
                                                              

 

 

IZJAVA ZA JAVNOST 

 

Pogoj PC bo veljal le za državno upravo (ministrstva, organi v sestavi, inšpekcije, policija, 

vojska in upravne enote) in nikakor ne za celoten javni sektor ter državo, kar predstavlja 

očitno zlorabo z verjetnim namenom ustrahovanja državljanov RS. Širjenje nalezljivih bolezni 

nikoli ni mogoče preprečevati zgolj in edino na delovnih mestih, zato gre preprosto za laži ter 

ustrahovanje. Verjamemo, da sta bila minister za javno upravo in minister za obrambo tudi 

kdaj prisotna na Covid oddelkih. Lahko bi se podučila, kako se preprečuje širjenje okužb 

nalezljivih bolezni na delovnem mestu, zato gre za skrajno obliko podlosti, predvsem pa 

začetek zlorab ter represije nad državljani RS, ki niso lojalni sedanji Vladi Republike 

Slovenije in ustrahovanja uslužbencev na splošno in gre za metode, ki jih je mogoče 

primerjati s metodami totalitarnih in nedemokratičnih sistemov. 

Na tako majhni skupini državljanov, ob odprti državi ter v temno rdeče obarvani 

epidemiološkemu stanju, kjer si Vlada RS ne upa in ne želi predvsem zaradi lastnih 

interesov razglasiti epidemije, nikakor ne more preprečevati širjenja okužb v družbi z 

uvajanjem PC pogoja zgolj za državno upravo ter se izgovarjati ne nemoteno delovanje 

državne uprave. V Slovenski vojski (SV) imamo veliko število primerov okužbe cepljenih 

pripadnikov, ki množično zbolevajo. Naklepoma jih ne testirajo, s čimer bi lahko zagotovili 

vsaj delni nadzor in kontrolo. Če bi imeli namen preprečiti širjenje okužbe nalezljive bolezni 

Covid-19 na delovnih mestih v SV, bi morali testiranja izvajati na vseh uslužbencih. 

Gre torej za očitne laži, s tem ko zatrjujejo, da »S tem želimo preprečiti, da bi se virus širil v 

prostorih delodajalca med zaposlenimi, ki niso cepljeni. Izjema so tisti, ki se iz zdravstvenih 

razlogov ne smejo cepiti, za njih bo izjemoma možno samotestiranje.« Že opredelitev izjem 

tako na delovnem mestu, kakor tudi razlikovanje ukrepov glede na splošne ukrepe v državi 

predstavlja preproste laži. Številni delavci v javnem sektorju se gibljejo izven delovnih mest 

oziroma prostorov delodajalca, prav tako le ti uslužbenci prihajajo v stik s sorodniki, prijatelji, 

preko otrok pa tudi v stik s šolami na vseh nivojih, s starejšimi, itd. Prav tako ne bi smeli 

opravljati nikakršnih nalog javnega sektorja, saj je očitno, da okužbe širijo brez nadzora tudi 

ali pa predvsem s strani cepljenih državljanov, kar je opredelil tudi NIJZ, hkrati pa je Vlada 

RS s številom le teh tudi seznanjena, vendar le te podatke prikriva in prireja. 

Zakaj je država v preteklosti zapirala državo v popolni obliki, imela praktično vso leto zaprte 

šole, pri bistveno manjšemu številu okužb, sedaj pa na tako majhni skupini državljanov 

oziroma uslužbencih rešuje problem širjenje nalezljive bolezni za celotno državo. Izjava 

ministra Boštjana Koritnika, da želijo zagotoviti nemoteno funkcioniranje državne uprave 

prav tako predstavlja laž, kar se je večkrat izkazalo tudi na obrambnem področju, saj se je 

okužba nalezljive bolezni širila med pripadniki na Pokljuki, v Planici, na vajah, ter pri številnih 

drugih aktivnostih, ki niso nujne, brez ocen tveganj ter s tem ogrožali življenja in zdravje 

pripadnikov. Če bi upoštevali preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja nalezljivih 

bolezni, do množičnih primerov širjenja okužbe ne bi prišlo. Očitno je, da bodo s podobnimi 
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aktivnostmi oziroma v bistveno večjem obsegu nemoteno nadaljevali, ne glede na tveganja 

za varnost in zdravje pripadnikov. 

