi dokazi. V sodbi 
je zapisano še, da se mednarodne zdravstvene oblasti sicer zavzemajo za nošenje mask v 
javnih prostorih, a tudi pravijo, da za to ni dokazov iz znanstvenih študij. Vsi trenutno 
dostopni znanstveni rezultati kažejo, da maske nimajo vpliva na proces okužbe. Maske niso 
le neuporabne, temveč tudi nevarne, je presodilo sodišče. Kot še pojasnjuje izvedenka, je 
treba vsako masko pravilno nositi, da je načeloma učinkovita (kar pa ne pomeni, da 
preprečuje prenos virusa/okužbe). Če se jih dotaknete, lahko maske postanejo nevarne za 
okužbo. Ljudje maske ne nosijo pravilno, prav tako se jih zelo pogosto dotikajo z rokami. 
Tveganje za okužbo se ne zmanjša z nošenjem maske, temveč se celo poveča z nepravilnim 
ravnanjem z masko, “nerealno” pa je pričakovati in doseči, da bi prebivalstvo ustrezno 
uporabljalo maske. 

Glede ohranjanja vsesplošne razdalje je sodišče sledilo oceni izvedenke in sicer, da 
vzdrževanje razdalje približno 1,5 m – 2 m, kadar nobeden od prisotnih ne kaže znakov 
prehlada, ni podprto z znanstveni podatki. Sožitje ljudi in predvsem brezskrben stik med 
otroki je s tem ukrepom zelo močno okrnjen, ne da bi bilo mogoče opaziti kakršno koli korist 
v smislu zaščite pred okužbami.  Po njenih izjavah so presimptomatski prenosi sicer možni, 
ne pa nujni. Vsekakor pa so po mnenju izvedenke bistveno nižji pri ocenjevanju resničnih 
kontaktnih scenarijev, kot pri matematičnem modeliranju. V resničnosti gre za izredno nizko 
stopnjo prenosa pri asimptomatskih primerih, le 0,7%. Možnost, da bi asimptomatske osebe, 
ki smo jih prej opisovali kot zdrave, množično prenašale virus, je torej nesmisel. Tudi ob 
morebitnem povečanju stopnje okužbe z novo različico virusa, v obsegu, predvidenem v 
študijah, se pričakuje, da se širjenje virusa v šolah ne bo znatno povečalo. Tej neznatni koristi 
stojijo naproti številni možni neželeni učinki, povezani s telesno, psihološko in socialno 
blaginjo otrok, zaradi česar trpijo mnogi otroci, da bi preprečili eno samo okužbo. Izvedenka 
jih je med drugim podrobno predstavila na podlagi registra neželenih učinkov, objavljenega v 
reviji Pediatric Journal. 

Pri vprašanju samotestiranja učencev in uporabe PCR ter hitrih antigenskih testov za 
ugotavljanje prisotnosti okužbe s SARS-Cov-2, je sodišče upoštevalo mnenje izvedenca, ki v 
svojem poročilu poudarja, da je s PCR testom mogoče zaznati le genski material, ne pa tudi 
ali RNA prihaja iz virusov, ki so sposobni razmnoževanja in okužbe. Prav tako je druga 
sodna izvedenka v svojem strokovnem molekularnem biološkem izvedenskem mnenju 
potrdila, da PCR test – tudi če je bil pravilno izveden – ne more dati nobene potrditve o tem, 
ali je oseba okužena z aktivnim patogenom ali ne. Tudi če je pri izvajanju PCR testa vse 
narejeno “pravilno”, vključno z vsemi pripravljalnimi koraki in je test pozitiven, tj. da 
je zaznano zaporedje genoma, ki obstaja v enem od korona virusov ali celo v 
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konkretnem SARS-CoV-2 virusu, to v nobenem primeru še ne pomeni, da je oseba, ki je 
pozitivno testirana, zares okužena in zato posledično nevarna/kužna. Rezultati PCR testa 
so, tako sodna izvedenka, odvisni od številnih parametrov, ki po eni strani povzročajo 
precejšnje negotovosti, po drugi strani pa je z njimi mogoče ciljno manipulirati tako, da se 
doseže veliko ali pa le nekaj (na videz) pozitivnih rezultatov. Izpostaviti je treba dva očitna 
vira napak. Najprej je to število genomov, ki jih je treba testirati. Ta se je v skladu s 
smernicami WHO zaporedoma zmanjšal s prvotnih treh zaporednih na enega. Izvedenka je 
izračunala, da pri uporabi samo enega ciljnega gena pri mešani populaciji 100.000 testov z 
nobeno dejansko okuženo osebo in s povprečno stopnjo napak, dobimo rezultat 2.690 
napačno pozitivnih. Če bi uporabili 3 ciljne gene, bi bilo le 10 lažno pozitivnih rezultatov. 
Drugi vir napak pa je tako imenovana vrednost ct (ciklov), to je število korakov 
amplifikacij/podvojitev, ob katerih je test še vedno ocenjen kot “pozitiven”. Sodna izvedenka 
poudarja, da po soglasnem znanstvenem mnenju vsi “pozitivni” rezultati od 35 cikla dalje, 
nimajo znanstvene (tj. utemeljene z dokazi) podlage. Test za odkrivanje SARS-CoV-2, ki so 
ga s pomočjo WHO razširili po vsem svetu, pa je bil (in tudi vsi ostali testi, ki temeljijo na 
njem) nastavljen na 45 ciklov, ne da bi določili, kje je vrednost ct “pozitivna”. Tudi 
antigenski hitri testi, ki se jih uporablja za masovno testiranje, ne morejo zagotoviti nobenih 
informacij o okužbi ali nalezljivosti, saj je z njimi mogoče odkriti le določene beljakovinske 
sestavine, ki niso povezane z virusom, ki ima zmožnost razmnoževanja. Na koncu je 
izvedenka poudarila še, da nizka specifičnost testov povzroča visoko stopnjo lažno pozitivnih 
rezultatov, ki imajo nepotrebne osebne (karantenske) in socialne (npr. zaprte šole, “poročila o 
izbruhih”) posledice. Napake oz. veliko število lažno pozitivnih rezultatov je še posebej 
veliko pri testih na zdravih ljudeh.[7] 

Glede na vse zgoraj navedeno Vas še pozivamo, da otroci, ki bodo morebiti odklonili nošenje 
maske in samotestiranje, pri zasledovanju njihove najvišje koristi, ne bodo deležni 
kakršnihkoli pritiskov, prisiljevanj, izločevanj, sankcioniranj in stigmatizacije, kar 
neposredno in neizogibno vodi v nedopustno diskriminacijo. 

Pri čemer Vas pozivamo, da navedeno spoštujete tudi v odnosu do staršev. 

V izogib nadaljnjim ukrepom in nepotrebnemu zaostrovanju odnosov, v luči zaščite duševne 
in telesne integritete otrokov ter staršev in v pričakovanju, da nadaljnji koraki za zaščito 
starševskih in otrokovih pravic in koristi ne bodo potrebni, Vas pozivamo, da spoštujete 
napisano in se vzdržite nadaljnjih pritiskov, prisiljevanj, izločevanj, sankcioniranj in 
stigmatizacije. 

Prav tako Vas pozivamo, da na to temo komunicirate izključno s starši in ne z otroci. 

V pričakovanju razumnega in spoštljivega obravnavanja predmetnega poziva Vas lepo 
pozdravljamo. 

S spoštovanjem, Odvetniki za človekove pravice, Civilna iniciativa Delavcev v vzgoji in 
izobraževanju, Civilna iniciativa Otrok ne damo, Starši za ustavno presojo obveznega 
nošenja mask za otroke od 6.razreda do 4. letnika SŠ, Civilna iniciativa Maske dol, Civilna 
iniciativa Združeni gostinci, Sindikat taksistov Slovenije, Gibanje Triglav, Civilna iniciativa 
Odprimo Slovenijo, Civilna iniciativa za nadzor nad delom uradnih oseb, Odbor za 
človekove svoboščine.« 
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[1] Povzetek govora dr. Antoniette Gatti, ki je rezultate svojih raziskav predstavila 
Italijanskemu parlamentu na seji dne 31.3.2021. Dostopen na povezavi: 
https://webtv.camera.it/evento/17855 

[2]Mnenje je dostopno na povezavi: https://www.ip-
rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1910 

[3]Navedeno ste nenazadnje dolžni spoštovati tudi na podlagi Kodeksa ravnanja javnih 
uslužbencev (UR. l. RS, št. 8/01) 

[4]Odločba je dostopna na tej povezavi: https://www.us-rs.si/odlocba-ustavnega-sodisca-st-u-
i-83-20-z-dne-27-8-2020/ 

[5]Delna odločba in sklep sta dostopni na tej povezavi: https://www.us-
rs.si/odlocitev/?id=115421 

[6]Sodba je dostopna na tej povezavi: https://2020news.de/sensationsurteil-aus-weimar-
keine-masken-kein-abstand-keine-tests-mehr-fuer-schueler/ 

[7]Sodba Družinskega sodišča v Weimarju (R Avstrija) z dne 8. aprila 2021 dostopna na tej 
povezavi: https://2020news.de/sensationsurteil-aus-weimar-keine-masken-kein-abstand-
keine-tests-mehr-fuer-schueler/ 

Drugo (primerjaj…): 

 https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-pcr-idUSKBN24420X 
 https://bpa-pathology.com/covid19-pcr-tests-are-scientifically-meaningless/ 
 https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-

2020-05 
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7106425/ 
 https://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(20)30453-7/fulltext 
 https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-021-01489-0 

Pomen laboratorijskih preiskav (ignorirano): 

 https://www.rtvslo.si/…/rezultat…/568841 
 https://www.rtvslo.si/…/ali-se-posveca-premajhna…/569429 

Zahteva za info javnega značaja – podvprašanja: 

Med informacijami, ki jih državljanke in državljani upravičeno zahtevajo, do katerih pa ni 
mogoče priti, ker bo besedah zgoraj naštetih organov in institucij »ne obstajajo,« so predvsem 
naslednje informacije: 1. znanstvene raziskave in dokazi, da je Covid-19 nedvomno posebej 
splošno nevarna in nalezljiva bolezen, znatno nevarnejša in hujša od npr. gripe;  2. 
znanstvene dokazi in študije, kako pride do prenosa virusa okužbe, kapljično ali aerosolno; 3. 
znanstvene raziskave, dokazi, da so (običajne, medicinske) maske koristna in učinkovita 
zaščita pred Sars-Cov-2; 4. znanstveni dokazi o izolaciji virusa Sars-Cov-2, v skladu s 
Kochovimi postulati; 5 študije, ki dokazujejo vzročne zveze med virusom, boleznijo in 
smrtnimi primeru; 7. certifikati o ustreznosti qPCR testa za učinkovito in zanesljivo 
odkrivanje okužbe s Sars-Cov-2 in o njegovem diagnostičnem namenu (znano je in 
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znanstveno utemeljeno, pravijo določeni zdravniki, da testi, ki se uporabljajo v Sloveniji, niso 
namenjeni diagnostiki, so nezanesljivi, zanesljivost rezultatov je pogojena z več dejavniki in 
tako rekoč ne povedo ničesar o bolezni covid); 8. podatki o številu amplifikacijskih ciklov, ki 
se jih uporablja v Sloveniji od začetka testiranja do danes, po mesecih, z razlago vpliva 
ciklov na rezultate; 9. podatki 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 in »s« covidom, e) 
jih umre »zaradi« covida (prosili za predložitev izvedenskih mnenj o spremembi tkiv zaradi 
covida in o odsotnosti vseh drugih pridruženih bolezni); 10) znanstvene dokaze, da je 
medicinska maska primerna, potrebna in neškodljiva zaščita za nošenje tudi po 8 ur, med 
opravljanjem dela, na delovnem mestu, pa (in zlasti) za otroke (pri čemer smo sami predložili 
znanstveno študijo o škodljivih vplivih mask na organizem, zlasti pri otrocih in mladostnikih, 
seveda tudi bolnikih s kroničnimi obolenji dihal); 11) tudi, kako je s FFP2 maskami; 12) 
dokaze, da so medicinske maske, ki so v prodaji pri nas, neoporečne, da ne vsebujejo zdravju 
škodljivih snovi in sterilne – prosili smo za deklaracijo o sestavi mask (material, s kakšnimi 
snovmi so obdelane); 13) podatek, kdo v Sloveniji preverja neoporečnost mask, ki so v 
prodaji in uporabi; 14) podatke o pojavnosti gripe, v grafični obliki, za Slovenijo, z njeno 
primerjavo z boleznijo covid; 15) podatke o tem, koliko smrti, zabeleženih kot covid je bilo v 
DSO-jih in koliko izven DSO-jev; 16) podatke o drugih primerih smrti, brez prisotnosti 
covid; 17) znanstveno in klinično utemeljene podatke o neoporečnosti in varnosti cepiv; 18) 
podatke o tem, da vsa cepiva ustrezajo splošno uveljavljenim načelom in pravilom 
medicinske znanosti, etike in deontologije (s predložitvijo zdravniških pojasnil, zakaj cepiva 
niso nujna, učinkovita in varna ter prošnjo za opredelitev do teh pojasnil); 19) pojasnilo, 
zakaj se alternativne možnosti zdravljenja, poleg cepljenja, javnosti ne predstavijo in katere 
so te možnosti (določena zdravila, kot so Ivermectin, Hidroksiklorokin, v kombinaciji s 
cinkom, Sumamed, Camoquine, Flavoquine in druge kinine, Budesonide (glukokortikoid) in 
vodikov peroksid); 20) pojasnilo, zakaj se pri spoprijemanju s to boleznijo ne uporabljajo 
laboratorijske preiskave – in s prošnjo za komentar medicinskih pojasnil, dostopnih na 
povezavah: https://www.rtvslo.si/…/rezultat…/568841; https://www.rtvslo.si/…/ali-se-
posveca-premajhna…/569429; 21) kriteriji, po katerih se presoja potrebo po nadaljnjem 
presejalnem programu – testiranje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju (VIZ) – ustavno 
sodišče je namreč 27. 8. 2020 presodilo, da je potrebno ukrepe tedensko presojati, oz. 
pretehtati, ali še obstaja potreba po določenem ukrepu, zato smo zahtevali natančne 
informacije, katere kazalnike se presoja, po kakšni metodologiji se jih presoja in kakšna so 
odstopanja za vsak kazalnik posebej; 22) število potrjenih pozitivnih testov, izključno na 
presejalnem testiranju za zaposlene v VIZ, za vsak teden posebej – informacija naj vključuje 
le potrjene primere, ne lažno pozitivnih, kot se na posameznih lokacijah še vedno dogaja – 
številke in odstotki naj bodo izkazani za vsak teden posebej: število testiranih, število 
potrjeno pozitivnih in odstotek; 23) vprašanje, zakaj se še naprej ignorira prisiljujočo 
družbeno nujnost po nameščanju sistemov za čiščenje in odvajanje izdihanega zraka iz 
zaprtih prostorov; 24) vprašanje, zakaj je vlada s Sklepom o uporabi ukrepov, ki jih določa 
Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB), pri pandemiji COVID-19, z dne 13. marca 2020, 
določila, da se pri pandemiji uporabljajo splošni in posebni ukrepi, ki jih ZNB določa za kugo 
ali virusno hemoragično mrzlico, po povzročiteljih iz 1. skupine (ebola, denga, lassa, 
marburg)… In tako dalje. 

