Poudarki iz kazenske ovadbe zoper strokovno skupino za Covid-19
Ovadba je podana zaradi dejstva, da je načrt iz leta 2006, s katerim je Slovenija vstopila v pandemijo
Covid-19, predvidel več postelj za obravnavo težje obolelih za gripo kot jih je predvidel novi načrt iz leta
2020, ki ga je ovadena strokovna skupina pripravila za obvladovanje epidemije.
Slovenija je v pandemijo Covid 19 marca 2020 vstopila z Načrtom pripravljenosti zdravstva na
pandemijo gripe iz leta 2006, ki ga je vlada Marjana Šarca tudi aktivirala s pričetkom pandemije
aktivirala. Načrt za gripo iz leta 2006 med drugim predvidel, da bomo v primeru epidemije gripe
potrebovali vsaj 2750 bolnišničnih postelj za hospitalizirane bolnike. Glede na to, da naj bi bil virus
Covid-19 celo hujši od gripe, bi morali osumljeni pri pripravi načrta, kako se boriti proti Covid-19
izhajati iz že pripravljenega Načrta za gripo iz leta 2006 ter zagotoviti še dodatno število zdravniških
kapacitet, glede na višjo stopnjo nevarnosti novega koronavirusa (npr. računati, da bo namesto 2750
postelj za hospitalizacijo obolelih po Načrtu za gripo, za Covid-19 potrebnih npr. 3.500 postelj).
Primerjava obeh načrtov namreč jasno pokaže, da so osumljeni Covid-19 očitno ocenili za 20-25 krat
lažjo obliko virusnega obolenja kot gripa, kar je v diametralnem nasprotju z vsemi izjavami, ki so jih
osumljeni podajali v povezavi s Covid-19.
V Načrtu 2006 za pandemijo gripe je bilo natančno predvideno:
• da bi v primeru pandemije gripe v Sloveniji obolelo približno 500.000 ljudi,
• hospitaliziranih bi bilo približno 2.750 ljudi,
• umrlo bi približno 1.850 ljudi1.
V omenjenem Načrtu 2006 je bil narejen tudi matematični model učinkov bodoče pandemije gripe, pri
čemer je izračun temeljil na britanskem vzorcu, ki predvideva, da bo obolelo 25% populacije (pri čemer bi
bolnišnično zdravljenje potrebovalo 0,55% ljudi, smrtnost pa bi bila 0,37%).
Po vseh izvedenih študijah je Covid-19 po nevarnosti, zasedenosti zdravstvenih kapacitet in
obremenjenosti zdravstva, ter smrtnosti (torej po vseh parametrih) najmanj primerljiv z gripo, oz. so
posledice Covid-19 še nekoliko hujše in obširnejše; bistveno hujše kot pri gripi so posledice predvsem v
starostni skupini nad 70 let. Sicer je ugotovljena globalna stopnja smrtnosti Covid-19 na celotni populaciji
nekoliko nižja kot pri gripi, vendar je pa bistveno višja pri starejši populaciji. Vsi osumljenci so vseskozi
javno zatrjevali, da je stopnja smrtnosti višja kot pri gripi in da je Covid-19 nevarnejši. Torej so vedeli, da
je vsaj za starejšo populacijo Covid-19 nevarnejši od gripe. Ukrepi proti Covid-19, ki so jih sprejeli ali
svetovali osumljenci, pa so po obsegu in učinku še nevideni v zgodovini, in neprimerljivo presegajo vse
ukrepe, ki so kadarkoli bili sprejeti za primer kateregakoli drugega virusa. To je pomembno zato, ker
dokazuje, da so se osumljeni zavedali nevarnosti Covid-19, in da je le-ta za rizične skupine (starejši ljudje
s pridruženimi boleznimi) lahko še bolj nevaren od gripe, oz. najmanj isto nevaren – pa so kljub temu
na področju zdravstvenih zmogljivosti sistema za Covid-19 sprejeli blažje ukrepe, kot so bili predvideni
za pandemijo gripe.
Iz analize zaenkrat logično izhaja, da so osumljenci s svojim nevestnim delom in opustitvami zakrivili smrt
približno 1500-2000 ljudi (številni pa bodo zaradi njihovega nevestnega dela v službi umrli v naslednjih
dneh in tednih).
Iz navedenega poleg tega logično izhaja, da bi osumljenci pod zap. št. 1-10 v juliju 2020, ob sprejemanju
novega Načrta 2020 (ki se je nanašal specifično na Covid-19), kot avtorji Načrta 2020, morali za
epidemijo Covid-19 predvideti najmanj takšne ukrepe, kot so predvideni v Načrtu 2006 za primer
epidemije hude gripe, oz. še obsežnejše, glede na z njihove strani zatrjevano večjo nevarnost Covid-19.
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Načrt pripravljenosti na pandemijo gripe na področju zdravstva – str. 22