Navedbe ministra za javno upravo, da »Nikogar od zaposlenih v državni upravi ne silimo k 

cepljenju, ne predpisujemo obveznega cepljenja, želimo pa s tem dodatno spodbuditi k 

cepljenju«, je preprosto laž in predstavlja zlorabo z očitnim naklepom izsiljevanja. »Vsi tisti, 

ki se ne želijo cepiti, bodo eventualno delo opravljali od doma, če narava in vrsta dela ter 

delovni proces to omogočajo«, je zagotovil minister za javno upravo, pri tem pa pozabil 

poudariti, da je veliko poveljnikov v SV v času skoraj leto dni zaprtih šol, zaradi varstva otrok 

poveljevalo organizacijskim enotam kar od doma. Koliko uslužbencem pa bo sedaj dejansko 

omogočeno delo od doma, še posebej glede na tako obsežno in sistematično kadrovsko 

korupcijo v SV, ob prikritemu odločanju o pravicah delavcev in ob dejstvu, da vojska sama 

sebe nadzira ter preiskuje, itd.. Vse je in bo odvisno v celoti od stopnje lojalnosti, saj SV 

nikoli ni bila pripravljena ter usposobljena na preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. 

Če dela na domu zaradi narave in vrste dela ter delovnega procesa ni možno organizirati, bo 

delodajalec lahko ukrepal v skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja. S tem nastane 

idealna grožnja, saj je Vlada RS oziroma minister za obrambo, mag. Matej Tonin 

delodajalec, ki bo ves čas nadzoroval sam sebe. Dejstvo je, da Vlada RS ni imela in nima 

namena zaščiti pravice delavcev, ter da je z omenjenim vladnim odlokom že pričela z 

oblikami zlorab v smeri odkrite in odločne represije nad tistimi državljani, ki nasprotujejo 

njihovim interesom. 

Skrajna oblika laži in zavajanja predstavlja izjava ministra za javno upravo Boštjana 

Koritnika, pri opredelitvi, da vlada priporoča delodajalcem, naj zaradi spremenjenih okoliščin 

glede epidemije Covida-19 opravijo revizijo ocene tveganja in sprejmejo ustrezne ukrepe, pri 

čemer se posvetujejo s strokovnim delavcem za varnost pri delu in izvajalcem medicine 

dela. V SV za večino delavcev sploh nimajo izdelanih ocen tveganja, še manj ustreznih in 

nujnih opisov del in nalog, ne izvajajo se usposabljanja na področju varnosti in zdravja pri 

delu, imamo ogromno število črnih gradenj, ne zagotavlja se ustrezna požarna varnost v 

številnih vojašnicah, kar bi morale pristojne institucije tudi kazensko preganjati ministra za 

obrambo, ki je odgovorna oseba delodajalca, še posebej ob dejstvu, da so ves čas 

seznanjeni z dejanskim stanjem ter razpolagajo z dokazi. Koliko pripadnikov se je 

poškodovalo na delovnih mestih in koliko invalidov je ustvarila SV v preteklosti ter koliko 

invalidov so nagnali iz SV na podlagi pogodb o zaposlitvi za določen čas. Vseskozi se poraja 

vprašanje, kdo koga ogroža. Prav gotovo neizvrševanje preventivnih ukrepov na 

obrambnem področju predstavlja bistveno večjo nevarnost za zdravje in življenje 

uslužbencev, kakor pa širjenje nalezljive bolezni, kar dokazuje število invalidov v SV. 