Odgovor je vselej enak: informacij ni. 
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NIJZ je pred dnevi izdal zavrnilno odločbo na zahtevo za posredovanje informacij: “Kakšno 
je število oseb, ki so dobile COVID-19 v UKC-jih in koliko njim se je s tem življenje 
zaključilo?« Razlog: informacij nimajo. 

 Delavci v VIZ proti prisili                                                                                                 

3. 5. 2021 

protiprisiliviz@gmail.com 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Ministrstvo za zdravje 

Nacionalni inštitut za javno zdravje 

Zadeva: Dostop do informacij javnega značaja 

Na vas se obračamo z zahtevo po dostopu informacij javnega značaja (Zakon o dostopu do 
informacij javnega značaja; Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – 
ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15 in 7/18),  in sicer: 

1. Kriteriji, po katerih presojate potrebo nadaljnjega presejalnega programa – 
testiranje zaposlenih v VIZ. Ustavno sodišče je 27. 8. 2020 presodilo, da je potrebno 
ukrepe tedensko presojati oz. pretehtati ali še obstaja potreba po določenem ukrepu. 
(https://www.us-rs.si/odlocba-ustavnega-sodisca-st-u-i-83-20-z-dne-27-8-2020/). 
Zahtevamo torej natančne informacije, katere kazalnike presojate, po kakšni 
metodologiji jih presojate in kakšna so odstopanja za vsak kazalnik posebej. 

2. Število potrjenih pozitivnih, izključno na presejalnem testiranju za zaposlene v 
VIZ,  za vsak teden posebej. Informacija naj vključuje le potrjene primere,  ne lažno 
pozitivne kot se na posameznih lokacijah še vedno dogaja. Številke in odstotki naj 
bodo izkazani za vsak teden posebej: število testiranih, število potrjeno pozitivnih in 
odstotek). 

Odgovor pričakujemo v 8 dneh. 

Za Civilno iniciativo Delavci  VIZ proti prisili: 

Bojana Pustinek, Polona Krobat, Ljiljana Radosavljevič 

Pojasnilo prosilke: info niso bile posredovane. 

 Izpeljava vprašanja: karantena in klasifikacija bolezni covid; 

ZNB v 19. členu določa: 

Karantena je ukrep, s katerim se omeji svobodno gibanje in določijo obvezni zdravstveni 
pregledi zdravim osebam, ki so bile ali za katere se sumi, da so bile v stiku z nekom, ki je 
zbolel za kugo, virusno hemoragično mrzlico (Ebola, Lassa, Marburg) ali nalezljivo 
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boleznijo, za katero je minister, pristojen za zdravje, ali Vlada Republike Slovenije na 
podlagi četrtega odstavka 7. člena tega zakona razglasila epidemijo, v času njegove kužnosti. 

Karanteno odredi minister, pristojen za zdravje na predlog Inštituta za varovanje zdravja 
Republike Slovenije. 

Zoper odločbo o odreditvi karantene ni pritožbe. 

Od marca 2020 je očitno, da zapoved KARANTENE velja izključno za bolezen COVID. 

Zato sta na mestu bistveni vprašanji, ki pogojujeta in določata vso “protikoronsko” pravno 
politiko: 

1. Zakaj je vlada s Sklepom o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon o nalezljivih boleznih 
(ZNB), pri pandemiji COVID-19, z dne 13. marca 2020, določila, da se pri pandemiji 
uporabljajo splošni in posebni ukrepi, ki jih ZNB določa za kugo ali virusno hemoragično 
mrzlico, po povzročiteljih iz 1. skupine (ebola, denga, lassa, marburga)? Ali ima oblast za 
takšno klasifikacijo znanstvene argumente in dokaze? 

2. Kdaj je človek zdrav: ko nima bolezni, ali ko nima bolezni covid? 

3. S katerimi znanstvenimi argumenti je pogojena in določena politična odločitev, da je ob 
vsakem sumu na bolezen covid potrebna karantena posameznika? Ali drugače, s katerimi 
znanstvenimi dokazi je utemeljena domneva, da je sleherna okužba s covid nevarnejša od 
vseh drugih prenosljivih bolezni? 

 Dr. Žiga Zebec, drugi članek, članek z naslovom PREPOVEDANO. Dostopno na: 
https://www.ozavesceni.si/prepovedano/ 

 

Danes sem, po objavi članka, prejel pismo zdravnice. Takole mi piše: 

“Novinarki je treba odgovoriti, da gre za strokovne debate med velimi 
strokovnjaki/laboratoriji in znanstveniki, ki poznajo vso ozadje PCR testa. ISZ podpira 
odprto strokovno komunikacijo!  Strokovne debate okoli teh testov še vedno tečejo in dobro 
je, da so tudi ljudje v Sloveniji seznanjeni z vsemi verodostojnimi informacijami iz obeh 
strani. 1. WHO  je v januarju 2021 novelirala navodila glede PCR testiranja in opozorila, 
naj se laboratoriji držijo navodil proizvajalcev PCR testov.  To je bilo narejeno potem, ko so 
na probleme opozorili raziskovalci, ki oporekajo PCR testom. 2.Najbrž se tudi WHO 
sprašuje, kakšen bo rezultat soočenja C-Drosten skupine znanstvenikov in advokata 
Fuellmicha, ki zastopa dugače misleče raziskovalce.Vsekakor je potreben čas, da se dokaže 
pravilnost metode.3.Tukaj smo, da prikažemo obe plati strokovne komunikacije in da 
se kritično odzovemo, ne pa navijamo za ene ali druge. 
 
p.s.: glede PCT stanja (prebolel, ceplljen, testiran) pa velja razmislek, da smo ukinili 
stanje ZDRAV ČLOVEK. 
Dodajam še svoje temeljno stališče, ki temelji na dvojem:- C-19 je obolenje, ki ima samo po 
sebi nizko smrtnost (uradni podatki: World in data, Ioannidis-WHO bulletin) – slika 
printscreen- nujno je graditi naravno imunost – torej dati čas da se ta razvije (predvsem pri 
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mladih, zdravih)… ogroženi (stari, bolni) naj se    cepijo; cepljenje mora biti 
prostovoljno.Še to:Pandemija pa sloni na definiciji, ki je leta 2009 izvzela izraz “severity” 
in torej pomeni, da lahko pandemija vključuje vsako novo okužbo, ki se hitro širi.  Prej so 
bile pod to kategorijo vključene težke bolezni (visoka smrtnost), kot je to npr. pri okužbi z 
ebolo ( do 90%-na smrtnost) 

Povezava: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_human_disease_case_fatality_rates “ 

 

Seznanjen sem z odgovorom, ki je bil spisan za novinarko, go. Zalo Čas. Odgovor mi je 
posredovala zdravnica Sabina Senčar, spisal pa ga je zdravnik Damir Škripec Larisseger.  

Subject:Re: Novinarsko vprašanje, Corman-Drosten recenzijsko poročilo 

“Spoštovana Ga. Čas 

Iskreno se opravičujemo, da nam v vsem obsegu dela, ki so ga polne roke, tako službenega, 
kakor tudi družinskega, nam vsem prostovoljcem v ISZ včasih zmanjka časa za vse odgovore. 
V vašem primeru moramo reči, da je vprašanje dokaj nejasno sestavljeno. Če je vaše 
vprašanje tako ohlapno definirano – “Kako komentirate ugotovitve strokovnjakov, ki 
zavračajo trditve v Corman-Drosten recenzijskem poročilu?”, vam morda težko ustrežemo z 
odgovorom, ki bi zadovoljil vašo raziskovalno žilico. Kot prvo niti ne vemo kolikšno je vaše 
poznavanje same metode PCR, kakor tudi področja, ki se ga želite dotakniti in na kakšnem 
strokovnem nivoju naj bo odgovor? Če pa je to vprašanje, ki zanima strokovnjake NLZOH, 
smo odprti za diskusijo z njimi neposredno, ne pa izza zastora “strokovnjaki NLZOH”. 
Diskusija bo tako vsaj lahko na strokovnem, ne pa na laičnem nivoju. Pa vendar vam z 
veseljem ponudimo odziv, če ste nas zaprosili, če še nismo prepozni? 1. “V NLZOH so nam 
pojasnili, da to ne more biti napaka testa, saj je test zasnovan tako, da dokazuje prisotnost 
nukleinskih kislin, ki se nahajajo v notranjosti virusa in hranijo genetske informacije. 
Postopek dokazovanja virusa v vzorcu bolnika s PCR-metodo pa poteka v več fazah, ki 
veljajo za osnove klinične mikrobiologije.” – a s tem so vam odgovorili oz. kaj pojasnili? Kot 
družboslovki vam morda besedna zveza “nukleinske kisline” deluje hudo učeno, 
naravoslovcu pa deluje dokaj ohlapno, v tem primeru še posebej, ko vam v drugem delu 
poudijo vzvišen del razlage o dokazovanju virusa, ki je seveda “osnova” mikrobiologije. Pa 
vendar je tukaj glavno vprašanje, ki bi se vam kot novinarki lahko porodilo, če ste brali 
vsebine objavljene na naši spletni strani, je to: kako vedo za zaporedja nukleinskih kislin, če 
pa sam virus ni bil izoliran? Torej laično povedano, ga niso ujeli, da bi lahko pogledali v 
njegovo notranjost in razbrali njegovo genetsko kodo (specifično zaporedje določenih 
nukleinskih kislin)? Cesar je gol v tem primeru, ampak tukaj celo cesarja niso našli, samo 
domnevajo da je. Torej če se s PCR ne dokazuje virusa ampak se domneva, da je, ker se v 
nekaterih primerih najde določeno kombinacijo nukleinskih kislin, v nekaterih primerih pa 
ne. Ampak še enkrat, to so domneve o virusu, ki ga niti niso izolirali. Kolikor je to preprosto 
za razumeti, je po drugi strani šokantno, kako tega strokovnjaki NLZOH ne izpostavijo, če je 
pa to osnova mikrobiologije – izolacija povzročitelja? Če to ni pomembno, da “ujameš” 
povzročitelja, zares ujameš, ne pa kot Cefizlja iz Butalcev, pa še njega so vsaj videli, v tem 
covid primeru pa se samo domneva da je, ker pač manjkajo štručke.. 2. Glede Ct vrednosti. V 
laboratorijski diagnostiki, kakor tudi v veliko, tudi običajnih procesih, je število ciklov – 
ponovitev, izjemnega pomena. Recimo da vzamete kot analogijo peko. Merjenje ciklov poteka 
v minutah, temperatura je seveda tudi pomembna. Če je v receptu čas peke 30minut na 
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220°C, potem pa dobitevam nova navodila, kjer navedejo, da pečite 40 minut, boste seveda 
dobili prepečen končni izdelek, če pa vam v naslednjih navodilih naročijo, da pečite 23 
minut, boste seveda dobili premalo pečeno – s surovim biskvitom, če npr. govorimo o 
sladicah. Tudi v laboratorijski diagnostiki obstajajo recepture in je nujno potrebno slediti 
določenim zaporedjem v analiznem postopku, ki ga strokovnjaki NLZOH zagotovo poznajo. 
Če njihova razlaga o nepomembnosti oz. “le orientacijskem pomenu” števila amplifikacij, 
pomiri vas kot laika, je naše mnenje, da je njihova izjava netočna, zavajajoča in nestrokovna. 
Za konec bi se vam zahvalili, da delujete skladno s Kodeksom Novinarske Etike in dajete 
možnost obem alternativam.” 

 

Prejel sem elektronsko sporočilo, kjer se me seznani z dodatnim znanstvenim virom. 
Zdravnici ge. Senčar, ki mi je članek poslal, je članek poslala dr. Jerneja Tomšič. 

Povezava: https://telegra.ph/Corona-The-comprehensible-and-verifiable-refutation-of-the-
virus-allegations-10-29 

Izvleček: 
“The entireRNA obtained from a patient’s bronchial lavage (BALF) was used to construct a 
whole duck (right picture) from this soup of genetic material many short sequence sections 
(small Lego bricks left picture). All these small sequence sections (small Lego bricks left 
picture) have nothing to do with each other. Without a construction plan, an alignment, 
nobody could do anything with all these small short sequence sections (except creative 
children, the young at heart and especially creative people looking for the proof of an idea).  

Therefore, the virologists of the CCDC used an alignment based on “corona viruses” from 
bats. The algorithm now tries to construct a new duck, i.e. to create a model, from these 
many unconnected short sequences (Lego bricks). This is a purely intellectual construct, it is 
not a real structure and has never been isolated as an intact and complete genome (the entire 
genome strand of SARS-CoV-2 is almost 30,000 nucleotides long)!  

Structures shown in EM images and published as images of viruses have never been 
biochemically characterized. No nucleic acid has ever been extracted and determined from 
such particles. These particles are published only as viruses, with the information that the 
same particles of this type are produced each time “uninfected” cell cultures are treated in 
the same way as cell cultures defined as “infected”. Non-virologists refer to these particles 
as e.g. phagosomes, endosomes, exosomes, transport vesicles and in cross section as villi 
etc.“ 

 

 

Sic. 

 

FOLLOW THE MONEY 

Gospa, ki jo je tema pritegnila, mi je poslala zanimivo informacijo. 
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“Spoštovani,  

v letu 2020 sta EJC in Facebook Journalism Project (!!!!)  dobila / imela na razpolago 3 
mio USD , ki sta jih preko razpisov delila kot DONACIJE medijem za pomembno in 
“korektno ” poročanje o COVID-19 krizi (v narekovajih – glede na znano dejstvo, da fcb 
neovirano in agresivno cenzurira vse objave, ki niso v soglasju z globalno agendo ) .Spodaj 
je razpis v celoti. Na tem linku https://europeanjournalism.fund/news/68-news-
organisations-freelancers-grant-funding-covid19 pa je seznam v 2. razpisu izbranih medijev 
in novinarjev, ki so bili deležni te “dobronamerne” finančne podpore za “korektno” (s fcb 
politiko usklajeno?) poročanje . Na seznamu sta 2 slovenska “neodvisna” medija: Oštro in 
Časoris . : Navedba izbranih iz Slovenije (iz zg. linka o vseh izbranih v drugem razpisu ) : 

Support Fund 

The European Journalism Centre (EJC), in partnership with the Facebook Journalism 
Project (FJP), is pleased to announce 68 more news organisations and freelance 
journalists receiving grants through Wave 2 of the European Journalism COVID-19 
Support Fund. 

Wave 1, launched in April 2020, saw €1,530,000 awarded to 94 news organisations and 
freelancers. In Wave 2, grantees are serving local and regional communities and 
communities of interest across 28 European countries. This includes countries previously 
represented in Wave 1, as well as 7 new countries: Albania, Czech Republic, Latvia, 
Luxembourg, Slovakia, Slovenia, Sweden. 

We’re thrilled to be able to support the following 68 news organisations and freelance 
journalists through Wave 2 of the Fund: 

Emergency Fund (freelancers and news organisations)  

   Slovenia 

Časoris (€10,000) 

Oštro (€25,000) 

================== 
VSEBINA RAZPISA : 

In April 2020, the European Journalism Centre (EJC) and the Facebook Journalism 
Project (FJP) launched a $3m USD fund to support hundreds of community, local and 
regional European news organisations and journalists during the COVID-19 crisis. 

