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Javni poziv: Glasujte proti aktivaciji 37.a člena Zakona o obrambi 

 

Vlada pred vas postavlja odločitev o podelitvi policijskih pooblastil slovenski vojski, kar je po našem 
mnenju še en nesprejemljiv predlog, ki izkorišča trenutne razmere za spremembe političnega sistema in 
družbenega urejanja tudi za kasnejše obdobje, ko se bomo izvlekli iz razmer, ki jih v tem trenutku kroji 
epidemija virusa covid-19. In tega ne smete dovoliti. 

Situacija, v kateri smo se zdaj znašli, ni le posledica napada virusa, temveč tudi sprememb v slovenski 
vladi. Mandatarstvo je prevzela oseba, ki mu je ljudstvo – to ima po Ustavi v Sloveniji še vedno oblast – 
leta 2013 že odreklo verodostojnost in nad katerim še vedno visijo dvomljive prakse in sodni postopki, 
čeprav naj bi bila Slovenija po Ustavi tudi pravna država.  

Prepričani smo, da je obstoječa vlada nekaj, čemur nasprotuje večina državljank in državljanov. Da pa je 
velika skrb ob predlogu aktivacije 37.a člena Zakona o obrambi povsem na mestu, kažejo že prve poteze, 
ki jih je ta nova vlada ob nastopu funkcije izvedla: nemudoma so se zgodile rošade v vodstvu policije in 
vojske, nato poseg v najpomembnejši strokovni organ tega trenutka – NIJZ, ki so ga hkrati takoj odrinili 
iz komunikacije z javnostjo. Boj z epidemijo virusa je, nerazumljivo, prevzelo obrambno ministrstvo z 
ustanovitvijo ti. kriznega štaba. Kritični mediji so vnovič postali državni sovražnik. Uradni razlogi za 
navedeno početje morda koga prepričajo, a resnične namene vsak trenutek znova s tvitanjem razkriva 
predsednik vlade sam, ko mu svojih misli in prepričanj ne uspe zadržati zase.  

K sreči je bil vsaj zatrt poskus vlade, da bi si omogočila razpolaganje z javnimi financami brez preglednega 
in javnega spremljanja denarnih tokov.  

A namensko ustvarjanje kriznih razmer se nadaljuje. Vse to smo že videli in vsemu temu smo se že uprli. 
In se bomo vedno znova upirali. 

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, piše v Ustavi RS. Slovenska vojska pa 
sodeluje pri zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v skladu z zakonom, ki ureja 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vojska lahko torej že zdaj, brez kakršnihkoli posegov v 
zakone, pomaga. In tudi pričakujemo, da bo. Za pomoč zdravstvenim delavcem, civilni zaščiti in gasilcem 
in vsem ostalim, ki se sedaj neumorno razdajajo, policijskih pooblastil nikakor ne potrebuje. Zato glasujte 
proti aktivaciji 37.a člena Zakona o obrambi. 
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