
JAVNA ZAHTEVA 

I.  

Javno vas pozivamo in od vas zahtevamo, da v roku petih dni posredujete civilni iniciativi Maske dol  

dokaze o razglasitvi epidemije. Obenem od vas pričakujemo, da dokaze predstavite na prvem 

programu  TV SLO. V kolikor imate dokaze naj jih javno predstavijo vaši strokovnjaki, naši strokovni 

ekipi ki jo bomo določili  v civilni iniciativi Maske dol. 

 

Glede na dejstvo, da je bila epidemija sklicana na podlagi PCR testa, ki ni primeren za diagnosticiranje 

in z nespodbitnim dejstvom, da test ne določi vrste virusa, menimo, da je bila epidemija sklicana brez 

dokazov.  

 

Na podlagi navedenega pričakujemo in zahtevamo od vas znanstven laboratorijski dokaz o 

prisotnosti virusa SARS-CoV-2 v Sloveniji pri pozitivnih na PCR in t.i. antigenskih testih. 

 

II.  

 

V kolikor tega dokaza nimate, pričakujemo, da takoj prekličete epidemijo in vse ukrepe, ki ste jih 

uvedli z relevantnimi odloki. Odloki so protiustavni, saj sam zakon, ki bi urejal materijo, katero 

jo izvršuje Vlada Republike Slovenije, le tega nima. Dosledneje povedano v Republiki Sloveniji 

se izvaja t. i. diktatura. V kolikor zasledujete slednje, predlagam, da se razglasi, da pravna 

vladavina, ki je bila postavljena že najkasneje od Rimskega prava, za vas ne velja. Tako bomo 

razumeli vaš molk. 

 

Civilna iniciativa Maske dol je del ljudstva, ki ima v Republiki Sloveniji oblast in jo izvršuje 

neposredno, kot je to jasno zapisano v 3. členu Ustave Republike Slovenije.  

 

Glede na to, da so bili ljudstvu odvzeti vzvodi odločanja leta 2013, ko je tedanja vlada brez vprašanja 

ljudstva omejila referendumske pravice, ki so bile zapisane v 90. členu Ustave Republike Slovenije in z 

dodanim 3. a členom leta 2003, s katerim smo izgubili suverenost, nam ne preostane drugega, kot da 

ljudsko voljo izrazimo s protestom, saj mi odločamo, ne vi, ki ste nam vzeli vse kar smo imeli. Republika 

Slovenija je naš dom. Mi smo v tem domu in mi ne dopustimo, da delate mimo naše volje. Če že, 

in ste to vajeni, se vaše obdobje končuje.  

 

III.  

 

V kolikor tega ne boste storili, oziroma dokazov nimate, vas pozivam, da javno poveste, da teh 

dokazov nimate in da je epidemija laž. 

 

V kolikor boste ta dopis ignorirali in tega ne boste naredili, bomo upravičeno sklepali in to dejstvo 

razumeli, da dokaza nimate in da so vsi ukrepi neutemeljeni, neveljavni in v nasprotju s človekovimi 

pravicami, kar tudi so. 

 

V tem primeru pričakujemo in zahtevamo, da takoj prekličete epidemijo in vse ukrepe, za katere ste 

sprejemali nezakonite odloke. Istočasno vas pozivamo, da takoj prekličete vsa covid testiranja in 

zaustavite cepljenje s spornimi cepivi, katerih stranskih učinkov ne poznamo. 

 

V kolikor ne boste spoštovali zahteve, bo epidemija preklicana s protestnim shodom, s katerim 

bomo udejanjili po 3. členu ustave neposredno voljo ljudstva na katerem bomo zahtevali odstop 

in zamenjavo vlade in vseh vodilnih na NIJZ, kakor tudi odstope in odpovedi vseh, ki sodelujejo 

v vladni strokovni COVID ekipi. 
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