Our mission is to protect news organisations and journalists that are supporting the most 
affected communities across Europe. Our grants will help them provide essential coverage, 
inform citizens and fight misinformation with minimal resources during the COVID-19 
crisis. 
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The purpose of the Fund is to provide core funding to support community engagement 
initiatives, address critical business needs, and facilitate innovative journalistic coverage of 
the COVID-19 pandemic. 

Wave 1, launched in April 2020, saw €1,530,000 awarded to 94 news organisations and 
freelancers from 28 countries across Europe. 

For Wave 2 of the Fund, there are two tracks that will provide grants ranging between 
€5,000 and €25,000.  

Applications for Wave 2 of the European Journalism COVID-19 Support Fund are 
now closed.  
https://europeanjournalism.fund/?fbclid=IwAR272wXrwjj0poalRQ32j9W_yrP65CUNenASm
1iQPzu56UULjPt4CQssd-c “ 
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ZAUPANJE IN SOLIDARNOST, PRAVIJO. VSEKAKOR.  

AMPAK, OPROSTITE … ?! 
 
 
Pravijo: ko gre za pravo, takrat smeš govoriti, ko gre za medicino, molči. Ta molči razumejo 
kot »verjemi« in »zaupaj«, zato »ne poizveduj« in ne izražaj dvoma, še posebej pa ne kritike. 
Pravijo tudi »bodi solidaren.« Solidarni molk razumejo tudi kot »ne sprašuj«, »ne objavljaj« 
in »ne pojasnjuj svojega razmišljanja«. Če to storiš, ti pravijo »teoretik zarote«, »antivakser«, 
»zanikovalec«, »psevdo-nekaj« … Ker da »ne razumeš«. Seveda ne razumem. Pa želim 
razumeti. Moram. Do tega imam pravico. To je pogoj – VSEGA. Razumeti! Če je na eni 
strani pravica je na drugi dolžnost. Omogočiti, dopustiti, prizadevati si za RAZUMETI. 
 
K temu se še vrnem. 
 

1. Samo, da gremo mi ‘na morje’ – kaj ne?!    

 
Tako to je. Tako to bo. Tudi, na primer, v Nemčiji. 
  
A nikakor ne samo v Nemčiji. Vsekakor pa tudi v Nemčiji. Ne le v Franciji, na Češkem in 
drugje. Pa v Sloveniji. Tudi v Nemčiji. Vseh vojn, vseh zločinov, vseh genocidov, vsega 
nacizma in neonacizma, vsega izmaličenja človekovega življenja in dostojanstva OČIŠČENI, 
pred pastmi in zdrsi neposredne demokracije ustavno zaščiteni in SAMOKATARZIČNI 
Nemčiji. 
 
SAMO CEPLJENI OTROCI BODO LAHKO OBISKOVALI ŠOLO IN/ALI VRTEC. Tudi v 
Nemčiji. 
 
Je moj jezik oster? Da, oster je. Imam za to dober razlog? Morda ga nimam. Če ga imam, mi 
ga ni treba pojasnjevati. Če ga nimam, bi ga lahko pojasnila. Imam ga. Zato mi ga ni treba 
pojasnjevati. Vseeno ga bom pojasnil. 
 
Otroci, vrtci, šole, cepljenje za bolezen Covid, Nemčija, Evropa, prepoved vpisa. Ponavljam. 
Namenoma.  
 
Tako je bilo odločeno na letnem kongresu zdravnikov v Nemčiji. Odločitev bo v družbenem 
življenju zaživela z zimo 2021 in s prehodom v leto 2022. Zaživela bo od takrat dalje. 
    
Zločin nad otroki? Sprašujem. Ta se je zgodil, se dogaja in se bo nadaljeval. 
GENOCID NAD OTROKI? Sprašujem. Da ne? Pravite, da ne? Dobro, potem pa ne. 
    
Lahko pišem in sprašujem tudi brez besed »zločin« in »genocid.« Lahko pišem, sprašujem, 
iščem, obveščam in delim, ker mi ni vseeno. 
 
Nimam otrok. Nisem starš. Torej tudi nimam vnukov in vnukinj. Nisem poročen. Imam 
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starša. Še sta živa. Tega sem neopisljivo vesel. 
 
Zanima me. In me skrbi. 
 
Financiram se sam. Nihče me ne financira.  
 
Samo povem. Četudi mi ni treba. Ničesar mi ni treba. Ničesar, razen umreti. To moram. 
Drugače ne gre. To me ne skrbi. Ne več. 
 
Ste že šli na morje? Je bilo fino? Šele greste? O, super. Verjetno bo fino. Pomembno je iti na 
morje. Pomembno je, kot je državljanki zapisala dr. Mateja Logar, iti na morje, ker je fino 
uživati, se imeti fino, ne pa ostati doma. Najbrž ima prav. Ima prav? Ima, ne? Dobro. 
 
Ne izogibam se cinizmu. Za to imam dober razlog. Ni mi ga treba pojasnjevati. Nisem vodja 
strokovne svetovalne skupine vlade. Nisem član strokovne svetovalne skupine vlade. Nisem 
minister. Nisem javni funkcionar. Pojasnil ga bom. Razlog. S cinizmom. 
 
Zakaj ne bi stali v vrsti in na soncu, da bi lahko šli na morje in se imeli fino, uživali, je res? 
Kaj pa je nekaj stanja v vrsti na soncu in en pik v roko, če je na drugi strani možnost iti na 
morje, se imeti fino in uživati, drži? Nič ni pomembnejše od tega, zato je to najpomembnejše, 
je tako? Dobro. 
    
Pa na koncert, tja se tudi lahko gre. Tja se potem sme. Zakaj bi si rinili palčko v nos, če temu 
lahko naredimo konec? Vsaj za pol leta. Za prve pol leta. Zakaj bi pljuvali in nosili pljunke 
na testiranje, potem pa razlagali redarjem in varnostnikom na vhodih družabnih prireditev, da 
»to tudi velja«, če v praksi ne velja, četudi pravno velja, njih pa ne zanima, kaj velja, ker jih 
zanimajo navodila nadrejenih oseb o tem, kaj naj jih na vhodu zanima, to pa jih ne zanima? 
Imajo prav. In jih razumem. Zakaj bi se z njimi prerekali, da sta pravo in objava na spletišču 
NIJZ glede tega jasni? Morda zato, ker dr. Beović in dr. Logar pravita, da to ne velja, ker 
velja samo PCR test? Ta test pa je del pravila PCT. Zato? Tako pravita doktorici medicine. 
Zato to tako je. Da, tako je. Predvsem je tako zato. 
 
Zakaj bi se cepili in prenehali testirati s PCR? Ne vem, zakaj. Če se cepimo in se še naprej 
testiramo s PCR testi, nosimo masko, tudi zunaj, na zraku… Morda problema ni. Pač več in 
še več varne zaščite. Če je tako, potem je morda super. Verjetno je. Zakaj bi se sploh 
ukvarjali s PCR testi? Zaradi znanstvenih člankov o tem? Zaradi deklaracije, s katero jih je 
opremil proizvajalec? Zaradi »ni za diagnostične postopke«? Zaradi »ni testirano v 
diagnostičnih postopkih«? Očitno ne. Psevdoznanost? Tako pravijo. Psevdonovinarke. 
Psevdostrokovnjaki. Zaradi morja, koncerta in restavracije? Zdi se tako. Zaradi zdravja? 
Življenja? Morda. Zakaj bi se s tem obremenjevali? Res je, ne vem, zakaj bi se. Naj bo tako – 
ne vem. 
    
Zakaj bi zboleli, če nam ni treba zboleti? Za boleznijo Covid, mislim. Zakaj bi nas bilo strah 
bolezni, če lahko ta strah odvržemo, vsaj za pol leta? Pa tudi, če ga ne moremo prav zares – 
vseeno ga lahko. Zakaj bi se ukvarjali z metanjem strahu stran, če vemo, da lahko zbolimo v 
vsakem primeru, le da v enem primeru ne moremo huje zboleti? Zakaj bi se mučili z 
dejstvom, da lahko vseeno huje zbolimo, če se nam ni treba? Zakaj bi si z vsem tem belili 
glavo, če lahko stojimo v vrsti in se cepimo, potem pa gremo na morje, na koncert in v 
notranje prostore restavracije? Zakaj bi se nam zdelo 'moteče?, če je testiranje vseeno 
zaželeno, pa tudi, če se zahteva? Zakaj bi se ukvarjali z 'moteče'? Saj je samo moteče? Je več 
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od tega? Morda. Ne nujno. Tudi, če je. Zakaj bi se ukvarjali s tem? Zakaj bi spraševali, kako 
da ti ukrepi in ta pravila še veljajo, čeprav je uradna epidemija, ki je pandemija, četudi to ni, 
uradno preklicana? Zakaj bi citirali stavke iz zakona in odloka in zakaj bi kričali 39. člen 
Zakona o nalezljivih boleznih, ki je sicer protiustaven, kot je ugotovilo in potrdilo ustavno 
sodišče, a ni razveljavljen in četudi je protiustaven, ker ni dovolj določen in jasen, zato je 
»podnormiran«, je jasen glede enega vprašanja, četudi je sicer protiustaven, ker ni jasen: če ni 
izjemnega stanja, če ni uradne epidemije, ki je pandemija, četudi ni pandemija, ne more biti 
več sklicevanja na 39. člen ZNB, če ne more biti več sklicevanja na 39. člen ZNB, tak, kot je, 
pa ne veljajo več ukrepi, kot so maske, PCR testi in PCT pravilo? Je tako? Točno tako je. 
Drži kot pribito. A ni tako. Nikjer. V praksi. V dnevni politiki. V medijih. Torej ni tako. 
   
Zakaj bi vse to počeli, iskali in spraševali, dvomili in bili kritični, če nam tega ni treba? In 
tega nam ni treba. Nikomur tega ni treba. In gremo lahko na morje, čez mejo, k sosedom, ki 
nas imajo radi in nas spoštujejo, celo cenijo, pa na koncerte gremo lahko in v restavracije. 
Zakaj se ne bi samo špiknili in vse bo tako, kot je bilo pred tem, ko je vse postalo drugače? 
Saj bo? Tudi, če ne bo. Nekaj bo. Nekaj vselej je. Pa kaj, če morajo ljudje marsikje še naprej 
zatikati palčke v nos? Pa kaj, če morajo še naprej dihati v masko, vdihavati svoj CO2 in 
vohati svoj zadah? Važno je, res pomembno je, da gremo lahko na morje, na koncert in v 
restavracijo, kaj ne? Pa tudi, če ne gremo, ker ne smemo, je odločilno, da bi lahko šli, še bi 
storili, kot pravijo, da morajo storiti. Samo en pikec in vse bo spet lepo, po starem, vsaj pol 
leta, ali ni res? Zdi se, da ni. A kaj potem. Zakaj bi se s tem ukvarjali? Ne vem, zakaj bi se. 
Naj bo, da ne vem. 
    
Potem postane važno, res pomembno, da to najprej pričakujemo, potem pa zahtevamo tudi od 
drugih – da so SOLIDARNI! Je res? Za to gre! To je tisto, za kar zares gre! Tako pišejo 
mnogi. Tako pišejo tudi ljudje z doktorati in akademskimi nazivi. Nekateri se zahvaljujejo 
drugim, ki tako pišejo, sklicujoč se na etiko. Verjetno imajo prav. Da gre za etiko. Cepiti se je 
enako biti etičen in ravnati etično. Tako kot nekdanji zmagovalec na državnozborskih 
volitvah: gre za ETIKO. Za ETIKO CEPTITI SE. Ker gre za ODGOVORNOST in 
SOLIDARNOST. Za katero odgovornost? Za katero solidarnost? Čigavo? S kom? Da se tudi 
sami špiknejo, špikneMo, drži? Zapisali so in objavili v časniku, da drži! Z zahvalno not: 
drži. Ker gre za solidarnost. Ker to JE solidarnost. Etična. Je tako? Zakaj se ne bi drugi in vsi, 
če pa smo se mi – in smo se morali, čeprav se nismo morali? Ne zaradi zdravja, ne zato, da 
ozdravimo, ne zato, da ne zbolimo, ne zato, da težje ne zbolimo, ne zato, da OSTANEMO 
ZDRAVI, ne zato, da bolezni ne prenesemo, ampak zato, da gremo lahko na morje, čez mejo, 
na koncert in v restavracijo, je tako? In da smo solidarni, s tem pa smo tudi etični, jasno in na 
dlani, imam prav? 
 
Verjetno se motim. Najverjetneje gre za življenje, zagotovo pa gre za zdravje. Le kako bi 
lahko šlo za karkoli drugega? Zato naj velja, da gre za to, četudi tega ne moremo absolutno in 
kategorično trditi, niti dokazati, a spet, zakaj bi se s tem sploh ukvarjali? Naj velja, da ne 
vem, zakaj. 
 
In to je res pomembno, mar ni? Posebej, ker ni zdravil za tisto, za kar je cepljenje? Ker jih res 
ni, drži? Če ne pravijo, da so, potem jih pač ni, je tako? Zato je to nujno? In ker je tudi varno 
in učinkovito, četudi ni, ampak je, je tako, da je zato nujno, varno in učinkovito, četudi ni, 
ampak, je, ker potem gremo lahko na morje, na koncert, ne da bi se prerekali z varnostnikom 
na vhodu, ne da bi dan prej zatikali palčko v nos in ne da bi pravnike, vselej znova in eno in 
isto, spraševali, če je vse to ustavno in zakonito, ker vemo, da ni, ampak nam to nič ne 
pomaga, ker tisti, ki bi morali odločiti, da ni, ne odločijo tako in najverjetneje ne bodo 
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odločili tako? Je tako? Morda ni. Lahko sklenemo, da gre za življenje, zdravje, solidarnost in 
etiko. Gre za to? Če pravijo, da gre za to, potem gre za to. Zakaj bi se ukvarjali z možnostjo, 
da morda ne gre za to? Naj velja, da ne vem. 
 
In s seboj na morje lahko vzamemo avtobiografijo enega od tistih, ki jih nič od tega, kar je, 
ne moti, motijo pa jih tisti, ki so moteči, ko jih nekaj in veliko od tega, kar je, moti, prvega pa 
ne moti… Drži? Dobro. 
    
Samo en majhen pik mi dej in vse bo tako kot prej. Je tako? Kaj pa, če ni tako? Zakaj bi se s 
tem ukvarjali? Naj bo, da ne vem, zakaj. 
    
In smo notri: med cepljenimi. Cepljeni – oni so ok. Necepljeni niso ok. Mi smo ok, če smo 
cepljeni. Oni drugi, ki so DRUGI, niso ok, z njimi ni ok. So DRUGI, ki niso ok. S cepljenimi 
gremo na morje, na koncert in v restavracijo, z necepljenimi ne gremo. Zakaj ne? Tega ne 
vemo, a naj velja, da to vemo, predvsem pa, da se s tem ne ukvarjamo. Zakaj bi se? Naj velja, 
da tega ne vem. S cepljenimi se družimo zasebno, romantično in intimno, z necepljenimi se 
ne. Cepljene obiščemo in jih povabimo na obisk, necepljenih ne. Mi smo solidarni, oni niso. 
Mi smo odgovorni, oni niso: zaradi njih ne moremo povsem brezskrbno na morje, na koncert 
in v restavracijo. Mi smo ok in etični, oni drugi niso ok in niso etični. Zaradi njih moramo 
pred zmenkom postavljati neprijetna vprašanja, kot na primer »si cepljena«, »s katerim si pa 
cepljena«, »kdaj pa si se cepila«, »si prebolela«, »imaš hitri test« in pa »daj podpiši tole 
izjavo, da nisi tvegana, če pa si in kaj fašem, mi pa plačaš stroške zdravljenja, ki bodo s 
časom naraščali in eno pavšalno odškodninico mi plačaš, rečeva 5.000 EUR na roke, ok?« 
Na prvi pogled se zdi, da je to bolj zdravo in bolj razumno, kot spraševati, s kom pa si bila, 
preden boš morda z mano. To pa drži kot pribito. Zakaj bi se torej s tem ukvarjali? No, zato. 
Naj bo tako. Četudi morda ni. 
    
