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Zadeva: Pobuda za enotno obravnavo vseh priporočenih omejitvenih ukrepov,  

    povezanih z zajezitvijo širjenja virusa SARS-CoV-2 in podobnimi pojavi 
 
 
Na podlagi 66. in 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 
73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20, 123/20 in 67/22) predlagam, da se na Vlado 
Republike Slovenije naslovi naslednjo pobudo: 

Vlada Republike Slovenije naj: 

 zagotovi enotno obravnavo vseh priporočenih omejitvenih ukrepov, 
povezanih z zajezitvijo širjenja virusa SARS-CoV-2 in s podobnimi pojavi, 

 spodbuja sodelovanje med stroko in odločevalci z namenom integralne 
obravnave problematike ter poglobljene analize in poznavanja raznolikih 
učinkov oz. posledic virusa SARS-CoV-2, ter 

 vključi strokovnjake umetne inteligence v iskanje rešitev in oblikovanje 
primernih ukrepov, povezanih z obvladovanjem SARS-CoV-2.  

 
Obrazložitev: 

 
Ekipa Odseka za inteligentne sisteme Inštituta Jožefa Stefana se je na 
mednarodnem tekmovanju Pandemic Response Challenge fundacije Xprize uvrstila 
na drugo mesto. Tekmovanje je bilo usmerjeno k razvoju računalniških modelov, ki 
predvidevajo prenos okužbe v lokalnem okolju in na podlagi tega predlagajo ukrepe 
za preprečevanje in zmanjšanje zdravstvenih in gospodarskih posledic epidemije 
koronavirusa. Cilj raziskav in analize je bil razviti in ovrednotiti napovedne modele za 
razvoj pandemije termetode za izbiro ukrepov za zajezitev pandemije, ki bi omogočili 
postopno odpiranje gospodarstva. Z modeli so želeli doseči zmanjšanje števila okužb 
in pri tem upoštevati stroške in obremenitve za družbo. 
 
Dodatne analize so med drugim pokazale, katero obdobje in kateri način sta 
najprimernejša za sprostitev protivirusnih ukrepov, da to ne škodi zdravju populacije 
in obenem omogoča normalno delovanje družbe in gospodarstva. Nekateri ukrepi so 



vezani na SARS-CoV-2, nekateri pa so bolj splošni. Za nove tovrstne probleme bi 
bilo potrebno le prilagoditi obstoječi model.  
Na podlagi analiz je tako mogoče sklepati, da je poleti (razen v izjemnih primerih) za 
sedanjo verzijo SARS-CoV-2 in podobne virusne različice potrebno sprostiti čim več 
protivirusnih omejitvenih ukrepov, da bi preprečili eksponentno rast v jeseni. Čeprav 
je nekaj več primerov poleti, pa je potek bolezni poleti lažji in je jeseni več 
prekuženih, kar v seštevku pomeni manj mrtvih oz. inficiranih. To je še posebej 
pomembno pri sedanjih za zdravje manj nevarnih variantah SARS-CoV-2, zato je 
priporočljivo, da bi se poleti prekužil še preostanek prebivalstva.  
 
Vlada Republike Slovenije je 30. 5. 2022 izdala Odlok o prenehanju veljavnosti 
Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo 
boleznijo COVID-19, kar pomeni prenehanje veljavnosti vseh ukrepov, ki so bili 
sprejeti z namenom preprečevanja in obvladovanja okužb z nalezljivo boleznijo 
COVID-19; za preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 pa se še 
vedno upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  
 
Pri tem se opozarja na nekaj problemov, ki so se zgodili v preteklosti, ko so ukrepi 
obvladovanja okužb z nalezljivo boleznijo SARS-CoV-2 še veljali, in posledično 
predlaga nekaj izboljšav z namenom zagotavljanja bolj ustreznih odzivov na podobne 
primere v prihodnje. Prepoznane so naslednje ključne težave: premalo sproščanja 
ukrepov poleti, prepozen prehod na prekuževanje in dovoljevanje individualnim 
organom, da sami uvajajo svoje ukrepe ali ne določenih na ravni države, ne glede na 
nepoznavanje tematike.  
 
Eden od zaznanih problemov je tudi omejevanje osebnih svoboščin. Če delodajalec 
(ravnatelj, direktor, dekan, …) predpiše nošenje mask ali obvezno delo na domu en 
dan v tednu itd., potem na osnovi svojega nepoznavanja dejanskih posledic takih 
ukrepov v določenem kontekstu najverjetneje škodi ne samo svojim zaposlenim, 
ampak celotni populacije Slovenije. Delodajalec sicer dobronamerno skuša pomagati, 
v resnici pa povzroča škodo zaradi nepoznavanja zapletenih relacij pri virusu in hkrati 
omejuje svobodo ljudi, saj je obvezno nošenje maske za marsikoga kršenje njegovih 
osebnih svoboščin, kot je to tudi prepoved prihoda na delovno mesto, kjer so 
razmere za delo za marsikoga ugodnejše kot doma. Zakaj Varuh človekovih pravic 
Republike Slovenije ne reagira na tovrstne primere? Možno je, da gre za razmišljanje 
v smeri, da tovrstni ukrepi pomagajo pri varovanju zdravja, čeprav je v takih 
okoliščinah ravno nasprotno.  
 
Naslednji problem je v tem, da se posamezni vodstveni organi samovoljno odločajo o 
posameznih ukrepih. V medijih je zaslediti, da so med njimi osebe, ki nasprotujejo 
cepljenju; nekateri od njih so izkazali veliko neznanje o pandemiji, zato je potrebno 
preprečiti, da se samovoljno odločajo o tako pomembni temi, kot so ukrepi proti 
širjenju SARS-CoV-2 ali drugih pomembnih zdravstvenih temah.  
 
Predlaga se, da se v takšnih primerih Vlada oz. pristojno ministrstvo pošlje enotno in 
jasno navodilo vsem institucijam v državi, naj samovoljno ne predpisujejo nobenih 
dodatnih ukrepov od tistih, ki jih vključuje nacionalna strategija obvladovanja virusa v 
nekem obdobju, in da se strogo držijo predpisanih navodil.  
 
Zaradi vsega naštetega bi veljalo razmisliti o novi strategiji ukrepov glede 



obvladovanja epidemije SARS-CoV-2, ki se bo predvidoma nadaljevala in za katero 
ni mogoče z gotovostjo napovedati razvoja. Predvsem pa je treba vzpostaviti 
sodelovanje med stroko in odločevalci, ki pogosto ne poznajo vseh zapletenih relacij 
pri tem zapletem virusu in z njim povezanimi boleznimi, zato je smotrno ukrepe 
poenotiti na državni ravni. Predlaga se, da se tovrstne probleme obravnava 
integralno in ob sodelovanju strokovnjakov umetne inteligence.  
 
 
 
        Prof. dr. Matjaž Gams  