Vlada RS zatrjuje, da se bo, sodeč po trenutnih številkah okužb, to zimo praktično vsak 

srečal z virusom oziroma prišel z njim v stik, kar pomeni, da bi morala nemudoma ustaviti 

vse ne nujne aktivnosti tako v Policiji, kakor v SV. Dogaja pa se ravno nasprotno. Številne 

aktivnosti so načrtovane in se nemoteno izvajajo, med drugim mednarodne vojaške vaje, pa 

sejem Sobra, itd., navkljub opozarjanju zdravstvene panike s strani Vlade RS o širjenju 

virusa Covid-19, kakor kadrovskemu deficitu v SV. Interes trenutne Vlade RS pri podajanju 

PC pogoja zgolj za državno upravo ni mogoče enačiti s preprečevanjem širjenja nalezljive 

bolezni v katerikoli resni državi. Dejstvo je, da Vlada RS ni ustrezno pripravljena, tako tudi 

državna uprava ni ustrezno pripravljena. Z uvedbo pogoja PC v državni upravi preko 

vladnega odloka bo odprlo nove konflikte in spore med uslužbenci, kar lahko v skrajni fazi 

pripelje do tega, da bodo tisti, ki se ne bodo želeli cepiti, zaradi narave dela, ki ne omogoča 

delati od doma, ostali brez službe, kar je večina delovnih mest. Ob dejstvu, da je sodna pot 

do pravice, če bo odlok spoznan za protiustaven, dolga in finančno izčrpavajoča, česar se 

Vlada RS še kako dobro zaveda, bo le to prinašalo še dodatno obliko nezaupanja 



pripadnikov do vlade RS in politike na splošno. Minister za obrambo, mag. Matej Tonin je do 

danes zavračal socialni dialog, hkrati pa ni zagotovil neodvisnih in nepristranskih preiskav ob 

razpolaganju številnih dokazov in podanih utemeljenih sumov storitve kaznivih dejanj, kar na 

eni strani predstavlja dolžnost vzpostavitve učinkovitega kazenskopravnega varstva, na 

drugi strani pa dolžnost zagotavljati varno in zdravo delovno okolje. Stanje na obrambnem 

področju je iz leta v leto slabše, še nikoli ni šlo na bolje, s čimer se kadrovska katastrofa ob 

izredno visoki povprečni starosti pripadnikov le še stopnjuje. Večletna negativna ocena SV to 

le še potrjuje.  

Vladni odlok, s katerim je bil sprejet pogoj PC za državno upravo, v največji meri za vojsko in 

policijo je ustavno sporen, nedemokratičen ter predstavlja neodgovoren in neresen pristop k 

preprečevanju nalezljivih bolezni. Očitno je, da Vlada RS in MORS nista pripravljeni in jih je 

kljub napovedovanju četrtega vala epidemija prehitela ter presenetila. Takšne odločitve bi 

morale biti sprejete v državnem zboru s spremembo zakona o nalezljivih boleznih, predvsem 

pa bi moral biti podan ustrezen test sorazmernosti, še posebej na tako občutljivem področju, 

kot je preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni ter s tem poseganje v ustavno varovane 

človekove pravice. Pri tem ne gre le za diskriminacijo javnih uslužbencev, ki so zaposleni v 

državni upravi, v primerjavi s tistimi v javnem sektorju, temveč za odkrito obračunavanje z 

državljani, ki nasprotujejo volji aktualne Vlade RS. 

Sindikat vojske, obrambe in zaščite bo preko odvetniški pisarn vložil pobudo na Ustavno 

sodišče za ustavno presojo, s katero bo zahtevalo zadržanje izvajanje spornega 

nezakonitega odloka, hkrati pa je že podal več prijav o utemeljenih sumih storitve kaznivih 

dejanj grdega ravnanja s podrejenimi, kršitev varstva osebnih podatkov, ogrožanja varnosti 

in zdravja pri delu, nezakonitega poveljevanja in zloraba pristojnosti, opustitev pregona 

kaznivih dejanj, zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic, kršitev temeljnih pravic 

delavcev, kršitev pravice do pritožbe, kršitev enakopravnosti oziroma kadrovske korupcije, 

itd. tako zoper delodajalca, kakor zoper poveljnike organizacijskih enot. Ob podanih prijavah 

pa so pripadniki SV nemudoma deležni povračilnih ukrepov, pri čemer sodelujejo tudi 

predstavniki Obveščevalno varnostne službe in Vojaške policije. 
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