Da je tako? No, potem pa super, da je. 
    
Zakaj ne bi vsega, kar se od nas zahteva, mirno sprejeli, če imamo v nasprotnem primeru 
lahko težave, take in drugačne? Na primer, ali predvsem na delovnem mestu, glede 
zaposlitve? Pa z odnosom sosedov, znancev in prijateljev? Pa vsakič, ko gremo na morje, na 
koncert, ali v restavracijo? Dobro. To je rešeno. Glede tega smo se sporazumeli. Soglašamo. 
    
Cepiva so nujna, varna in učinkovita. So, ne? Dobro, če so. Če se kaj neprijetnega, celo 
slabega zgodi – to ni problem. Lahko bi bilo huje. Vedno bi bilo lahko huje. Kdaj in kako, 
tega ne vemo, vemo pa, da bi lahko bilo, zato vzamemo, kar lahko vzamemo, ker vemo, da bi 
bilo lahko huje, če pa bi bilo huje ali hudo, pa vemo, da bi bilo lahko hujše in bolj hudo, 
ampak verjetno ne bo tako. Rešeno. 
    
Pravno gledano nihče ne odgovarja za tisto, kar se zgodi po cepljenju in zaradi cepljenja. 
Zakaj bi se s tem ukvarjali? Saj se ne bo nič zgodilo? Naj velja, da je tako, ker bo tako. 
 

2. Družbena, torej socvialna in poilitična (ne pravna!) enakopravnost 

 
Nemci so… Na 124. nemškem medicinskem kongresu (zgodovinsko in prelomno leto 
2021) so zdravniki nemško zvezno vlado pozvali, naj nemudoma začne z razvojem strategije 
cepljenja proti COVID-19 za otroke in mladostnike, ki jo naj izvedejo pred zimo 2021/2022. 
To med drugim vključuje: 
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 – takojšnje in trajne raziskave cepiv za otroke in mladostnike, mlajše od 16 let, s 
spodbujanjem zadostnih finančnih in organizacijskih ukrepov;  
– naročilo zadostne količine ustreznih cepiv in pravočasna dobava; 
– priprava in realizacija proaktivnega medijskega komuniciranje za cepljenje otrok in 
mladostnikov; 
– podpora pediatrom in ostalim zdravnikom v ordinacijah, klinikah, javni zdravstveni službi 
(ÖGD) in družinskim zdravnikom pri komunikaciji in izvajanju strategije cepljenja. 
    
Pravica do izobraževanja, z dnevnim varstvom v vrtcih in obiskovanjem šol, bo pozimi 
2021/2022 pogojena S PRAVOČASNIM CEPLJENJEM proti COVID-19. Brez 
pravočasnega cepljenja zlasti MLAJŠIH OTROK bo ponovni »lockdown«  (ki BO, če 
cepljenja ne bo) predvsem za to starostno skupino spet vodil do resnih negativnih posledic za 
otrokov duševni razvoj. Tako bo, če ne bo zadosti cepljenja. Samo cepljenje lahko to 
prepreči. Zato še enega lockdowna ne sme biti. Zato je treba vse otroke pocepiti. To je 
odgovorno, zdravo, etično in solidarno. Je tako? Pravijo, da je tako. Naj bo tako. Če bo 
lockdown, bo zato, ker ne bo »čredne precepljenosti.« V vsakem primeru bo nekaj: ali 
lockdown ali pocepljenost ali pocepljenost in lockdown, z zadržkom, da je s pocepljeno 
precepljenostjo šlo nekaj narobe… 
 
Seštevek vseh seštevkov: družine z otroki lahko enakopravno sodelujejo v družbi le s 
cepljenimi otroki. 
    
Fino, a ne? Ker tako je, seveda? Tako je prav, prav je tako, to pa zato, ker je to nujno in je 
lahko samo tako prav, drži? Zato je etično. Ker je odgovorno in solidarno. Tudi kristalno 
jasno, kategorično neizpodbitno? Dobro. Rešeno. 
    
Še evidenco »teoretikov zarote« uredimo in bomo pripravljeni na kurjenje za naslednji prvi 
maj. 
    
Dokument, pred in po strani strani 30 in 31, ki je vsekakor zanimiv: 
  
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdfOrdner/124.DAE
T/Beschlussprotokoll_Stand_06.05.2021.pdf 
    
Deutschland, Deutschland über alles… O izvoru i izvorih nemške himne na povezavi: 
https://www.britannica.com/topic/Deutschlandlied. Zakaj jo omenjam? Ne vem, ampak je 
vseeno, zakaj bi se s tem ukvarjali? 
 

3. Covid-potni list: za Ljudi, ki so ok in za Druge, ki niso ok 

“Zelena” putovnica je političko nasilje nad zdravim ljudima i nad zdravim razumom.” Tako 
trdijo mnogi. Res mnogi. Celo v Sloveniji. Tako trdijo tudi spoštovani gospe in gospodje: 

Prof. dr. Krešimir Pavelić, dr. Slavko Kulić, prof. dr. Valerije Vrček, prof. mag. med. 
biochem. Josipa Juričev-Sudac, prof. dr. Stipe Kutleša, prof. dr. Ružica Razum, dr. Srećko 
Sladoljev, dr. med. Nada Juričev, dr. med. Lidija Gajski, dipl. iur. Mate Knezović: 

Povezava: https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-
GK1C&v=517283339414403 
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Kaj pa mislimo mi, če mislimo? Je to pomembno? Zakaj bi se s tem ukvarjali? Zakaj bi bili 
neetični, neodgovorni in nesolidarni? Naj velja, da za to ni razloga.  

4. Kaj je s »spike-proteini«? 

Zatorej, kaj je torej s spike-proteini? Je to pomembno? Zakaj bi se s tem ukvarjali? Ne vem. 
Naj velja, da ne vem. 

Pol-odprto pismo. Avtor: Srečko Šorli, fizik. COBISS: 
https://bib.cobiss.net/bibliographies/si/webBiblio/bib201_20210414_154413_a45944419.htm
l; SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37017351400; Web of 
Science: https://publons.com/researcher/4111694/amrit-srecko-sorli/; Inštitut za Bijektivno 
fiziko: http://bijectivephysics.com/. 

Citiram: 

Spoštovani dr. Mateja Logar, spoštovani preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada in 
Specializiranega državnega tožilstva 

V zadnjih mesecih so bili objavljani znanstveni članki, ki neizpodbitno dokazujejo, da se po 
cepljenju nastali spike proteini ne zadržujejo le lokalno na mestu vboda, ampak se preko 
krvnega obtoka širijo po celem telesu in ga zastrupljajo (1). Vsled tega imamo veliko število 
bolezni takoj po cepljenju, mnoge povzročijo smrt par dni po cepljenju.  

Bilo bi smiselno, da se nemudoma naredijo potrebne klinične raziskave o povečanem številu 
spike proteinov pri cepljenem prebivalstvu in da se ob ugotovitvi njihove prisotnosti o tem 
obvesti vlado. Metoda za ugotavljanje spike proteinov v krvi se imenuje “Western blot”(2). 

Statistični podatki SURS kažejo preliminarni rezultat, da se je povprečna smrtnost v Sloveniji 
v prvih štirih mesecih leta 2021 povečala v primerjavi s povprečno smrtnostjo v zadnjih 
šestih letih za 9,44%, kar potrjuje zastrupljanje s spike proteini vsled cepljenja in posledično 
večje umiranja ljudi.  

Statistična analiza velikih številk, ki sem jo predlagal Prof. Beovičevi, bo kavzalno korelacijo 
»cepljenje-povečana smrtnost« neizpodbitno dokazala (3).  

Dr. Logarjeva, vaša izjava, da so cepiva varna in učinkovita ni resnična (4), empirična 
znanost je ne potrjuje. Statistična analiza velikih številk, ki jo predlagam, jo bo neizpodbitno 
ovrgla. Tako trdim na bazi podatkov EMA: do sedaj v Evropi okoli 1,5 milijona poškodb po 
cepljenju in okoli 1400 mrtvih.  

Moje pismo je spodbuda odgovornega državljana in znanstvenika, v katerem vas obveščam o 
hudi nevarnosti, ki grozi Slovenskemu prebivalstvu. Če ne bi imel za to trdnih znanstvenih 
dokazov, vam ne bi pisal. Sedaj je na vas, da nastala dejstva proučite in se odločite o izvedbi 
predlaganih raziskav in statističnih analiz, ki bodo moje trditve potrdile ali ovrgle. Zavedam 
se vseh pravnih odgovornosti vsebine tega pisma, ki sem ga napisal pri polni zavesti.  

Vsem želim lep dan, v upanju, da naredimo v danem trenutku vse potrebno za varnost in 
zdravje državljanov Republike Slovenije.  
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Srečko Šorli  

Skrajno prijazno. Etično. Odgovorno. Solidarno.  

Viri: 

1. Znanstveni članki na temo: 

–          Circulating SARS-CoV-2 Vaccine Antigen Detected in the Plasma of mRNA-1273 
Vaccine Recipients: https://academic.oup.com/cid/advance-
article/doi/10.1093/cid/ciab465/6279075 
–          SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of 
ACE 2: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902 
–          CoViD vaccines and thrombotic events: EMA issued warning to patients and 
healthcare professionals: https://joppp.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40545-021-
00315-w 

–          The S1 protein of SARS-CoV-2 crosses the blood–brain barrier in mice: 
https://www.nature.com/articles/s41593-020-00771-8 
–          COVID-19 Report: Breastfeeding Baby Dies After Mother Receives Pfizer 
Vaccine: https://www.visiontimes.com/2021/04/30/covid-19-report-breastfeeding-
baby-dies-after-mother-receives-pfizer-vaccine.html 
–          SARS CoV-2 related microvascular damage and symptoms during and after 
COVID-19: Consequences of capillary transit-time changes, tissue hypoxia and 
inflammation: https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.14814/phy2.14726  

2. WESTERN BLOT: 
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7467868/  
- https://www.proteinsimple.com/advanced-western-blotting-applications-for-sars-cov-2-
research.html#development 
- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC371214/ 

3. Zahteva za znanstveno analizo uspešnosti cepiv, ki bo neizpodbitno pokazala povečano 
stopnjo obolenj in smrtnosti v cepljenih skupinah prebivalstva: 
https://www.dnevnik.si/1042956964 
4. Izjava dr. Logar, da so cepiva varna in učinkovita: 
https://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/prihaja-novi-katastrofalni-val-logarjeva-
priznava-da-jih-
skrbi/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2KyRqQ7RK1PeMyinR
MfmI3iI5xfWxV42EeGLZVWn3Msbx_qYRu5v6iJCE#Echobox=1624116862 
5. VIDEO (S. Šorli) NA TEMO: https://www.bitchute.com/video/yKrkqCzbr3Rp/ 

K temu dodam, v vlogi ‘hudičevega advokata’: 

Cepljenje se je v domovih (DSO-jih; ne puščam ob strani dejstvo, da se je tam zgodil zločin 
in da se zločin v DSO-jih nadaljuje – zaradi sprevrženo brezbrižnega ignoriranja problema 
zraka!! – na kar smo Mitja Vilar, prof. dr. Dušan Keber in jaz tedensko, tudi dnevno 
opozarjali od aprila 2020, do danes, zgodilo pa se ni nič in naredilo se ni ničesar!) začelo 
28.12.2020. Glede na časovni zamik do polnega delovanja je učinek cepljenja na umrljivost 
mogoče vrednotiti šele po januarju 2021, torej s številkami od februarja 2021 dalje? Drži? 

Številke so, so natančne, odražajo dejstva, resnico in tako, resnicoljubno, bodo tudi 
predstavljene javnosti? Dobro. Res dobro – če bo tako. 
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Še nekaj virov na temo: 

1. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.06.20.448993v1 

2. https://www.nature.com/articles/s41422-021-00495-9 

3. https://www.nature.com/articles/s41593-020-00771-8 

4. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096999612030406X 

5. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.29.424619v1 

6. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.04.409144v1 

7. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.01.11.425914v1 

8. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.10.12.335083v1 

9. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.07.414706v1 

10. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.09.30.317818v1 

11. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.07.17.209288v3 

12. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.05.02.072439v1 

13. salk.edu/news-release/the-novel-coronavirus-spike-protein-plays-additional-key-role-

in-illness/ 

Je to pomembno, ne samo zanimivo? Zakaj bi se s tem ukvarjali? Naj velja, da ne vem. 

5. RTV Slovenija 

Ena večjih ironij »izjemnega družbenega stanja« v Sloveniji (op.: uradno niso bile razglašene 
»izredne razmere«, je pa bila uradno uveljavljena – protiustavna – določba 39. člena ZNB, ob 
tem, da pa 37.a člen Zakona o obrambi govori o »izjemnem stanju« - kot stanju med 
»normalnim« stanjem in »uradnim izrednim« stanjem) je RTV Slovenija. Postala je 
shizofrena institucija. Zelo shizofrena. Ker je postala, kar je postala in ker deluje, kot deluje 
(mislim na informativni program), se za tisto, kar je na njej še vredno pozornosti, zdi, da je 
tja zašlo po pomoti. Nastajajo tragikomične okoliščine: v smislu, kot bi človek v ekran kričal 
»Donald je lažniva svinja«, oblečen pa bi bil v T-shirt »Volite Donalda!« – in bi bil ton 
izklopljen. 

Dokumentarec, RTV SLO, naslov: Zelena laž (zahvaljujem se gospodu, ki me je nanj 
opozoril na FCB). Povezava: https://www.rtvslo.si/tv/spored/tvs2/2021-06-19 

Kratek povzetek filma: 

Današnji koncerni imajo toliko moči, kot so jo nekoč imeli absolutistični cesarji in kralji. 
Vlade in ustanove pa niso nič druga kot podaljšana roka industrije. Moramo se znebiti 
‘sladkorne pene’ potrošništva in priznati, da je sistem ubijalski. Uničuje naravo, osnovo za 
naše preživetje. Trenutni sistem se ne meni za človeka. Globalisti se oklepajo dobička in 
najemajo pretepače. Koruptivni politiki pa skrbijo za to, da se vojaška policija bori na 
napačni strani – politika, vojska, policija, sodni sistem… ne delajo za ljudi, za naravo. V lovu 
za dobičkom uničujejo naravo in zatirajo ljudi po vsem svetu. Globalisti (današnji 
‘veleposestniki’) vsak dan grozijo staroselcem (ljudem po celem svetu) in jih pobijajo. Pa 
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farmacija, kakšna je njena vloga? Sovražijo nas že samo zato, ker vztrajamo pri svojih 
pravicah – do osnovnih dobrin, zdravja, življenja… . 