Še posebej bi morali predvideti in zagotoviti dovolj dodatnih zdravstvenih zmogljivosti – katere je sicer v
zadostni meri tudi za Covid-19 že predvidel in zahteval Načrt 2006.
Vlada Janeza Janše je Načrt 2006 ob nastopu ustavila. V drugi val jeseni 2020 pa z Načrtom
pripravljenosti zdravstva na epidemijo/pandemijo nalezljive bolezni v Sloveniji iz leta 2020,, ki so ga
julija 2020 po odredbi Ministrstva za zdravje pripravili nekateri izmed osumljenih. Konkretni Načrt 2020
je bil pripravljen povsem nestrokovno, česar so se osumljeni zavedali oz. bi se tega morali in mogli
zavedati, kar pa je privedlo do smrti več sto ljudi, hujših kršitev pravic posameznikov in velike
premoženjske škode.
V nasprotju z zgoraj navedenim pričakovanim in dolžnim ravnanjem, so osumljeni, kot izhaja iz spodnje
tabele, v Načrtu iz julija 2020 predvideli, da bomo v Sloveniji v drugem valu Covid-19 potrebovali zgolj
in samo 85 dodatnih navadnih postelj in 35 dodatnih intenzivnih postelj! Skupno so osumljenci
predvideli le 120 dodatnih postelj, pri čemer je že vsakemu laiku na podlagi splošno znanih dejstev (in še
predvsem javnih izjav vodilnih oseb v Sloveniji) iz prvega vala marca 2020 jasno, da zgolj za takšno
malenkost povečane zmogljivosti zdravstvenega sistema (prilagojen takšnim popolnoma nestrokovnim
podlagam) napovedanega drugega vala epidemije ne morejo vzdržati.
Osumljenci – člani strokovne skupine, ki so avtorji Načrta 2020, so predvideli sledeče potrebe po dodatnih
posteljah v drugem valu:

Vir: Načrt pripravljenosti zdravstva na epidemijo/pandemijo nalezljive bolezni, 28.07.2020, str. 69
Osumljeni so odgovorni tudi za nestrokovno pripravljen načrt spopadanja z epidemijo, ki je prinesel
nesmiselne ukrepe, opuščanje zgodnjega zdravljenja in zahteval mnoga življenja.
Osumljeni so imeli po zaključku prvega vala aprila 2020 na voljo več kot dovolj časa, da bi predlagali in
zagotovili dodatne zdravstvene zmogljivosti in organizirali zdravstvo.

Ker so osumljeni Načrt pripravili povsem nestrokovno in nevestno, kar je privedlo do sesutja
zdravstvenega sistema, je posledično v Sloveniji nastala tudi ogromna premoženjska škoda. Potrebno je
bilo namreč ponovno v celoti zaustaviti javno življenje in poskušati na ta način zmanjšati število
hospitalizacij (saj je zaradi nevestno pripravljenega Načrta že kmalu po začetku drugega vala pričelo
kritično primanjkovati bolnišničnih postelj, za kar pa odgovornost nosijo osumljeni). Povsem nepotrebno
je tako nastala gospodarska škoda vsaj v višini okoli 2-3 milijarde evrov, saj bi se ponovnemu lockdownu
lahko delno ali v celoti izognili ali ga vsaj časovno omejili na minimalno potrebno mero, če bi osumljeni
julija 2020 pripravili in aktivirali ustrezen Načrt, ki bi predvideval vsaj toliko bolnišničnih postelj kot Načrt
za gripo iz leta 2006, oz. še več (glede na informacije, ki so jih podajali osumljeni, da je Covid-19 hujša
oblika virusnega obolenja kot gripa). Oziroma, zadostovalo bi celo zgolj to, da bi osumljenci obdržali v
aktivaciji Načrt 2006, sprejemanje novega načrta sploh ni bilo potrebno. Da pa je novi Načrt 2020
predvidel manj dodatnih zdravstvenih zmogljivosti kot načrt za epidemijo gripe, pa predstavlja izjemno
hudo malomarnost. Splošno znano je, da je Slovenija imela v drugem valu, jeseni 2020 in pozimi 2021,
najdaljši lockdown na svetu: najdaljše zaprtje šol, popolno zaprtje gostinskih lokalov več kot pol leta (pri
tem so bili npr. gostinski lokali v Italiji in Španiji, ki sta med najbolj prizadetimi državami, vseskozi odprti,
čeprav s skrajšanim delovnim časom in določenimi omejitvami). Do tega je prišlo izključno zaradi
nevestnega dela osumljencev.
Glede na vse zgoraj navedeno, je na dlani, da Načrt 2020 ni bil sprejet z zadostno mero strokovnosti, kar
pa je žal v praksi privedlo do tega, da imamo v Sloveniji najvišjo stopnjo smrtnosti na svetu glede na milijon
prebivalcev, saj zaradi pomanjkanja bolnišničnih postelj veliko bolnikov ostane brez ustrezne in
pravočasne zdravstvene oskrbe, kar privede do dodatnih (nepotrebnih) smrti. Npr. v obdobju 7 dneh
izračunano na dan 18.11.2020 je Slovenija zabeležila kar 111,59 umrlih s Covid-19 na milijon
prebivalcev, kar je največ na svetu! Če bi to število preračunali npr. na 60-milijonsko Italijo (s katero se
tako vlada kot stroka neprestano primerja), bi to pomenilo več kot 6500 smrti na dan!! Tako hudo v Italiji
ni bilo niti konec marca in v začetku aprila, ko je bilo tam najhuje. V Italiji tudi ni bilo dolgotrajnega zaprtja
šol, gostinski lokali pa so lahko vseskozi obratovali.

