
Spoštovane predstavnice in predstavniki ljudstva! 

Zadnje leto dni so spremembe ZNB-ja takorekoč stalnica. Ker ta zakon dobesdno posega v naša 
življenja vam pišemo. Ponovno, tako kot boste vi ponovno odločali o naših življenjih s spornim 
predlogom ZNB-D. Zato poudarjamo, da je vaša odločitev ključna, povzročila bo    
številne posledice, in to kar se bo dogajalo na podlagi tega zakona, bo neizpodbitno 
vaša odgovornost.  

Ponovno vam je zaupana res odgovorna odločitev: odločitev za svobodo in demokracijo ali proti 
njej; oziroma ali boste sprejeli ali ovrgli sporni ZNB-D. Gre za zelo pomembna odločitev, ki posega 
v vse z ustavo določene pravice posameznika, zato je nedopustno, da se sprejema brez širše 
javne razprave in brez upoštevanja ljudstva. 

Morda se vam zdi, da vsebina tega zakona ni tako pereča, kot poudarja ljudstvo. Pa vendar - ste 
naši predstavniki, vaša naloga je podajati in sprejemati odločitve, ki bodo služile ljudstvu, v našo 
skupno dobrobit in ne obratno. Vsakršna prisila, ne glede na zunanje okoliščine, je v nasprotju z 
dobrobitjo in v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije, ki ste ji zavezani z nalogo in poslanstvom, 
ki ga opravljate. 

Ko gre za odločitve o sprejemanju zakona na način, kot je zapisan in ga je mogoče tolmačiti, se 
zavedajte, da boste odgovornost za to odločitev nosili tudi Vi, osebno. Posledice bodo čutili 
tudi vaši otroci, popolnoma enakovredno kot naši. Nihče jih ne bo mogel zanesljivo zaščititi 
pred ukrepi, ki so zapisani v predlogu zakona. 

Tako kot nam, je tudi vam dostopno ogromno informacij, ki pričajo o zavajanju javnosti v zadnjem 
letu in pol. Želimo vas opomniti, da ne živite v vzporednem svetu in da boste vsega, kar 
sprejemate v teh dneh, v nekem trenutku deležni tudi sami. Nihče ni imun na vpliv skupnosti. 
Zato boste svojo usodo povsem zavestno zapečatili s svojim glasovanjem. 

Naš namen niso ne grožnje, ne moledovanje. Naš namen je, da odprete svoje srce, da slišite, kaj 
vam sporočamo in da se postavite za svoje ljudstvo. Glasujete po svoji vesti četudi to pomeni, da 
morate zato stopiti iz cone udobja foteljske politike. 

Vprašanje, o katerem mora razmisliti vsakdo, ki hoče ostati človek sebi in drugim, je: ali dikcija 
"določenih nalezljivih bolezni" ustreza definiciji stopnje ogroženosti, po kateri so ti in tako drastični 
ukrepi upravičeni, učinkoviti in smiselni?  

Glede na preteklo leto in pol, ko smo bili soočeni z ukrepi, ki bi bili upravičeni ob epidemiji ebole 
npr., zdaj vemo, da kljub strašljivim in na srečo neresničnim napovedim, še zdaleč ni tako. S 
pandemijo Covid-19 smo kot civilizacija dosegli vrhunec prikaza, kako zmore en izoliran in 
medijsko osvetljen »dogodek« zasenčiti vse ostale enakovredno pomembne 
tematike, poglede, dogodke in razmerja. Izolirane, agresivne in pretirane informacije brez 
možnosti preverjanja in vzpostavitve znanstvenega dialoga ter vsakodnevno politično - medijsko 
vzpodbujen strah in nezaupanje med posamezniki ustvarjajo svet, v katerem, upamo in  
predvidevamo, tudi vi ne želite živeti, ker ni prijazen, ni varen, ni zdrav in ni svoboden za nikogar 
od nas. 

Obseg škode, ki je povzročena, se v zadnjih mesecih, kljub vsem opozorilom drastično 
in nesorazmerno stopnjuje. Pravno načelo sorazmernosti je bilo med razglašeno 



pandemijo porušeno. Namesto, da bi se nepristransko in z modrostjo ozrli na te 
pretekle nesorazmernosti, jim s sprejemanjem tega zakona brez strokovne in laične 
razprave na stežaj odpiramo vrata.  
 
Javnost, sestavljena iz vedno bolj  ozaveščenih in odgovornih posameznikov je upravičeno 
zelo  vznemirjena. Zakonodajalec se je verjetno tudi zato želel že vnaprej zavarovati pred možnim 
izpodbijanem Zakona na referendumu. Pri tem se neposrečeno zateka k dikciji "odprava 
POSLEDIC naravne nesreče".  
 
Sprašujemo vas: »Kako naj bi bila lahko uzakonjena možnost drastičnih ukrepov 
vnaprejšnjega preprečevanja nečesa, kar naj se torej sploh ne bi zgodilo, odprava 
POSLEDIC!?! In ali lahko virus v celoti opredelimo kot nekaj, kar nima nobene 
povezave z našim delovanjem?« 
 
Ob vsem tem vam še enkrat več jasno in javno sporočamo, da ne morem dovoliti (in ne bomo 
dovolili), da bi v prihodnje ukrepi, ki so dokazano neutemeljeni, še naprej rušili in kradli naša 
življenja. 

Sami in popolnoma svobodno se odločate in lahko zavestno delujete za ali proti 
ljudstvu. Razmislite o tem dejstvu, preden sprejmete veliko in odgovorno odločitev, 
veliko večjo od pritiska na gumb. Vsako vaše dejanje je razumljeno kot zavestna in svobodna 
odločitev pod prisego.  

Verjetno vam statistika o udeležbi na zadnjem referendumu jasno prikazuje nezadovoljstvo 
ljudstva nad hitro, manipulativno in nestrokovno pripravljenimi zakonskimi »rešitvami«. 

Najmanj, kar ta trenutek terjamo od vas, je spoštovanje vašega poslanstva in 
spoštovanje sporočila, ki vam ga dajemo kot ljudstvo, takorekoč vsak, sleherni dan. 
Poslanci ljudstva ste mar ne? Še vedno delujete po vesti, mar ne? 

Torej zahtevamo spoštovanje glasu nas, ljudstva. Kar pomeni, da nas slišite in upoštevate in 
zakonodajnih sprememb, ki se dotikajo prav vsakega od nas ne sprejemate brez JAVNE 
razprave, po tako imenovanem nujnem postopku (in s prikladnim izgovorom, da vam 
to domačo nalogo daje Ustavno sodišče).  

Vemo, da je vedno več možnih poti, iskreno upamo, da boste tokrat ubrali pravo. 

 

 

 


