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ZADEVA: pripombe in stališča k Predlogu zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, 
omilitev, obvladanje in odpravo posledic covid-19 
 
 
Spoštovani, 
 
V imenu gibanja Zdrava družba in Civilne iniciative slovenskih pravnikov vam pošiljamo naše pripombe na 
Predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladanje in odpravo posledic 
covid-19 (v nadaljevanju PKP-10). Uvodoma ugotavljamo, da je predlagani zakon še eden izmed 
interventnih, nujnih zakonov, ki jih je vlada v zadnjem letu in pol predlagala in ki ne prinašajo pravih rešitev 
in ukrepov, ki bi učinkovito in zadovoljivo reševali Kovid krizo. Nasprotno, namesto učinkovitih ukrepov 
vsebuje tudi določbe, ki posegajo v pravice delavcev, omejujejo in odvzemajo ljudem temeljne človekove 
pravice in svoboščine, prekomerno pooblaščajo določene organe in institucije pri izvajanju nadzora, Vladi 
RS - torej izvršilni veji oblasti podeljuje status 'zakonodajalca' in omogoča nadaljevanje samovolje izvršilne 
oblasti, ruši temelje pravne in demokratične države, daje podlago za dokončno razgradnjo najvišjih ustavnih 
načel, očitno zanika osnovno dostojanstvo vsakega posameznika in celotne družbe in še bi lahko naštevali. 
 
Interventni zakoni so namenjeni reševanju izrednih, nepričakovanih pojavov, ne morejo pa postati ustaljeni 
način reševanja katerekoli dalj časa trajajoče situacije. Obravnavani interventni zakon je svojevrstna 
lepljenka, ki v pravno tehničnem pogledu posega v vsebino različnih zakonov in tako v pravni red na dolgi 
rok vnaša zmedo in nepreglednost. Zato je obravnavani interventni zakon, že deseti v skoraj dveh letih, 
neupravičen. Predlagatelj naj različne materije ureja v področnih zakonih.  
 
K 29. členu: 
29. člen PKP-10 pooblašča JAZMP, da lahko začasno dovoli promet z zdravilom za profilakso ali za 
zdravljenje Covid-19, tudi če zdravilo nima dovoljenja za promet. Zadostovalo naj bi že mnenje Evropske 
agencije za zdravila (EMA). Interventni zakon s tem členom posega v obstoječo zakonodajo (Zakon o 
zdravilih), saj za izdajo dovoljenja za promet z zdravilom, ki sploh še nima dovoljenja za promet, ne bo več 
potrebno uradno dovoljenje EME, temveč bo zadostovalo njeno neformalno mnenje. To vsekakor ni 
postopek, ki bi zagotavljal varnost državljank in državljanov pred poškodbami in okvarami zdravja, ki bi jih 
ljudem utegnila povzročiti eksperimentalna zdravila, ki še niso v zadostni meri preizkušena in zaradi redno 
tega nimajo dovoljenje za promet. Poleg tega bi bil pri tem proizvajalec odvezan kakršnekoli odgovornosti 
za nastalo škodo. Takšno določilo je kršenje osnovne etike in zloraba zaupanja državljanov.  
 
K 63. člen: 
63. členu naj bi vzpostavil zakonsko podlago za do sedaj nezakonite ukrepe vlade, ki se jih aktivno vsiljuje 
državljanom preko zlorabe celotnega javnega sektorja – kljub jasnemu sporočilu Ustavnega sodišča. Ta 
člen bi namreč Vladi dal pooblastila, da izda ukrepe (sprejete v obliki Uredb) na področju zdravstva, 
gospodarstva, socialnega varstva, šolstva, oz. na vseh področjih življenja, ne odpravlja pa ustavnega 
neskladja, ki ga je ugotovilo Ustavno sodišče RS junija letos. Ustavno sodišče ni ugotovilo zgolj 
pomanjkanja zakonske podlage za do sedaj izdane ukrepe in s tem predlogom predvidene ukrepe. 
Ugotovilo je tudi neupoštevanje nujnega testa presoje sorazmernosti, nujnosti in učinkovitosti 



ukrepov. Ta predlog pa se s tem vprašanjem ne ukvarja, še več, zgolj povzema nekatere dosedanje 
ukrepe, ki pa tega testa tudi po mnenju Ustavnega sodišča niso prestali.  
 