Sklepni apel: 

“Ne zdi se mi več nemogoče poiskati nove družbene in gospodarske strukture, za katere sta 
človek in narava na prvem mestu.. Treba je uvesti boljši sistem. Sistem obvladuje ljudi. 
Tega ne smemo dopustiti. Ljudje moramo obvladati sistem.« 

Zmota? Je to pomembno? Zakaj bi se s tem ukvarjali? Se smemo s tem ukvarjati, sploh? 
Četudi smo pravniki? Zakaj bi se ukvarjali z vprašanje, zakaj bi se s tem ukvarjali? 
Pomembno je, da gremo čim bolj neovirano na morje, koncert in v restavracijo, drži? In da na 
vaše otroke ne kažejo s prstom? To zadnje je zelo pomembno! Odločilno! A kako bodo starši 
v tem nezavidljivem, težkem položaju to zagotovili otrokom? Cepili jih bodo. Za vse, za kar 
bo rekla oblast. Tako? Dobro. Kdo je oblast? Kakšna je? Kje je? Kaj jo zanima? Kdo je ne 
zanima? 

Odgovora nimam. Imam ga. A ga nimam. Seveda ga imam. A zakaj bi se s tem ukvarjali? 
Naj velja, da ne vem. 

6. Samo pretvarjajo se, da ne razumejo – to trdim 

Ali dnevna politika razume, ali ima voljo (ne le sposobnost, ali ne predvsem sposobnost-
kompetenco) razumeti, da se v takih družbenih okoliščinah in ob takih dejstvih, kontekstih, 
nejasnostih, sivih poljih, dvoumnostih, razkritih manipulacijah, zavajanjih in lažeh, v poplavi 
informacij in pri toliko tako zelo razlikujočih še informacijah …, da se TAKO, kot se to 
počne od aprila 2020, NE UPRAVLJA DRŽAVE, da se TAKO NE RAVNA Z LJUDMI, da 
se TAKO NE OBLIKUJE IN NE URESNIČUJE POLITIKE in PRAVNIH POLITIK, VSEH 
POLITIK, PREDVSEM PA ZDRAVSTVENE POLITIKE – KOT SE TO POČNE V 
SLOVENIJI?! Ne samo v Sloveniji, a predvsem v Sloveniji?! 

Kako toliko ljudi, institucij in ustanov ne razume, ali pa ne želi razumeti, da enostransko 
obveščanje, pretiravanje, izpuščanje pomembnosti, histerija strašenja, etiketiranje iskalcev, 
spraševalcev, kritikov in dvomljivcev nikomur ne koristi? Razen tistim, ki jim to koristi. 
Komu to koristi? 

Kdo občuti težavo in breme ob dejstvu, da nam enostavno ni dano in dovoljeno ZARES 
VEDETI in ZARES RAZUMETI? Predvsem pa se pri tako pomembnih vprašanjih, kot so 
vprašanja zdravja, ODLOČITI tako, kot je ZARES PRAV IN NAJBOLJŠE – ZA VSE? Za 
slehernega VSE? Kako ljudje, ki se vedejo, kot bi se imeli za bogove, ne želijo razumeti, 
predvsem pa ne želijo pokazati, da želijo razumeti, da se človek počuti odgovornega najprej 
za druge, šele potem zase? Da se starši čutijo odgovorne za otroke in da se slednji čutijo 
odgovorne za starše? Da se zaupanje ne gradi z ustrahovanjem, kaznovanjem, žaljenjem, 
poniževanjem, stigmatiziranjem, diskreditiranjem, diskriminiranjem in socialnim 
izoliranjem? Da to zares nikomur ne koristi! Razen tistim, ki jim to koristi! Komu to koristi? 

Zakaj toliko ljudi ne zmore razumeti, da vprašanje zdravja in zdravstva, končno življenja in 
smrti, ni vprašanje navijaštva in simpatizerstva, ampak OMOGOČANJA 
OPOLNOMOČENOSTI ZA DOBRE IN PRAVE ODLOČITVE? Da brez tega ni obče 
koristi! Razen za tiste, ki jim odsotnost tega koristi. Komu to koristi? 
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Kako lahko ob cepljenju, (podarjam:) takem in v takih okoliščinah, toliko ljudi govori o 
SOLIDARNOSTI? In etiki – cepljenih? Kako lahko ljudem, ki jih ZANIMA, ZA KAJ GRE, 
pri tem pa jih ne zanima prav nič drugega, razen to, za kaj zares gre, pravijo »teoretiki 
zarote«?  

Zakaj je toliko zdravnikov in zdravnic »organsko alergičnih« na vsakogar, ki si drzne tako ali 
drugače poseči v njihovo znanost-stroko-poklic? Pa četudi samo z dvomom in z vprašanji? 

Kako si lahko toliko funkcionarjev in toliko odločevalcev ali soodločevalcev, toliko 
sodelujočih z oblastjo, dovoli, da se jih tolikokrat dobi na laži ali na pol-resnici? Kako lahko 
v takih družbenih razmerah en politični funkcionar tako pošastno klovnjači, drugi žali 
minimalne standarde spodobnosti, omike in človeškega intelekta, tretji pa dnevno kaže, kako 
zelo se dolgočasi? In potem gredo vsi na morje? 

Zakaj se nam, ljudem, ne dovoli, da bi vse to, kar je in kar še bo, odlično razumeli? 
Pomirjeno razumeli? S tem pa sprejeli? Kje je problem? Kdo je problem? Kaj je problem? 
Komu to koristi? 

Kako je lahko nekaj dejansko obvezno, pa za to nihče pravno ne prevzema odgovornosti? 
Kako so lahko zdravniki leta 2020 predlagali politikom, da se jih izloči iz kroga ljudi, ki naj 
se zaradi poklica in zaposlitve cepijo za bolezen Covdi? Kaj to sproča javnosti? 

Kako se lahko hiti s cepljenjem otrok, če toliko zdravnikov glasno reče, da je to popolna 
neumnost, ki je prej škodljiva, kot koristna? Zakaj so ti zdravniki tiho pred javnostjo? Zakaj 
se s tem ne ukvarjajo – javno? Kako lahko organizacija WHO objavi poziv, naj se s 
cepljenjem otrok še počaka, potem pa dan po tem, ko več ljudi na pristojne posameznike, 
skupine in ustanove naslovi vprašanje, zakaj se njihovi pozivi k takojšnjemu cepljenju otrok 
razlikujejo od stavka v objavi WHO, naj se s cepljenjem otrok počaka, ta stavek izbriše iz 
objave? Kaj naj si javnost ob tem in o tem misli? Zakaj je »konspirativno« postaviti to 
vprašanje? 

Kako lahko toliko zdravnikov misli in reče, da je dvomiti, kadar so dobri razlogi za dvom, ne 
le enako »nezaupati«, ampak »ščuvati« k upiranju? Pa da je izražanje nezaupanja in dvoma 
enako konspirativnemu delovanju? Pa kaj je tem ljudem? Kako lahko toliko ljudi še vedno 
misli, da je težje odločati, kot pa podrejati se odločitvam, če za sprejete odločitve, ki so 
zavezujoče pod prisilo, ni treba – po zakonu – prevzeti osebne odgovornosti, osebna 
odločitev o zavračanju nemisleče, gole podreditvi oblastnim odločitvam in z oblastjo 
sodelujoči stroki pa prinaša osebno odgovornost za odločitev?  

Kako ljudje lahko dovolijo delitev ljudi na cepljene, solidarne in etične ter na necepljene in 
zato neodgovorno nesolidarne in neetične?  

Kako se lahko toliko informacij o toliko tako zelo pomembnih vprašanjih tako zelo razlikuje? 
Predvsem pa, kako se lahko toliko časa glede toliko in tako pomembnih vprašanj odklanja in 
preprečuje kakršno koli soočenje – pred javnostjo in za dobrobit prebivalstva?  

Kako lahko toliko ljudi misli, da je pravo nekaj, o čemer ne le »sme« in »lahko«, ampak celo 
»mora« vsak nekaj »meniti« in povedati svoje mnenje, ob tem, da vsako mnenje enako šteje 
in ima vsak »jaz« tudi vselej enako »prav«, ker tu bojda ni prostora za poznavalce in 
strokovnjake, še manj za znanost, vse ostalo pa naj bo monopol poznavalcev in 
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strokovnjakov, kamor naj pravniki in pravnice ne molijo svojih nosov in jezikov – sodijo naj 
le svoje čevlje, posebej pri medicini in naravoslovju? 

Komu to koristi? 

Ne verjamem, niti malo ne verjamem, da toliko ljudi vsega tega tako ne razume. Trdim, da se 
pretvarjajo, da ne razumejo. 

Ali jim to koristi? Komu to koristi? 

7. Razno 

‘Zanimive’ aktualne povezave: 

 https://www.weforum.org/platforms/covid-action-platform  

 https://intelligence.weforum.org/  

 https://www.weforum.org/great-reset 

 https://greatreset.com/ 

Poskus razvoja nove platforme: 

- https://www.mp-22.com/ 

Prejel sem e-pismo. Univerza v Ljubljani, marec 2020, odločitev za pripravo na morebitni 
izbruh epidemije. Članek z dne 22. 4. 2020, avtor prof. dr. Janez Tomažič, dr. med., Klinika 
za infekcijske bolezni in vročinska stanja, UKC Ljubljana in MF ULJ: 

https://www.mf.uni-lj.si/application/files/3815/8714/7642/Covid-19_Tomazic_J_1.pdf 

Prebral sem članek. Ukrepi so bili za državljane drugačni, bili so nekaj drugega, bili so daleč 
od tega, kar je zapisano v članku. 

Ali je to pomembno? Zakaj bi se s tem ukvarjali? Naj velja, da vem, zakaj.   

Drugo e-pismo. S predlogi za branje. Med njimi tudi knjiga: Generation maske, avtor prof. 
dr. Stefan W. Hockertz, nemški imunolog, toksikologa z Univerze v Hamburgu: 
https://www.generation-maske.com/ . Pa knjiga Corona, False Alarm? Facts and Figures, 
avtorjev Karina Reiss, Ph.D.,Sucharit Bhakdi, MD:  https://www.amazon.com/Corona-False-
Alarm-Facts-Figures/dp/1645020576 . Pa presunljiva knjiga Empire of Pain: The Secret 
History of the Sackler Dynasty, avtorja Patrick Radden Keefe: 
https://www.amazon.com/Empire-Pain-History-Sackler-Dynasty-
ebook/dp/B08ND91K6G/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=empire+of+pain&qid=162385761
4&sr=8-1 . 
 
Zakaj bi se s tem ukvarjali? Naj velja, da vem, zakaj. 

Cepivo Pfizer je na Novi Zelandiji dobilo pravni epilog: 
https://www.worldlifeo.com/news/pfizer-biontech-illegale-perch-sperimentale-sentenza-dell-
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alta-corte-della-nuova-zelanda . Je to pomembno? Bi se s tem ukvarjali? Prepričan sem, da je 
pomembno in da se je s tem treba ukvarjati. 

Grozljive posledice cepljenja, tudi za nosečnice: https://www.worldlifeo.com/news/vaccini-
covid-19-rapporto-urgente-della-dottoressa-tess-lawrie-elevato-numero-di-decessi-e-reazioni-
avverse. Ena od vse več objav na to temo. To je pomembno. S tem se je treba ukvarjati.  

Pa izjave zdravnikov… : https://www.facebook.com/watch/?v=976968333120687 

Gremo zdaj… Greste na morje? Bo tam kak koncert? Restavracije bodo… Super, fino bo. Je 
res? Oprostite, ni res. Zame ni tako. Seveda bi se lahko odločil, da bo tudi zame tako. A se 
nisem odločil, da bo zame tako. Če ste se vi odločili, da bo za vsa tako, tudi prav, naj bo za 
vas tako. 

Dejstvo, da se zdravnikom, ki svarijo in opozarjajo, ki so kritični, kritično odgovorni, ne le 
nagaja, ampak se jim grozi – je to, kar je – dejstvo. Zaradi groženj zdravnikom, da bodo 
kaznovani, če prijavijo »nedokazano« smrt »zaradi« cepiv, se mesečno relativno število 
prijav smrti v sistemu VAERS v ZDA zmanjšuje. To je dejstvo. Če bo tako naneslo, pa 
močno in zares upam, da bo, se bo to DOKAZOVALO na sodiščih. 
 
Znanstvenik je izračunal korekcijo VAERS podatkov za šest mesecev in dobil 5x večjo 
umrljivost, oziroma 21 mrtvih na 100.000 cepljenih. V skladu z VAERS korekcijo bi zaradi 
Covid cepiv v Sloveniji morali zabeležiti v šestih mesecih 161 umrlih ljudi. 
 
To je pomembno. S tem se je treba ukvarjati. Zakaj? Ker je to POMEMBNO. 
 
Po Harvadski študiji, ob kateri znanstvenik pove, da se v uradno evidenco prijavlja le 1% 
dejansko umrlih zaradi zdravil, pa bi v Sloveniji po šestih mesecih cepljenja izmed 700.000 
cepljenih morali zabeležiti 4x7x100, oziroma 2800 umrlih, kar bi se moralo odraziti v 
presežnih mesečnih umrljivostih v letu 2021. 
 
To je pomembno. S tem se je treba ukvarjati. 
Novinar je v italijanskem časniku La Veritá razkril, da je uradno število stranskih učinkov po 
cepljenju za bolezen Covid v Italiji namerno in premišljeno podcenjeno tudi do 1.000 - krat. 
To je pomembno.  
 
S tem se je treba ukvarjati. 
 
Slovenski matematik in fizik je izdelal analizo uradnih podatkov NIJZ o umrljivosti na dan 
16.3.2021. V priponki je poslal vse PDF dokumente in original Excel datoteke, kjer so vsi ti 
podatki zbrani na več listih v enem dokumentu. Opozoril je, da gre upoštevati še placebo 
skupine in dodati faktorje, glede na dejstvo, da je pred nami še 5/6 časa tretje faze 
preizkušanj cepiv in bo treba preračunati nove odstotke, upoštevajoč vse vnose. Ker je razlika 
med podatki, ki jih lahko izračunamo iz tabele tedenskega poročila NIJZ in podatki, ki jih z 
malo iskanja prav tako najdemo na isti strani v sliki z grafom (vendar večina žal nima časa 
tega početi, mnogi tudi ne znanja), tako drastična, se lahko upravičeno vprašamo: ALI GRE 
ZA NAČRTNO ZAVAJANJE JAVNOSTI? Podatki v vseh tabelah poročila navajajo število 
prijav in skupno število porabljenih odmerkov za posamezne proizvajalce cepiv za bolezen 
Covid. Za pravilen izračun verjetnosti za stranski učinek po cepljenju je treba vzeti število 
cepljenih z vsemi predpisanimi odmerki in vse prijavljene stranske učinke: ker se število 
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stranskih učinkov poveča po prejemu drugega odmerka in ker nas zanima verjetnost 
stranskega učinka, ne pa prijava stranskega učinka kot taka. 
 