Vir: Načrt pripravljenosti zdravstva na epidemijo/pandemijo nalezljive bolezni, 28.07.2020, str. 691
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/nalezljive-bolezni/Nacrtpripravljenostina-pandemijo-gripe-na-podrocju-zdravstva.pdf 2
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Organizacija-zdravstvenega-varstva/Katastrofna/N.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guide-revision-national-pandemic-influenza-preparednessplans-lessons-learned
https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
https://4d.rtvslo.si/arhiv/tv-informativni/174732219
https://www.dnevnik.si/1042926446

https://www.vecer.com/slovenija/epidemiologi-nijz-vladi-ocitajo-sankcioniranje-kritik-in-zanemarjanje-stroke10152966
https://www.mladina.si/197461/epidemiologi-v-bran-erzenu-stroko-ki-je-pristojna-za-predlaganje-ukrepov-jepolitika-povsem/
https://necenzurirano.si/clanek/aktualno/cistka-med-epidemiologi-776030
https://necenzurirano.si/clanek/aktualno/kdo-vse-svetuje-gantarju-v-boju-proti-covid-19-768414
https://necenzurirano.si/clanek/aktualno/v-bolnicah-placni-rekordi-vi-pa-ne-morete-do-zdravnika-863512
https://www.mladina.si/197461/epidemiologi-v-bran-erzenu-stroko-ki-je-pristojna-za-predlaganje-ukrepov-jepolitika-povsem/
https://www.statista.com/statistics/1104709/coronavirus-deaths-worldwide-per-million-inhabitants
https://necenzurirano.si/clanek/aktualno/v-bolnicah-placni-rekordi-vi-pa-ne-morete-do-zdravnika-863512
Podatki o smrtnosti Covid-19 so znani iz sledečih verodostojnih virov:
• Centers for Disease Control and Prevention (CDC):
tracker/#datatracker-home
• World Health Organization (WHO): https://covid19.who.int

https://covid.cdc.gov/covid-data-

Podatki o smrtnosti gripe so znani iz sledečih verodostojnih virov:
• Centers for Disease Control and Prevention (CDC): https://www.cdc.gov/flu/weekly/index.htm#ILIMap
• Flu News Europe: https://flunewseurope.org
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Guide to revision of national pandemic influenza preparedness plans: Lessons learned from the
2009 A(H1N1) pandemic, dostopno na: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guiderevision-national-pandemic-influenza-preparedness-plans-lessons-learned
Načrt pripravljenosti na pandemijo gripe na področju zdravstva, junij 2006, dostopno na:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/nalezljivebolezni/Nacrt-pripravljenosti-na-pandemijo-gripe-na-podrocju-zdravstva.pdf
Načrt pripravljenosti zdravstva na epidemijo/pandemijo nalezljive bolezni v Sloveniji, z dne
23.07.2020,
dostopno
na:
https://www.gov.si/assets/organi-vsestavi/URSZR/Datoteke/DNZiRpandemija_23_7.pdf
aktualni podatki o epidemiji Covid-19 v Sloveniji (https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov2/aktualni-podatki/ ),
Študija John P. A. Ioannidis, Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data,
dostopno na: https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
Video Modeliranje epidemije - dr. Žiga Zaplotnik, Fakulteta za matematiko in fiziko, dostopno na:
https://4d.rtvslo.si/arhiv/tv-informativni/174732219
Članek Kdo vse svetuje Gantarju v boju proti COVID-19, dostopno na:
https://necenzurirano.si/clanek/aktualno/kdo-vse-svetuje-gantarju-v-boju-proti-covid-19-768414
Članek V bolnicah plačni rekordi, vi pa ne morete do zdravnika, dostopno na:
https://necenzurirano.si/clanek/aktualno/v-bolnicah-placni-rekordi-vi-pa-ne-morete-dozdravnika-863512
Članek Epidemiologi v bran Erženu: »Stroko, ki je pristojna za predlaganje ukrepov, je politika
povsem zaobšla«, dostopno na: https://www.mladina.si/197461/epidemiologi-v-bran-erzenustroko-ki-je-pristojna-za-predlaganje-ukrepov-je-politika-povsem/
Članek UKC Ljubljana skriva imena najbolje plačanih zdravnikov, dostopno na:
https://necenzurirano.si/clanek/preiskovalne-zgodbe/ukc-ljubljana-skriva-imena-najboljeplacanih-zdravnikov-862494

https://www.mladina.si/197461/epidemiologi-v-bran-erzenu-stroko-ki-je-pristojna-za-predlaganje-ukrepov-jepolitika-povsem/

