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Zadeva:  Pobuda za oceno ustavnosti  Sklepa o  nedopustnosti  razpisa zakonodajnega
referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih
(ZNB-D, EPA 129-IX) (Uradni list RS, št. 96/22) – Opredelitev do mnenja Vlade, ki smo ga
prejeli z vašim dopisom z dne 26.07.202 in do mnenja Državnega zbora RS, ki smo prejeli
z vašim dopisom z dne 27.07.2022

Vlada RS trdi,  da Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih
(ZNB-D) odpravlja neustavnost.

Pobudnik trdi, da sta drugi odstavek z taksativno naštetimi alinejami 90. člena in 3. člen
Ustave RS v nasprotju in bo ta grob poseg v neposredno odločanje ljudstva, ki ga ljudstvu
omogoča drugi odstavek 3. člena brez omejitve, nujno odpraviti. Do tega se Vlada RS in
Državni  zbor  RS  v  odgovoru,  ki  je  ključen  sploh nista  opredelila.  Trdita  pač,  da  se  z
spremembami in dopolnitvami Zakona o nalezljivih boleznih odpravlja neustavnost, ki jih
je Ustavno sodišče ugotovilo v dveh letih presojanja neustavnih odlokov.

Pobudnik trdi, kar naj Ustavno sodišče RS vzame kot dopolnitev k osnovni pobudi, da bi
uveljavitev  novega  spornega  Zakona  ZNB-D,  če  bi  Vlada  RS  v  okoliščinah  resnične
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pandemije ali epidemije brez predhodne razglasitve izrednega stanja, povzročila kršitev
Ustave RS, kar Ustavno sodišče zagotovo ve in mora paziti po uradni dolžnosti, da ne
pride s sprejetjem zakona do novih kršitev ustavnih pravic v RS ali pa že stari zakon ni v
neskladju z Ustavo RS. 
 
16. člena USTAVE RS

„(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.“

Torej bi morala novela Zakona o nalezljivih boleznih vsebovati najmanj zakonsko določilo,
da  mora  Vlada  RS  pred  začetkom izvajanja  zakonskih  členov iz  ZNB,  ki  ukinjano  ali
omejujejo človekove pravice in temeljne svoboščine pred tem predlagati DZ, da razglasi
izredne razmere (92.člen Ustave RS), ker sicer bodo razveljavljene ali omejevane pravice in
temeljne svoboščine mimo citiranega 16. člena Ustave RS protiustavne. Nikjer v Ustavi RS
ne  piše,  da  pomeni  razglasitev  epidemije  ali  pandemije  tudi  avtomatično  razglasitev
izrednih razmer,  saj  to tudi ne bi  bilo mogoče,  ker mora o razglasitvi izrednih razmer
odločati  Državni  zbor  RS.  V  noveli  ZNB-D  pa  bi  morali  opredeliti  tudi  v  katerih
okoliščinah v zvezi z zaznano nalezljivo boleznijo lahko Vlada RS predlaga Državnemu
zboru razglasitev izrednih razmer. Določiti kriterije in merila glede na število okuženih
ljudi, morda glede na procent umrljivosti v nekem časovnem obdobju ali morda glede na
zasedenost bolniških postelj zaradi okuženosti na splošnih izolacijskih oddelkih ali morda
glede na število zasedenosti postelj na oddelkih za intenzivno nego. Morda pa tudi glede
na obsežnost okuženih predelov ali ogroženih območji v državi. Lahko, da se na svetovni
ravni razglasi pandemija, ko to še ne pomeni, da je isti problem v vseh državah ali celo
območjih v državah enak, zato bi morala obstajati strokovna merila kdaj so ta izpolnjena v
Sloveniji, da Vlada RS lahko predlaga Državnemu zboru RS razglasitev izrednih razmer v
zvezi  z  širjenjem  nalezljive  bolezni.  In  potem,  če  je  izredno  stanje  razglašeno  sme  za
določen čas ukiniti  ali  omejiti  nekatere človekove pravice in temeljne svoboščine.  To je
ustavni pogoj, dokler je 16. člen Ustave veljaven takšen kot je.