Ob upoštevanju teh številk je avtor prišel do naslednjih izračunov: 
PFIZER: En neželen učinek na manj kot 48 cepljenih z obema odmerkoma; 
MODERNA: En neželen učinek na 36 cepljenih z obema odmerkoma:  
ASTRAZENECA: En neželen učinek na manj kot 14 cepljenih z obema odmerkoma; 
JANSSEN: En neželen učinek na manj kot 64 cepljenih z obema odmerkoma. 
 

Dodal je besedilo iz navodil za AstraZeneco, stran 6, nad tabelo: Dokument lahko preverimo 
na linku EMA:   https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-
vaccine-astrazeneca-product-information-approved-chmp-29-january-2021-pending-
endorsement_en.pdf. 
 
Ob tem je opozoril: »Tukaj se sklicujejo na pogostost posameznega učinka. Zanima pa me, 
če kdo ve, ali je definicija pogostosti posameznega učinka veljavna tudi za zgornje številke? 
Če je temu tako je naša "strokovna skupina" - koronski guruji, verjetno v težavah.« 
 

Tabulated list of adverse reactions Adverse drug reactions (ADRs) are organised by 
MedDRA System Organ Class (SOC). Frequencies of occurrence of adverse reactions are 
defined as: very common (≥1/10); common (≥1/100 to <1/10); uncommon (≥1/1,000 to 
<1/100); rare (≥1/10,000 to <1/1000); very rare (<1/10,000) and not known (cannot be 
estimated from available data); within each SOC, preferred terms are arranged by 
decreasing frequency and then by decreasing seriousness. 
 

In še: »Število vseh prijavljenih stranskih učinkov v Sloveniji predstavlja  manj kot 5 % 
zabeleženih prijav v bazi EMA! Zato se naši koronski guruji v izjavah vedno sklicujejo na 
podatke agencije EMA. Predvidevam, da tudi to ni naključje, ampak gre za sledenje 
navodilom Big Pharma. Spodaj je nazorno prikazano, koliko podatkov iz Slovenije manjka v 
bazi EMA.« 
 
To je pomembno. S tem se je treba ukvarjati. 
 
Prejel sem novo e-pismo. V njem pošiljateljica piše: 
 
Spoštovani dr. Teršek, 
vašega bloga (21.junij) še nisem predelala; marsikaj poznam, a vi ste navedli res enormno 
količino podatkov. Včeraj sem prejela od kolegice, ki je strokovnjak na področju tržnih 
raziskav farmacevtike, informacije, ki kažejo na nadaljevanje cepilne strategije (norije). 
Kolegica je v pokoju (tako kot jaz) in je to naredila iz zanimanja. Prosila sem jo, če lahko 
prepošljem te podatke in mi je prijazno dovolila. Včeraj sem jih poslala dr. M. Figlju, danes 
pa jih pošiljam še vam. 
Hvala za vaš trud (pravkar sem prebrala knjigo Zapisi ustavnika v karanteni), a borba 
posameznika za dobrobit ljudstva je težka stvar. Dokler ne  bo izobraževanje (od otroštva 
naprej)  temeljilo na dojemanju etike, se bodo ljudje v glavnem odločali le na osnovi, ali 
"lahko gredo na morje." 
Lep pozdrav. 
N. 
 
Preposlano od kolegice: 
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Draga N.,  
Žal je za časa našega življenja težko pričakovati kakršenkoli obrat in ta info je eklatanten 
primer. Namreč, nosilec študije je The National Institute of Health, institucija, ki ima za svoj 
moto cit.  
»Turning Discovery Into Health,« še več, cit. »The Goal of NIH research is to acquire new 
knowledge to help prevent, detect, diagnose and treat disease and disability, from the rarest 
genetic disorder to the common cold.« 
Cit. »NIH at the Glance: A part of the U.S. Department of Health and Human Services. NIH 
is the largest biomedical research agency in the world.« 
Kakorkoli, poslano so javno dostopne informacije, ki jih seveda lahko posreduješ brez 
navajanja avtorstva. 
 
»... da ne bi kdo slučajno mislil, da bo zgodba z dosego ustrezne stopnje precepljenosti 
zaključena.  
Moderna se intenzivno pripravlja na širjenje proizvodnje cepiva Covid po vseh celinah. V 
Evropi vzpostavlja Lonza kot CDMO za Moderno poleg glavnega obrata v Vistu v Švici tudi 
proizvodnjo v Galeen na Nizozemskem, s kapaciteto 300 mio odmerkov, EMA pa je za 
Moderno pravkar odobrila proizvodni obrat, ki ga upravlja CDMO Recipharm v Monts v 
Franciji.   

Edini problem, ki so ga imeli pri načrtovanju teh proizvodnih razširitev, je bila velikost 
poživitvenega odmerka z opcijo polovičnega poživitvenega odmerka 50 mcg ali enakega 
prvima dvema odmerkoma 100 mcg.  Te dileme sedaj ni več. Poživitveni odmerek bo 100 
mcg. Pa ne samo to. Moderna je pravkar začela s kliničnimi testiranji poživitvenega 
odmerka, vir: https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-clinical-trial-evaluating-
mixed-covid-19-vaccine-schedules-begins 

To je klinično testiranje št. NCT04889209, prijavljeno v bazo: 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04889209  
  
Vendar to ni samo klinično testiranje na prejemnikih, ki so bili cepljeni z dvema odmerkoma 
cepiva mRNA-1273 Moderne. 
Testiranje na prostovoljcih poteka v več sklopih, v katerih bodo s poživitvenimi odmerki 
cepili prostovoljce, ki so bili predhodno cepljeni 

-          z dvema odmerkoma cepiva mRNA-1273 Moderna, vsak odmerek 100 mcg, 
-          z dvema odmerkoma cepiva mRNA-BNT162b2 Pfizer, vsak odmerek 30 mcg in 
-          enim odmerkom cepiva Ad26.COV2.S J&J, odmerek 5x10^10 vp.  

Torej gre za koncept marketinškega pristopa, temelječega na kliničnem dokazu, da je možno 
križno cepljenje. 
S tem je človeštvo napravilo še en bistveni korak dalje. S cepivi, ki sploh še nimajo dovoljenj 
za promet (mimogrede, nobenih informacij, kdaj bomo, če sploh, dočakali podelitev dovoljenj 
za promet) bomo križno cepili. To je seveda možno glede na osnovni koncept nikakršne 
odgovornosti proizvajalcev za cepiva, kar pa po mojem mnenju ne bi smelo veljati za 
regulatorne organe.  
Lp« 
 
To je pomembno! S tem se je treba ukvarjati! 
 
 

8. Epilog – z vljudnim povabilom 
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Prebral sem še en članek o PCR testih: "qPCR is not PCR Just as a Straightjacket is not a 
Jacket-the Truth Revealed by SARS-CoV-2 False-Positive Test Results. " Povezava: 
https://researchinfotext.com/article-details/qPCR-is-not-PCR-Just-as-a-Straightjacket-is-not-
a-Jacket-the-Truth-Revealed-by-SARS-CoV-2-False-Positive-Test-
Results?fbclid=IwAR2W5OPpipwqh-
43KYUpwaJY2Mc2oOxRIe8tYwbtnWllAByc90v90L4vvJQ . Prebral sem gap red tremi 
dnevi. Danes ga na povezavi ne opazim več. Je to pomembno? Prepričan sem, da je. 
 
Nemški TV program RTL je objavil pogovor na temo qPCR testov in cepljenja. Med drugim 
sporoča, da se 58% AMERIŠKIH ZDRAVNIKOV NI ŽELELO CEPITI. Pa tudi, da "qPCR 
test lahko zazna sled virusa, ne pove pa, koliko je virusa... Osredotočiti se je treba na 
SIMPTOME, ne na pozitivni ali negativni rezultat testa..." Itd, itd. 
Povezave: 
https://www.facebook.com/tjasa.vuzem/videos/4205573426156061 
https://aapsonline.org/majority-of-physicians-decline.../ 
 
Zgodil se je PROTEST PRED NEMŠKIM ZVEZNIM USTAVNIM SODIŠČEM 
(KARLSRUHE). Povezava: 
https://www.facebook.com/groups/202215498310545/permalink/209777664220995/ 
 
Opozorjen sem bil na DR. ASTRID STUCKELBERGER. Biografija in pričanje: 
https://www.astridstuckelberger.com/bio/ 
https://www.astridstuckelberger.com/ 
https://dokumentarac.hr/.../video-astrid-stuckelberger.../ 
 
Opozorjen sem bil na dokument Scenarios for the Future of Technology and International 
Development. Prosto dostopen na povezavi: https://fdocuments.in/reader/full/scenarios-for-
the-future-of-technology-and-international-
development?fbclid=IwAR3l3DoRQiYSbt5SlPvPPSfJ7sjvwYtxNiHmsd-
peXZbDUwTaHvMXb_XT2U Komu pripada? Fundaciji Rockafeller. Maj 2021. Str. 18 in 
dalje je posebej zanimivo… 
 
To je pomembno. S tem se je treba ukvarjati. Tudi z dopisno sejo Vlade RS, “Vlada določila 
izvajanje strategije cepljenja proti COVID-19 in sprejela ukrepe za pospešitev cepljenja”, na 
povezavi: https://www.gov.si/novice/2021-06-21-227-dopisna-seja-vlade-republike-
slovenije/?fbclid=IwAR2w8qPcTGFWwm-_bBPui__tWfyjGQEHjnDC6nV6HUf7bs-
wMIRaAWb6hZY  
 

Redno sledim objavam na The Defender. Na primer: 
https://childrenshealthdefense.org/defender/david-mallozzi-myocarditis-pfizer-vaccine-
hospital-not-reporting-vaers/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=18d376a3-
74a3-4bb1-8b58-1590fe919e48  
 

To je pomembno. S tem se je treba ukvarjati. 

 
In ker gre za  z e l o pomembno zadevo in ker sem pač "pravnik", moram javnost obvestiti 
tudi o tem-poudarjeno. Dr. Mateja Logar je NEKDO. Je vodja strokovne posvetovalne 
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skupine Vlade RS, predstavnica vse slovenske zdravniške stroke in medicinske znanosti ter 
vir informacij, strokovnih in znanstvenih pojasnil, svaril, napotitev, strahov, predlogov, 
sugestij... slovenske javnosti. Ne dvomi, da intenzivno in zavzeto opravlja svoje delo, že 
mesece, vse dneve, najbrž tudi del noči, s tem pa prevzema breme privilegija in odgovornosti 
za zdravstveno politiko v času bolezni covid in v izjemnem (na pa izrednem) družbenem 
stanju epidemije-pandemije (še vedno se stroka ne more odločiti, kot se zdi, za katero od 
obeh gre). V odgovoru državljanki je zapisala: "Ne test slino ne izpolnjuje kriterijev za sistem 
pct." V odgovoru je še zapisala: "Ne slina ni zanesljiva, zato se je ne uporablja v resne 
namene, razlicni laboratoriji pa pac sluzijo na ta nacin." 
 
Zapisala je, da test s slino NI MEDICINSKO RESEN in da RAZLIČNI LABORATORIJI 
(PAČ SAMO) SLUŽIJO NA TA NAČIN. Z drugimi besedami - varajo, slepijo ljudi, jih 
zavajajo, vzbujajo lažni občutek o ustreznosti testov s slino in jim neupravičeno jemljejo 
denar. 
 
To prepričanje dr. Logarjeve je treba soočiti - najprej z NIJZ, z MZ in s Kemijskim 
inštitutom v Ljubljani, pa z zbornico (ZZS) in drugimi zdravniki - ki menijo drugače, če 
menijo drugače. 
 
Po njeni izjavi je zatorej verodostojen samo test s paličico, ki prodre v nosno votlino. (To je 
tisti test, za katerega je proizvajalec najprej zapisal, da "ni namenjen diagnostičnim 
postopkom," potem pa, da "ni testiran za diagnostične postopke.") Zato je treba dr. Logarjevo 
nemudoma pozvati, da o tem obvesti celotno javnost.  
 
Treba ji je tudi predlagati vložitev kazenske ovadbe zoper izvajalce testov s slino. Verjetno 
tudi začetek postopka za odvzem licence vsem, ki to počnejo. Verjetno je treba ukrepati tudi 
proti NIJZ. Morda tudi proti Kemijskemu inštitutu v Ljubljani. Državljani in državljanke 
morajo nemudoma obiskati odvetnika in vložiti kazensko ovadbo in civilno tožbo proti 
izvajalcem testov s slino. Prodajo teh testov je treba nemudoma zaustaviti, izvajanje testov pa 
prepovedati. 
V nasprotnem primeru, če njena izjava ni odraz medicinske resnice, pa je treba izvajalce 
testiranj s slino nemudoma pozvati, da zoper dr. Logarjevo vložijo kazensko ovadbo in 
odškodninsko tožbo: zaradi kaznivega dejanja razžalitve, žaljive obdolžitve in posega v čast, 
ugled in dobro ime. 
 
Če je tako, najbrž ni, a če je tako, morda, slučajno, je treba razmisliti tudi o morebitni uvedbi 
disciplinskega postopka zoper dr. Logarjevo, pred ZZS. 
 
To so preresne zadeve, preresna in prepomembna vprašanja, da bi jih kar tako pustili obviseti 
v prostoru in času. 
 
To je pomembno. S tem se je treba ukvarjati. 
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Pa kakšen svet je to?! Kakšni ljudje so to?! Kaj je to?! 
 
Objavljeno 30. 06. 2021 
Andraž Teršek, Ustavniški blog, ustavnik.si 
Pravice in svoboščine 

 

Danes mi je zmanjkalo besed. Po tem, ko sem spisal in odposlal e-pismo urednici 
informativnega programa na RTV Slovenija, pa odgovoril na e-pisma državljank in 
državljana … Danes mi je zmanjkalo besed. Izčrpana, izmozgana žalost, ki boli. 

Večer: Ker je nastopal proti covidskim cepivom, zamenjan dekan medicinske fakultete v 
Pulju 

https://www.vecer.com/svet/ker-je-nastopal-proti-covidskim-cepivom-zamenjan-dekan-
medicinske-fakultete-v-pulju-10246486 

STOP Lažnivim Medijem: 

https://www.facebook.com/watch/?v=218443206419410 

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-
GK1C&v=1255039138288343&ref=watch_permalink 

Guardian: Why most people who now die with Covid in England have had a vaccination 

https://www.theguardian.com/theobserver/commentisfree/2021/jun/27/why-most-people-
who-now-die-with-covid-have-been-vaccinated 

Prejel sem e-pismo: 

“Spoštovani dr. Teršek, 
danes bi moral biti moj otrok sprejet na Pediatrično kliniko zaradi suma na alergijo na 
antibiotike. Provokacijsko naj bi ga testirali na amoksicilin. Gre za alergijo zaradi katere je 
lahko potencialno tudi življenjsko ogrožen. Pisala sem vodstvu klinike, če lahko s sabo 
prinesem test na slino, pa so odgovorili, da ga ne priznavajo. Napisali so tudi, da otroka ne 
bodo sprejeli, v kolikor ne pristanem na to, da ga pred sprejemom (kljub temu, da je zdrav) 
testirajo na kovid iz nosnožrelnega področja. O testiranju sem izvedela na internetu. Nikjer v 
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sprejemni dokumentaciji ni omenjeno, prav tako ne na njihovi spletni strani. Na to nisem 
pristala.  
Tako mi ne preostane drugega, kot da poiščem odvetnika. Za vse tiste otroke, ki so (in bodo) 
vsakodnevno po nepotrebnem testirani.“ 

Kakšen je ta svet?! Kdo so ti ljudje?! Kaj so?! Kaj je to?! 