Vladi ta člen daje pooblastila, da pogojuje dejavnosti (zbiranje ljudi, opravljanje dela, uresničevanje verske 
svobode, promet blaga in storitev) z v predlogu predvidenimi ukrepi. Ti pa so zgolj primeroma (taksativno) 
našteti, kar pomeni, da Vlada lahko določi še kakršnekoli druge ukrepe, ki jih Zakon o nalezljivih boleznih 
ali ta zakon (PKP-10) ne predvideva, v kolikor zajezitev COVID -19 ni mogoča že z ukrepi, predvidenimi v 
ZNB in PKP-10. V predlogu primeroma navedeni ukrepi – higiensko varnostni zaščitni, posredovanje 
podatkov, omejitev gibanja, odreditev karantene, testiranje, nošenje mask itd.) prav tako ne upoštevajo 
zahteve po sorazmernosti, nujnosti in učinkovitosti; sklicujejo se zgolj na v ZNB še ne uzakonjenih ukrepih 
in katerih neustavnost in nezakonitost je prav zaradi pomanjkanja zakonske podlage evidentna. S tem 
predlogom pa niso podani temelji za odreditev testiranj in karantene, nošenja mask, omejitev gibanja, 
zbiranja podatkov, medsebojne razdalje, dostopnosti do storitev. V uvodu predloga zakona je v točki 6.8. 
kot najpomembnejša okoliščina navedena omejitev posledic širjenja COVID-19. Navedba ukrepov, ki naj 
bi zasledovali in dosegali ta cilj, pa ne glede na določbo, da se z vladnimi uredbami pogojuje posamezne 
sektorje življena na podlagi strokovne ocene strokovne svetovalne skupine, niso zagotovljeni bistveni 
postulati za garancijo obstoja temeljnih človekovih pravic in svoboščin – to je presoja nujnosti, primernosti, 
sorazmernosti in učinkovitosti ukrepa.  
 
K 64. členu: 
64. člen PKP-10 pooblašča neprimerno širok krog organizacij javnega sektorja za nadzor nad 
upoštevanjem spornih omejitev. Poleg policije in mestnega redarstva še celih 24 inšpektoratov, uradov, 
uprav, agencij in javnih agencij. Tako široka pooblastila za nadzorovanje “vsega kar je možno” so značilna 
za totalitarne sisteme.  
 
Dodatno izpostavljamo napačno osnovo in napačno izhodišče celotnega zakona: 
Covid-19 se diagnosticira na podlagi prisotnosti “novega” korona virusa s testi, ki niso namenjeni niti 
primerni za diagnosticiranje. Glede nezanesljivost PCR testov je pomembna objava avtorjev kot so dr. Ihan, 
Fafangel dr. med., dr. Beović in dr. Krek, da kultivacija ni bila uspešna v primeru, ko je bil pri pozitivnem 
brisu pomnoževalni cikel večji od 24. Na podlagi povsem napačne diagnostike (uporaba 40 ciklov) se tako 
lahko manipulirajo številke okuženih, številke umrlih (s ali zaradi Kovid, oziroma s pozitivnim testom s 40 
cikli) in ustvarja nepotrebno polnjenje bolnišničnih kapacitet za zdravljenje z neprimernimi in škodljivimi 
protokoli, ki dejansko lahko povzročajo smrtne žrtve.  
 
V predlogu zakona je več vsebin, ki niso združljive s slovenskim pravnim redom, Ustavo RS, mednarodnimi 
pravnimi akti in splošnimi demokratičnimi ter civilizacijskimi normami. Tudi na področju šolstva, šolanja na 
daljavo, nadlegovanja otrok, itd … Slednje niso bile predmet dodatnega izpostavljanja, saj smo prepričani, 
da že navedeno v celoti zadošča za splošno oceno neprimernosti zakona. Bi pa poleg obstoječe vsebine 
omenili še vzorec vsebine, ki bi po našem prepričanju v tovrstnem zakonu morala biti, pa je ni: uporaba 
obstoječih zdravil Hidroksiklorokin in Ivermektin in uporaba protokolov zgodnjega zdravljenja, paketi 
preventive/zdravil za državljane, aktivna evidentiranje stranskih učinkov po cepivih, zdravljenje in pomoč s 
cepivi poškodovanih oseb, prepoved uporabe PCR testov nad 24 ciklov, določanje prebolevnosti s testi 
protiteles, bistveno daljši čas ali celo trajni status/a prebolevnika, itd … Pomembno bi bilo tudi uravnotežiti 
posledice v javnem in zasebnem sektorju. V zadnjih dveh letih je namreč zasebni sektor de-privilegiran, saj 
je njegova eksistenca odvisna od dnevnega poslovanja, medtem ko javni sektor lahko nemoteno živi na 
podlagi nebrzdanega zadolževanja na račun vseh državljanov. Zaradi vsega navedenega pričakujemo, da 
bo obravnavani predlog zakona zavrnjen in namesto njega pripravljen kvalitetnejši in strokovnejši predlog 
zakona, ki bo stremel k učinkovitemu spopadanju in obvladovanju bolezni ter k resnični omilitvi oziroma 
odpravi posledic Covid-19 in v sprejemanje katerega bo vključena tudi strokovna in širša javnost. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
Civilna iniciativa slovenskih pravnikov 
Gibanje Zdrava družba  