Ena od temeljih človekovih pravic je tudi pravica, ki jo opredeljuje 18. člen Ustave RS, ki se
jo ne sme odpraviti ali omejiti niti, ko so razglašene izredne ali vojne razmere:

„18. člen

(prepoved mučenja)

2



Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali
ravnanju.  Na človeku je  prepovedano delati  medicinske ali  druge  znanstvene poskuse brez
njegove svobodne privolitve.“

Pobudnik  ponovno  poudarja,  da  je  vsem  ustavnim  sodnikom  lani  novembra  poslal
urgentno pismo v katerem je obvestil, da se v Sloveniji dogaja in to sistematično, z obsežno
in  kontinuirano  medijsko  propagando natančno  to.  Nad našimi  ljudmi  se  izvaja  z  18.
členom Ustave RS prepovedan medicinsko znanstveni  poskus,  saj  so vsa cepiva zoper
KOVID 19 v tretji poskusni fazi in proizvajalci ne vedo ali so učinkovita in ali so varna,
vedo pa, da lahko povzročijo še nepoznane negativne stranske učinke, kar piše v uradnem
dokumentu  Vlade  RS,  ki  je  bil  podlaga  in  podpisan  pogoj  za  nakup  večjih  količin
cepiv.http://www.gibanje-ops.com/datoteke/Pogodbafizer1.pdf

Nihče od cepljenih ljudi v Sloveniji ni dal INFORMIRANEGA SOGLASJA PO USTNI IN
PISNI POUČITVI, ki  ga zahteva Nürnberški  kodeks in  Helsinška deklaracija,  da bi  s
svobodno privolitvijo  vstopil  v  tak  medicinsko znanstveni  poskus.  Pobudnik ponovno
apelira na vse ustavne sodnike, da po uradni dolžnosti naredijo vse kar je potrebno, da se
dokazan zločin takoj ustavi in se vse, ki so vpleteni v ta grozen množičen kazenski delikt
tipa  Mengele  kazensko  procesira.  Pobudnik  je  o  tem problemu obvestil  tudi  nedavno
izvoljenega  predsednika  Vlade  RS  dr.  Goloba  in  sicer  1.06.2022  pa  od  njega  ni  dobil
nikakršnega odgovora kot tudi ne ve ali je predsednik Vlade RS obvestil o utemeljenem
sumu  storjenih  kaznivih  dejanj  pristojne  organe.  Gre  namreč  za  organiziran  državni
kriminal in za organizirano mednarodno hudodelsko združbo, ki jo je treba preganjati po
uradni dolžnosti  TAKOJ.  Vsak državni funkcionar ali  uradnik ter uslužbenec, ki ve za
kazniva dejanja in storilce pa tega ne prijavi pristojnim organom, se mora zavedati, da
opušča dolžno ravnanje, ki je podvrženo kaznovanju iz 281. člena KZ 1 RS. Bistvo vsega
tega dogajanja z odloki in grobim kršenjem človekovih pravic in temeljih svoboščin izhaja
iz  svetovne  zarote  kar  smo  temeljito  predstavili  v  podani  kazenski  ovadbi  na
Specializirano državno tožilstvo 3. junija lani. 

http://www.gibanje-ops.com/datoteke/kazenskaovadbacovid.pdf

http://www.gibanje-ops.com/datoteke/memorandumeksperimentcovid.pdf

In  dodatek  k  ovadbi  z  dne  8.09.2021,  ključen  uraden  dokument  Vlade  RS,  ki  vse
propagandiste za cepljenje, ki trdijo, da so cepiva učinkovita in varna postavlja na laž.

http://www.gibanje-ops.com/datoteke/Pogodbafizer1.pdf

Najhuje pa je, da virus SARS KoV 2 ni bil nikoli dokazan po utečeni znanstveni metodi, a
je Vlada RS bolezen KOVID 19, ki naj bi jo povzročal uvrstila in to kar s sklepom med
druge zelo nevarne nalezljive bolezni. 