Psihologija. Sociopatija. Patološki narcisizem. Mid-wit… IQ Horseshoe Theory … 

 https://fs.blog/2016/04/second-order-thinking/  

 https://www.youtube.com/watch?v=SUxntxeajsE 

 https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Midwit 

 https://theconversation.com/horseshoe-theory-is-nonsense-the-far-right-and-far-left-

have-little-in-common-77588 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Horseshoe_theory 

 https://bigthink.com/artful-choice/iq-motivation-and-success-in-life-its-less-about-

the-intelligence-and-more-about-the-incentives  

 https://en.wikipedia.org/wiki/Hanlon%27s_razor 

 https://medium.com/incerto/the-intellectual-yet-idiot-13211e2d0577 

 Empirični dokaz za Hanlon’s razor: 

https://twitter.com/vladaRS/status/1410210288260063232  

 Obrambni mehanizmi so zapletena, četudi pojasnjena in razumljiva zadeva: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Defence_mechanism  

 

Prejel sem še eno e-pismo: 

“Pozdravljeni,  

sem … in sem zaposlena … S strani delodajalca smo prejeli v OBVEZNO  izpolnitev 
“Vprašalnik za zaposlene Covid – status. Ta opredeljuje, da naj bi zaradi nove organizacije 
dela in vračanja zaposlenih na lokacije ter zagotavljanja varnosti in zdravja bilo potrebno 
narediti “posnetek stanja ” med zaposlenimi. Označili so ga  PCT stanje (prebolevniki, 
cepljeni, testirani). 

Ker se z navedenim NE strinjam, saj moji zdravstveni podatki so zaupne narave in spadajo 
pod posebno vrsto osebnih podatkov, smatram, da nisem dolžna, kaj šele obvezujoča za 
izpolnitev omenjenega vprašalnika. Podatki o prebolenju bolezni ali cepljenju so osebne 
narave in jih lahko pridobijo samo z mojo pisno privolitvijo.   



         Ustava in korona                                                                                              Andraž Teršek  
 

336 
 

Ne soglašam pa tudi, da me na podlagi vprašalnika, označujejo ali klasificirajo v določene 
razrede, kot so napisali za “PCT stanje” (prebolevniki, cepljeni, testirani- tudi v vseh 
primerih, kjer ne bomo prejeli ustrezno izpolnjenega vprašalnika, bomo sodelavce 
obravnavali kot skupino T..). Ali se zgodovina ponavlja in nas bodo začeli označevati ??“ 

Pa kaj je to?! Kako se to lahko dogaja?! Kako je kaj takega mogoče?! V 21. stoletju?! 
Razčlovečenje?! Etiketizacija?! Segregacija?! Stigmatizacija?! Diskriminacija?! Socialna 
izolacija?! 

Nasvet? Ja seveda nemudoma v odvetniško pisarno. In prijava Informacijski pooblaščenki. 

 

“Spoštovana, 

napovednik je bil Jasnič. K imenu Desus se bolj prileže Meglič.  Široki e. Škoda, da na 
RTVSLO pri vprašanjih, kjer bi moral biti naravni podpornik Desus, njih nikoli ne postavite 
pred dejstvo. Če preskočim njegovo prisotnost v vladah 20 let+ in to, da zakonodaja s 
področja dolgotrajne oskrbe, DSO-jev in ostalo še vedno visi v zraku, Desus bil opozorjen 
tako kot njihov urolog Gantar po 18. marcu lani na ključne napake obravnave. Ja tudi 
Odmevi, Dnevnik, Studio City, Val 202 pa Radio Prvi. Efekt isti. Anemičnost. 

Opozarjanje začelo po 15. smrti tedaj v DSO Metlika. 

Tudi prejšnja Desusova predsednica pa poslanci opozarjani. Brez efekta. Višek navadnega 
laganja pa je Simovinič, na izredni seji DZ, kjer je podprl SDS, ki ni želela sprejeti dodatnih 
ukrepov za zmanjšanje širjenja virusov. Stranka, ki zagovarja pravice upokojencev ,blokira 
zmanjšanje njihove smrtnosti. Samo v Sloveniji. 

Moje vztrajno pisanje kot posledica nestrokovnega dela strok je pripeljalo do tega, da so 
opozicijske stranke dosegle sklic izredne seje. NI pa tega, da bi RTVSLO stvari, na katere 
opozarjam, omogočila predstaviti. 

Seveda ne veste, da sta Desus in SNS leta 2013 podprli predlog SDS, da se iz Zakona o 
varnosti železniškega prometa umaknejo členi, ki bi za 95% zmanjšali število neželenih 
nesreč pri prečkanju tirov. IN število mrtvih. TO pa bi zmanjšali celo pri železnih nesrečah. 
Poskusih samomora. Rezultat tega je par let kasneje 10 mrtvih v pol leta, tudi dva otroka, 
najmlajša 12 letna deklica v Rodici. Še dobro, da na RTVSLO nimate arhiva Dnevnikov in 
Odmevov, v katerih ste vse to komentirali. Cerar je tedaj vodil vlado. 

Velik del smrti je v sicer skupini starejših, katerih interesi ne sovpadajo z Desusom. 

Tako kot več kot pol programa o covidu je tudi debata o Desusu polnjenje programa z 
irelevantnimi ljudmi, ki niso bili sposobni že v času svoje največje ažurnosti pred destletji, 
sedaj pa so temu primerno še manj. 

Torej Alan Ford po Slovensko. Nič odstotkov od nič je nič. 
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Ključni deležniki interdisciplinarne tragedije so vsi sistemi, tako polni sami sebe in svoje 
neodvisnosti ter svobode, da ne vidijo dejstev. In ključnega, da se tovrstni problemi vedno 
rešujejo interdisciplinarno. 

Za povsem življenjska, iskustvena pričanja ob tragedijah poznate Marolt Medenovo, za 
pravna dr. Terška, za medicinska dr. Kebra, za sociološka dr. Žerdina, za ekonomska dr. JP 
Damjana. 

Oni lahko pojasnijo vsak s svojega področja to, kar celoten Desus in vlada skupaj ne 
razumejo 5%. Razumejo manj, kot je povprečno razumevanje splošno izobražene in opravilno 
sposobne osebe. 

Da rezimiram: problem širjenja okužb v DSO-jih so z novimi okni zatesnjeni prostori brez 
prezračevanja, v katerih izdihan zrak okuženih ostane in kuži oskrbovance. Od marca lani 
nisem dosegel niti testiranja, kaj šele uvedbe prisilnega odvajanja izdihanega zraka iz 
zaprtih prostorov. 

Seveda hvala tudi Televiziji Slovenija. Ki bi z predstavljanjem dejstev o tem ustavila pritisk 
javnosti in prispevala k zmanjšanju preko 2200 smrti v DSO-jih. Ter nesmiselne nečloveške 
ukrepe nevednih v vladi. 

Stališče ge. Janežič, da pač kot javna tv ne morete poslušat nekega vaškega posebneža in naj 
si najdem kakšne strokovnjake, ki bodo to zagovarjali. Žal sem si našel zgoraj omenjene 
laike, katerih del predava tudi na fakultetah. 

Tisto, kar pa je jagoda na torti pa je dejstvo, da je 230 vrhunskih strokovnjakov WHO o 
točno tem problemu, na katerega ste bili opozorjeni nekaj mesecev pred tem tudi VI, 
naslovilo tudi javnost. 

Seveda se moram opravičiti, ker tudi Vam, tako kot vladi, strankam, težim z nekimi 
nepomembnimi dejstvi, ki so se že in se še bodo žal pokazala za točna in odločujoča. Vendar 
mora umret več ljudi. 

Značilnost človeške vrste je, da navodila za uporabo preberemo tedaj, ko nam nečesa na 
noben način ne uspe spravit v pogon. Torej najprej 72 novih sevov covid 19, da bo kdo 
pomislil, da bi morda začeli izdihan okužen zrak bolnih odvajat ven. 

Še veliko uspešnega raziskovalnega novinarskega dela želim. 

Skoraj pozabil: glede na to, da ima vsak od umrlih zaradi nepreprečitve smrti iz 
malomarnosti z naklepom v DSO-jih tudi kakšnega moža, ženo, brate, sestre, otroke, vnuke, 
sorodstvo v prvem, drugem, tretjem kolenu je številko 2200 potrebno pomnožit s 30 ali 40. 
Titstih, ki sedaj žive brez dela svojega življenja, ki je lahko trajalo tudi 60, 70 let. 

Hrvati so delali analizo in ugotovil, da je povprečen pokojni zaradi covid imel pred seboj še 
11 let življenja. Pri Balaševiču to pomeni vsaj 5 albumov, vsaj 100 koncertov po 4 ure, pri 
povprečnih ljudeh pa mnogo, mnogo lepih trenutkov. 

IN ta vlada jih je skupaj z ostalimi anemičnimi deležniki tega oropala. Ne umrlih, tistih, ki so 
jih imeli radi in so živi. 
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Mitja Vilar“ 

 
 

Še eno e-pismo. Od Človeka, ki bi mu lahko bilo skoraj vseeno, pa mu ni niti malo vseeno. 

Covid cepiva in otroci – znanstvene smernice za starše: 

https://files.catbox.moe/mhg7u6.pdf 

 Dr. Beović: »Pametno je, da se pripravimo na naslednji val.« 

 Jerala: »Kdor se ne bo cepil, se bo zelo verjetno okužil z delta različico.« 

 Pred kratkim dr. Ihan: “Pri takšni epidemiji, pri bolezni, ki je tako nalezljiva in tako 

množična, imamo izključno to izbiro: ali se želimo zaščititi s cepljenjem ali se 

okužiti.”  

 Pred kratkim dr. Trampuž: “Vsi, ki se ne bodo cepili, se bodo okužili. Nihče nima 

naravne imunosti. Zaradi tega nam ne preostane nič drugega, kot da se cepimo.“ 

https://ijvtpr.com/index.php/IJVTPR/article/view/23/51 

https://www.brighteon.com/55b8c3ab-8c65-4e67-ba29-bf8e586e0724 

Proti dolgoročnim smrtim je to drobiž. 

Celo desetletje do 2030 bodo padali iz omar smrtonosni okostnjaki teh povsem nepotrebnih 
cepiv. Glavni, ki bodo jemali življenja žrtvam v odstotnih točkah ali desetinah odstotnih točk, 
žal šele prihajajo. 

Medtem v Indiji: 

Konici je v obeh primerih v Indiji povzročilo ravno cepljenje, do njega niso imeli problemov 
s C19. 

Militantna Cerkev Sv. Cepiva ne prenese herezije in blasfemije.  Še islam dovoli več herezije 
in blasfemije. To pač ne bo ustavilo resnice, ki bo izbruhnila s še večjo srditostjo kasneje. 
Prva polovica leta 2021 se bo v zgodovino zapisala kot največji genocid v vsej človeški 
zgodovini. 

https://www.vecer.com/svet/ker-je-nastopal-proti-covidskim-cepivom-zamenjan-dekan-
medicinske-fakultete-v-pulju-10246486 

Kako smo lahko tako zelo zabredli, da zdaj delamo s cepivi največji zločin proti človeštvu v 
vsej človeški zgodovini? 
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Hja, problem se je kuhal od leta 1986 dalje, ko so bili proizvajalci odrešeni vse odgovornosti, 
v vsem tem času smo tolerirali zločin nad otroki. Snemite PDF in si oglejte povzetek na strani 
13. 

Relative Incidence of Office Visits and Cumulative Rates of Billed Diagnoses Along the 
Axis of Vaccination 

https://www.mdpi.com/1660-4601/17/22/8674 

Sam sem do resnice rabil manj kot 14 dni decembra lani, ta tema me prej ni zanimala. Začela 
me je zanimati šele, ko mi je postalo jasno, zakaj blokirajo poceni in fantastično učinkovita 
generična zdravila.  

Zasukalo se bo enako hitro in stihijsko, kot se je v Romuniji 1989.  

Kanada. Ta jesen bo zanimiva. Ne bi bil rad v koži genocidnih oblastnikov in “stroke”, a 
karkoli jih že čaka, so si zaslužili.  

Sejšeli, enako kot v Indiji, v Gibraltarju itd. se je eksplozija umiranja začela šele z masovnim 
cepljenjem. V Indiji so jo ustavili šele z ivermektinom. 

https://twitter.com/HaidaGwaiii/status/1392543694876778496 

https://www.youtube.com/watch?v=zp_zNSEW1wc 

Za ADE se je vedelo dovolj zgodaj! A “stroke” to ni zanimalo. 

Mar 27, 2020 

https://youtu.be/xCnOqwvPivE 

https://hr.sott.net/article/29810-Prema-bazi-podataka-iz-EU-15-472-mrtvih-i-1-5-milions-
nuspojavama-50-ozbiljnih-prijavljeno-je-za-cijepljene-protiv-Covid-19 

https://roundingtheearth.substack.com/p/the-chloroquine-wars-part-xx 

https://twitter.com/btysonmd/status/1409558541401083906 

“The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants. 
It is its natural manure.” 

Thomas Jefferson 

“Anyone who clings to the historically untrue—and thoroughly immoral—doctrine that 
‘violence never settles anything’ I would advise to conjure up the ghosts of Napoleon 
Bonaparte and of the Duke of Wellington and let them debate it. The ghost of Hitler could 
referee, and the jury might well be the Dodo, the Great Auk, and the Passenger Pigeon. 
Violence, naked force, has settled more issues in history than has any other factor, and the 
contrary opinion is wishful thinking at its worst. Breeds that forget this basic truth have 
always paid for it with their lives and freedoms.” 
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Robert A. Heinlein 

 

Kje mi živimo?! V kaj smo se prebudili?! TIRANIJA ni dovolj, še zdaleč ne… ! V kaj se 
prebujamo?! Kje, kdaj, kako … se bo to … Ima to svoj konec? Ali samo začetek? 

 

PS: gospa je zapisala: “Nič, gremo na tortico, dons ima Hojs obletnico odstopa :-)) “ 

PS 2: Se res nihče ne zaveda vloge Kitajske pri tem zločinu, geopolitičnega dogajanja, z 
možnostjo v …?! Kako nevedno, kaka slepota! 
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SPRAŠUJEM LJUDI, kaj si želijo. 
 
Objavljeno 02. 07. 2021 
Andraž Teršek, Ustavniški blog, ustavnik.si 
Pravice in svoboščine 

Ko gre za zdravnike in medicino, seveda. 