KOCHOVI POSTULATI 

1. Patogeni mikroorganizem mora biti prisoten v vseh primerih tipičnih patoloških znakov
diagnosticirane bolezni;
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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. 

Kot rečeno je Vlada RS je 3. septembra 2020 »nalezljivo bolezen COVID-19«, sklicujoč se na
ZNB  in  Pravilnik  o  prijavi  nalezljivih  bolezni  ter  posebnih  ukrepih  za  njihovo
preprečevanje in obvladovanje uvrstila med najhujše bolezni, kot sta kuga in hemoragična
mrzlica,  po  povzročiteljih  iz  prve  skupine  nalezljivih  bolezni.  To  je  vlada  storila  s
SKLEPOM.  Zdravniki,  epidemiologi,  mikrobiologi,  medicinski  znanstveniki  in
naravoslovni  znanstveniki,  ki  vedo,  o  čem  govorijo,  povedo,  da  je  ta  klasifikacija
popolnoma zgrešena.

Veljavna slovenska zakonodaja že omogoča uvedbo obveznega cepljenja. Podlaga za to je
Zakon  o  nalezljivih  boleznih.  Ta  v  22.  členu  našteva  devet  bolezni,  proti  katerim  je
cepljenje obvezno (hemofilus influence b, davica, tetanus, oslovski kašelj, otroška paraliza,
ošpice,  mumps,  rdečke  in  hepatitis  B).  V  nadaljevanju  zakon  določa,  da  lahko  “ob
epidemiji minister za zdravje po predlogu Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)
določi še obvezna cepljenja proti steklini, rumeni mrzlici, trebušnemu tifusu, klopnemu
meningoencefalitisu, gripi, tuberkulozi in proti drugim nalezljivim boleznim, če obstajajo
določeni epidemiološki razlogi in tako določa program iz 25. člena tega zakona”. V 25.
členu je nato zapisano, da “letni program cepljenja /…/ in način izvedbe letnega programa
določi minister, pristojen za zdravje, na predlog NIJZ /…/” 
Letni  program  cepljenja  je  torej  podlaga  (tudi)  za  obvezna  cepljenja.  V  programu  so
cepljenja opredeljena za različne skupine prebivalstva (predšolske otroke, šolarje in mlade,
potnike v mednarodnem prometu, zaposlene). V zadnji točki pa je zapisano “Cepljenje in
zaščita z zdravili v nujnih razmerah” (kamor spadata tudi epidemija in pandemija),  in
prav  ta  del  sproža  vprašanja,  saj  za  leto  2021  cepljenje  proti  kovidu  opredeljuje  kot
“priporočljivo”, v programu za 2022 pa besede priporočljivo ni več.  To pa pomeni,  da
lahko že zelo kmalu Vlada RS odredi  kot za vse druge klasificirane nalezljive nevarne
bolezni tudi cepljenje zoper KOVID 19 kot obvezno, kar bo pomenilo kršitev človekovih
pravic in temeljnih svoboščin, ki jih varujeta najmanj 18. in 35. člena kar se, kar se tiče 18.
člena, dogaja že sedaj ampak je izgovor, da je cepljenje prostovoljno, a po drugi strani
Vlada  RS  prisiljuje  v  cepljenje  z  omejitvami  oz.  pogojevanji  dostopa  do  osnovnih
človekovih potreb in nujnosti (služba, šola, trgovina, lekarna, ambulanta, bolnišnica, obisk
sorodnikov ali dostop do nepremičnine v tujini itd.). Tako ljudi posredno prisiljuje, da se
cepijo s cepivom nepoznane vsebine, ki je v tretji  poskusni fazi in bodo nekatera še do
maja 2023, nekatera cepiva pa do konca leta 2023. Tudi testiranje z povsem neuporabnim
testom  za  diagnosticiranje  te  „nalezljive  bolezni“  v  nosno  votlino  pomeni  poseg  v
človekovo telo in se s tem krši 35. člen Ustave, ki ga seveda novela 39. člena ZNB – D ne
odpravlja ampak daje za tako početje zakonsko podlago, neustavnosti  pa ne odpravlja
ampak jo ohranja. Tudi testiranje je prostovoljno, ampak, da človek obide vse omejitve, ki
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jih postavlja Vlada RS, da lahko zadovolji  nekatere ključne osnovne človekove potrebe
današnjega časa mora človek se ali testirati, se cepiti ali pa mora imeti dokaz, da je Kovid
19 prebolel,  ker je lahko dosegel samo, če si je dovolil  posegati  v svoje telo s spornim
orodjem za testiranje. Torej mora pristati, če ni prebolel gripe, ki jo zdaj nazivajo KOVID
-19, na poseg v svoje telo z odvzemom brisa globoko v nosni votlini ali  pa se cepiti  s
cepivom, za katerega proizvajalci poudarjajo, da ne vedo ali je učinkovito in ne vedo ali je
varno, vedo pa, da lahko povzročijo še neznane stranske učinke. 