Ljudje si želijo, upravičeno, samo eno – eno, razdeljeno na več delov iste celote, enost: 

– zdravnike in zdravnice, tudi znanstvenike in znanstvenice, ki se do ljudi ne vedejo kot 
mehaniki do motorja – kot bi želeli “okvarjeni” organ prejeti v vrečki, odloženi v recepciji, 
pa jo prevzeti, ko pride sporočilo, da je bil organ “obdelan”; 

– osebni stik in čuječ, srčen, razumevajoč, topel, človeški odnos do pacienta; 

– spoštljiv in dostojen odnos do zdravih ljudi; 

– enak odnos do obolelih ljudi; 
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– tak odnos do vseh ljudi; 

– odločno in aktivno zavračanje delitve – segregacije, stigmatizacije, socialne izolacije, 
diskriminacije – ljudi na cepljene in necepljene, nevarne in nenevarne, solidarne in 
nesolidarne…; 

– pomirjujoč in razumevajoče topel odnos v primeru bolezni; 

– prijazno govorico oči, obraza in prijazen zven izgovorjenih besed, ki odražajo skrb, 
pozornost in mirnost – zato tudi strokovno/znanstveno suverenost; 

– zdravljenje in zdravila; 

– neposrednost, odkritost in resnicoljubnost; 

– zavedanje pomena in uresničevanje pojasnilne dolžnosti; 

– modro politiko in pozitivno psihologijo “svetovanja” glede cepiv, brez obsojanj in groženj 
– pojasnila in nasvete, ki razblinjajo sleherni dvom v nujnost, učinkovitost in varnost cepiv; 

– popolni notranji mir, ko gre za cepljenje; 

– prevzemanje osebne odgovornosti za zdravstvene nasvete in predloge, brez fige v žepu; 

– neomajno odločnost glede medicinske etike in deontologije; 

– sproščanje morebitnih kompleksov, takih in drugačnih, drugje, ne v odnosu do pacientov; 

– človeško in človečno, ne nesramno in arogantno vedenje do ljudi;- skrb oblasti in stroke za 
zdravje in dobro počutje ljudi, ne za ohranjanje in stopnjevanje histerije in strašenja; 

– jasne in razumljive odgovore na legitimna vprašanja, prepričljiva in odkrita pojasnila o 
meglenih, sivih in nasprotujočih si informacijah; 

– transparentno soočanje stališč in potrpežljivo konstruktivnost; 

– odsotnost vedenj in ravnanj, kot da je pacient ubogi ciciban, ali popolni bedak, zdravnik pa 
nadčlovek; 

– popolno zaupanje v zdravnike in zdravstvo. 

*** 

Sklep: torej vse, do česar ima človek pravico, zdravnik pa glede tega dolžnost. 

*** 

Tri dni čutim velik nemir, ki se je pojavil ob branju odgovorov gospoda Romana Jerale na 
legitimna vprašanja državljanke. Odgovori razkrivajo veliko. Ob tistem, kar razkrivajo, me 
skrbi. Prebrano me žalosti. A ne bom … Ne bom podrobno.  
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Morda gre samo za utrujenost in naveličanost. Poskušam ju razumeti. Bom pa vendarle 
predstavil nekaj odgovorov. Po premisleku – zdijo se mi res pomembni za splošno javnost. 

*** 

– Ugleden in uspešen znanstvenik poudari, da “se s spremljanjem epidemije ukvarja kot z 
dodatno dejavnostjo” in da “ima dovolj drugega dela.” Sprašujem se, zakaj ta poudarek na 
začetku?  

– Spoštovanemu gospodu je bilo postavljeno vprašanje: “Kaj pravite na to, da je WHO čez 
noč spremenil stavek o cepljenju otrok? Prvotno je pisalo tole (danes pa se bere, da se lahko 
cepijo?):Children should not be vaccinated for the moment.There is not yet enough evidence 
on the use of vaccines against COVID-19 in children to make recommendations for children 
to be vaccinated against COVID-19. Children and adolescents tend to have milder disease 
compared to adults. However, children should continue to have the recommended childhood 
vaccines.” Gospod odgovori: “Izvedli so klinične teste cepljenja otrok, z dobrimi rezultati.” 
Da ja? Tako hitro? Kljub čez noč izginulem “navodilu” WHO, naj otroke pustijo pri miru? 
Odlično. 

– Na vprašanje, če sta priloženi fotografiji deklaracije na obeh PCR testih, na katerih piše, da 
test ni namenjen za diagnostiko (prva) in da ni testiran v diagnostičnih postopkih (druga), 
“fake news”, gospod odgovori “Res je to fake news.” Fotografiji, ki sta pristni in deklaraciji 
sta fake news? Gospod pojasni: “Proizvajalci rutinsko napišejo, da je za raziskave, da ne 
prevzemajo odgovornosti. Odgovornost prevzame agencija, ki ta test preveri in potrdi.” Zato 
je po prepričanju gospoda TO fake news. 

– Po znanstvenikovem prepričanju ne obstaja “alternativna stroka” in ni potrebe po 
“soočenju.” Prepričanje pojasni: “Kakšna alternativna stroka? Tudi zagovornikov ploščate 
zemlje ne bomo menda soočili z geografi.” Po prepričanju znanstvenika bi njegovo 
morebitno soočenje s predstavniki iste znanosti in stroke, ki niso povsem enakih prepričanj – 
o vsem, kar zadeva epidemijo/pandemijo, pomenilo “soočanje zagovornikov ploščate zemlje” 
(ti očitno so in so omembe vredni, znanstveniki, ki nimajo o vsem povsem enakih prepričanj 
kot gospod, pa sodijo v to kategorijo) z “geografi” (gospod v tem kontekstu sodi med 
geografe, ne med zagovornike ploščate zemlje). 

– Glede zdravnice, ki je v ZD Domžale izvedla preliminarno študijo (zdaj ima zaradi tega 
velike težave), gospod pojasni: “Ta video sem pogledal in gospa ne ve kaj dela. Glede tega 
sem vprašal strokovnjake za analizo kovin, ki so to potrdili. V urinu so našli koncentracijo 
urana, ki je nižja od tiste v morski vodi. Potrebno je pogledati tudi koncentracije.” To je 
pomirjujoče. 

– Glede nujnosti, varnosti in učinkovitosti cepiv gospod pojasni: “Nobena cepiva niso na 
dolgi rok povzročila škodljivih učinkov. Kakršnikoli učinki so nastali v par tednih ali največ 
mesecih. Če poznamo mehanizem kako delujejo cepiva lahko tudi razumemo do česa bi 
lahko prišlo.” Domnevam, da je bilo to pojasnilo mišljeno kot pomirjujoče. 

– Glede smrtnosti ugledni znanstvenik pojasni: “Preberite si članke, točno to so pokazale 
raziskave. Smrtnost zaradi okužbe je v povprečju 1%, precej višja pri starejših. Najbrž ste 
tudi slišali za primere zdravih 30-letnikov, ki so pristali na intenzivni negi. Glede posledic 
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virusa lahko najbolj jasne podatke dobite iz presežne smrtnosti, to je koliko ljudi več je umrlo 
v tem letu in pol v primerjavi s prejšnjimi leti.”  

Glede tega vprašanja skupina “zagovornikov ploščate zemlje”, s katero sodelujem, izdeluje 
študijo. Zaenkrat je izhodišče preverjena (in bo še večkrat preverjena) hipoteza, da je 
smrtnost po začetku cepljenja narasla za 9.4 %. Hipoteza bo preverjana še naprej. 

– Predstavil bom še znanstvenikov najdaljši odgovor, ki je seveda koristen;  

“Redko kaj je 100%, prav tako to velja za verjetnost okužbe brez cepljenja. Če se boste 
striktno izolirali in upoštevali zaščitne ukrepe se lahko Covid19 verjetno izognete tudi brez 
cepljenja, celotna družba pa tega ne more izvajati. Morate upoštevati, da je problem, da se 
virus raznaša z aerosolom (op. A.T.: slovenska vlada še naprej ignorira pozive, od aprila 
2020, da se nemudoma – od aprila 2020 – loti nameščanja učinkovitih sistemov za odvajanje 
izdihanega zraka iz zaprtih prostorov – tega ne želi storiti in tega ne bo storila – ljudje v 
DSO-jih bodo zato še naprej umirali), ki ga maske ne morejo popolnoma zadržati in različica 
delta vas lahko okuži zelo hitro, morda v trgovini, hodniku bloka itd. Prav zaradi bolnikov, ki 
se ne morejo cepiti oz. pri njih cepljenje ni učinkovito mora država poskrbeti za zaščito. Pri 
500.000 necepljenih ljudeh starejših od 50 let v Sloveniji obstaja potencial za veliko 
nepotrebnih smrti, ki bi se jim lahko izognili s cepljenjem.Učinkovitega zdravila žal nimamo. 
Epidemija bo trajala toliko časa, dokler se ne bo zelo velik delež populacije (najbrž >80%) 
cepil ali okužil in na ta način postal odporen na naslednje okužbe (ali zbolel). Pri okužbi s 
tem virusom je verjetnost smrti okrog 1%, ta vrednost precej variira s starostjo, zdravstvenim 
stanjem itd. Torej zelo majhen delež, če pa pogledate številke gre za veliko smrti, >4000 v 
Sloveniji doslej ni malo.Nimam nobenega veselja strašiti ljudi ampak težko razumem zakaj 
toliko ljudi zavrača cepivo, ki je na voljo in bi nam pomagalo prebroditi krizo. Mnenje, ki ga 
navajam sem dobil na osnovi objavljenih podatkov, preteklih izkušenj z virusom in enostavno 
napovedjo, ki se kot navajate, sklada med različnimi strokovnjaki.” 

*** 

Gospodu, uglednemu znanstveniku, sem hvaležen za ta pojasnila, državljanki pa za njihovo 
posredovanje. Objavljam jih, ker gre nedvomno za vsebino, ki jo mora poznati celotna 
javnost – ta ima do tega pravico – pravico do obveščenosti. Zato na njun pisni klepet ne gre 
gledati kot na zadevo nedotakljive zasebnosti – in državljanka nima takega pogleda. 

*** 

Še nekaj zanimivih povezav: 

Yes, hydroxychloroquine is scientifically 
proven against COVID-19 
If you don’t want to die in this pandemic, read it to the end, stupid! Here I do 
a historical reflection on science and I show all the irrefutable evidences of the 
functioning of the taboo medicine.  
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Link: https://filiperafaeli.substack.com/p/yes-hydroxychloroquine-is-
scientifically 

Če se predhodno ne bi napačno “dokazala”  neučinkovitost HCQ, Covid cepiva ne bi mogla 
pridobiti EUA (Emergency Use Authorisation). Drži? 

Podelitev EUA Covid cepivom je bila s strani FDA argumentirana: “ker gre za zelo veliko 
smrnost Covid-19 (kar ni res) in “ker ne obstaja nobeno zdravilo zoper Covid-19.” Sklep? 

*** 

Oxfordova študija o zdravilu ivermektina ima vgrajenih kup očitnih manipulacij: 

 https://twitter.com/veryvirology/status/1407837908891955206 
 https://twitter.com/veryvirology/status/1407861717271400451 

Univerza Oxford ima seveda že od vsega začetka izjemen konflikt interesov, saj so udeleženi 
pri cepivih, konkretno AstraZeneca. Univerza, ki je odgovorna za “masovni umor” že pri 
testu hidroksiklorokina (RECOVERY), kjer so zelo bolnim ljudem dajali smrtonosne doze 
HCQ. V prvih 24 urah so hospitaliziranim bolnikom dali kar 2400 mg HCQ. Ta podrobnost 
je tudi ušla slovenskim … strokovnjakom: 

https://www.ucsusa.org/resources/disinformation-playbook 

Znanstveniki, “rešitelji”, ali “množični morilci”? 

https://www.conservativewoman.co.uk/the-marx-brothers-do-science/ 

Protokol, ki rešuje življenja! Manjše študije in drugi zdravniki so ga potrdili in še nadgradili: 

https://twitter.com/HaidaGwaiii/status/1374799437734760451 

*** 

Pa še nekaj za sladokusce: 

The Treatment of Viral Diseases: Has the Truth Been Suppressed for Decades? Lee D. 
Merritt , M.D.: https://jpands.org/vol25no3/merritt.pdf 

*** 

Velja ponoviti: 

Ker sem predolgo iskal besede, samostalnike in pridevnike, bom naredil, kar naredim, kadar 
besede iščem predolgo – ne uporabim jih:  

https://siol.net/novice/slovenija/strukelj-za-zdaj-nam-slabo-kaze-cilj-o-zadostni-jesenski-
precepljenosti-ni-dosegljiv-556046 

FYI, uradni podatki iz UK, zelo zanimivo: 
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https://twitter.com/Adam_Stratford_/status/1408691904892579840 

Moji sogovorniki in viri, iz Slovenije, Evrope in sveta, soglašajo, da je delta varianta “bolj 
kužna”, a istočasno manj smrtonosna. Tako, enako, kot so verodostojni strokovnjaki 
napovedovali, da se bo zgodilo: da bo virus z naravnimi mutacijami počasi izzvenel v 
benigno verzijo. Z delto bodo imeli jeseni probleme predvsem cepljeni ljudje, saj bo pri 
nekaterih sprožila ADE – tako pravijo moji viri (ki ne trdijo, da je zemlja ploščata): 

Pred koncem poletja bo lahko bilo splošno znanstveno potrjeno, da spike protein povzroča 
tudi raka in/ali alzheimerjevo bolezen-prionsko bolezen. Kaj se bo zgodilo, če pade iz omare 
le eden od teh dveh okostnjakov, ali da brez kančka dvoma padeta kar oba? Delajo, ti ljudje 
in te ustanove, te oblasti, račune brez krčmarja!? 

Ozadje te zadeve ima tudi znanstveno razlago: 

 https://twitter.com/Im_Vladimir_S/status/1410320642495426562 
 https://twitter.com/Julija9Julija/status/1410362341850484741 

Moji viri pravijo: Spike protein utegne na dva različna načina vplivati na celični 
metabolizem. Takega “diaboličnega biološkega orožja” si še dve leti nazaj ne bi mogli niti 
zamisliti. Oziroma, zdel se nam je sci-fi scenarij za kak hollywoodski filmski projekt. Ima, 
omenjeni protein, vsaj pet različnih načinov patogenega delovanja. 

Spike protein ima toliko vstavkov, pravijo viri, da je po patogenosti kot “multipraktični 
švicarski nož.” Več verodostojnih avtorjev je že pisalo, da sistematično išče vsaj eno ranljivo 
točko v telesu. To je brez dvoma depopulacijsko biološko orožje, vprašanje je le, kdo vse od 
napadalcev na človeštvo to dobro ve in je glavni pobudnik depopulacije: 

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/if-the-novel-coronavirus-
from-china-was-not-intended-to-be-a-bio-weapon-explain-this 

*** 

Po informacijah, ki jih imamo, se tudi v Sloveniji zaradi C19 in cepljenja že povečuje število 
zaznanih obolenj – novih: raka, srčno-žilne bolezni, nevrološke bolezni. 
Te informacije, glasne in grozljive, utegneta oblast in odgovorni ljudje na čelu zdravstvenih 
ustanov in komisij uspešno prikrivati še mesece… Morda tudi veliko dlje. Morali bi se javno 
oglasiti vsi tisti zdravniki in zdravnice, ki se že soočajo s tem. Vemo, da so. Povedali so nam, 
da vedo. Pomagajo nam iskati prave vire in ugotavljate prave številke – četudi LJUDJE NISO 
IN NE BODO LE ŠTEVILKE – NE ZA NAS, NE PRI NAŠEM DELU! Seveda pa bomo 
vzpostavljeno medsebojno zaupanje brezkompromisno varovali še naprej.   

*** 

Končam s pravom: določeni pravniki in pravnice to – pa tudi veliko več od tega – 
poudarjamo in ponavljamo ves čas. Tudi pred ustavnim sodiščem. Pa nič: 

*** 
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Op.: To ni vse. Je pa skoraj vse. Ne, tudi skoraj vse ni. Je pa – nekaj. *** 