http://www.gibanje-ops.com/datoteke/Pogodbafizer1.pdf

Kar  se  tiče  navedb  zakonodajalca,  torej  Državnega  zbora  o  tem,  da  je  pobudnikovo
zahtevo  zaradi  domnevnega  neizpolnjevanja  zahtev  v  24.b  členu  ZUstS  treba  zavreči
izkazuje nepoznavanje ali nerazumevanje pozitivne zakonodaje, saj Ustavno sodišče sploh
ne  bi  poslalo  zakonodajalcu  pobudnikovo  pobudo  za  oceno  ustavnosti  in  mu  dalo
možnost zjasnitve, če le to ne bi postopalo skladno z 26. členom in skladno z 4. točko 26.
člena ZustS.

O spodbijanju trditev pobudnika in negiranje pravilnosti, da se le ta sklicuje predvsem na
ugotovitve  Zakonodajne  pravne službe Državnega zbora  pa  še  največ  pove o  trdnosti
zatrjevanj zakonodajalca predzadnji odstavek tega njihovega mnenja v katerem je jasno
razbrati,  da  se  zakonodajalec  zaveda,  da  z  uveljavitvijo  Zakona  o  spremembah  in
dopolnitvah Zakona o  nalezljivih  boleznih  ne  bodo  odpravljene  neustavnosti,  ki  jih  je
ugotovilo Ustavno sodišče in jih je navedlo v svojih odločbah v letu 2020, 2021 in 2022,
zato že napoveduje nove novele ZNB in govori, da za pobudnika sporen zakon vendarle v
pretežni meri odpravlja neustavnosti. Jih odpravlja ali jih pa ne odpravlja, saj, če ostane po
uveljavitvi ena sama kršena ustavna pravica komurkoli, pomeni, da je Ustava RS kršena.
Navedbe, da so bili pred sprejetjem zakona sprejeti amandmaji, ki so upoštevali opozorila
Zakonodajne pravne službe so neresnične, saj  pobudnik z amandmaji,  ki bi upoštevale
ugotovitve Zakonodajno pravne službe ne razpolaga in jih v končni podobi sprejetega
zakona ni videti. Zakonodajalec pa jih tudi ni predložil v odgovoru, da bi dokazal, da so
so bile strokovne ugotovitve Zakonodajne pravne službe Državnega zbora upoštevane.
Bistvene so zakonske določbe, ki so v svojem bistvu ostale enake, kljub temu, da je ZPS DZ
ugotovila, da so neskladne z Ustavo RS oz. ugotovljenih neustavnosti s strani Ustavnega
sodišča ne odpravljajo ali pa jih ne odpravljajo. 

Pobudnik je prepričan, da je s tem kar je do sedaj napisal in dostavil Ustavnemu sodišču
argumentiral svojo trditev, da je dovolj razlogov, da Ustavno sodišče ali referendum dovoli
ali pa sprejme sklep s katerim naloži zakonodajalcu, da pripravi nov predlog Zakona o
nalezljivih boleznih, če sam tega ne zna pa naj se zgleduje po drugih državah, ki imajo
podobno urejen temeljeni pravni akt države v tem pogledu ali pa naj predlaga spremembe
Ustave RS, da bo potem lahko pripravil nov Zakon o nalezljivih boleznih, ki bo v skladu z
Ustavo in ne bo prekomerno posegal v človekove pravice in temeljne svoboščine, če do
resnične epidemije pride. V prvi vrsti pa naj vse veje oblasti ugotovijo RESNICO o tem kaj
se sploh dogaja v resnici in zakaj je potreben ves ta cirkus okoli nečesa, ki sploh ni bilo
nikoli dokazano. O tem je virov in dejstev vse več, zato imajo glavni akterji te največje
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prevare v zgodovini človeštva zaradi vse več osveščenih ljudi, tudi zaradi nepodkupljivih
znanstvenikov, celo Nobelovih nagrajencev, doktorjev, profesorjev in tudi zdravnikov z
dolgoletno prakso vse večje težave. A po drugi strani je še vedno preveč takih in to na
visokih položajih  v  državah,  ki  so  pripravljeni  gledati  vstran,  čeprav  vedo,  da se  nad
njihovimi rojaki, sodržavljani izvaja najhujši zločin v zgodovini človeštva. Toda zavedati se
je treba, da se nadaljuje 2. svetovna vojna, ko so poslali hitlerjansko pošast, da bi si pokorili
cel  svet,  a  je  načrt  propadel.  Tudi  ta  se  ne bo nikoli  dokončno uresničil,  zato je  treba
pomagati  in  to  je  dolžnost  slehernega  zemljana,  da  se  ta  novi  psihopatski  pohod
globalističnih iztirjencev ustavi. Kmalu se bo treba odločiti, ali stopiti na stran človeštva, ki
bo preživelo tudi ta vihar ali vztrajati na strani zblaznelih multi milijarderjev, ki se imajo
za  nadljudi,  nas  pa  so  določili  za  nekoristne  jedce  in  govedo,  ki  ga  je  treba  pobiti.
Pobudnik je prepričan, da se bo tudi v Sloveniji zgodovina ponovila, ko so se v ključnih
trenutkih naši predniki morali odločiti, npr. leta 1941 kaj bodo storili pa tudi leta 1991, ko
je bilo treba sprejeti odločitev ali stopiti na stran naroda ali vztrajati z oligarhijo. Noben
položaj,  nobena  plača,  noben  privilegij  ne  more  odtehtati  dobrega  imena  in  časti  ter
zvestobo svojemu narodu. Pot RESNICE je pot Jezusa Kristusa in človeštvo bo zmagalo, ko
nas bo vse več hodilo po poti RESNICE, tako tudi križanje posameznika ne bo več mogoče,
ker nas bo preveč, da bi lahko to kdo storil kot je takrat, ko je bil glasnik RESNICE še sam
oziroma obdan z peščico svojih somišljenikov. 

Bog vas blagoslovi vse in naj vam pomaga, da zberete potreben človeški pogum in odločite po
PRAVICI IN RESNICI! Sreča je vedno na strani pogumnih in poštenih ljudi. Pokažite celemu
svetu ,  da  ste  pokončni,  strokovni  in  neomajni,  ko  gre  za  varovanje  RESNICE,  PRAVICE in
temeljnih svoboščin ljudi izhajajočih iz naravnega prava.

 https://wethepundit.com/money-murder-in-hospitals/

Pobudnik še predlaga Ustavnemu sodišču RS, da se o tem zelo pomembnem problemu 
naše celotne družbe izvede javno sojenje ob prisotnosti zainteresirane javnosti. 

Združenje v Gibanju OPS – Osveščeni Prebivalci Slovenije

Ladislav Troha, začasni predsednik in ogovorna oseba pravne osebe
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