
Sporočilo za javnost 

 

Ljudska koalicija z zborovanjem pred Državnim zborom proti 

sprejemanju ZNB-D brez javne razprave in sodelovanja 

neodvisne znanosti in stroke 

 

LJUBLJANA, 28. junij 2022 – Predstavnice in predstavniki skupin in gibanja, ki 

si prizadevamo za ustavno demokracijo, suverenost Republike Slovenije, 

svobodo odločanja, predvsem pa sodelovanje neodvisne znanosti in stroke 

v argumentirani javni razpravi v zakonodajnem procesu, odločno 

nasprotujemo proceduri (skrajšani postopek) in izvedbi sprejemanja 

Zakona o nalezljivih boleznih – verzijo D. Pravna mreža za varstvo 

demokracije, pod okriljem katere je nastal ta predlog zakona, predstavlja 

zgolj del civilne družbe in zgolj del stroke, zato o vključenosti celotne stroke 

in civilne družbe v ta predlog ni moč govoriti. 

Do sprejemanja kakršnega koli predloga zakona na področju nalezljivih boleznih 

(načrtno v času pred poletnimi zakonodajnimi počitnicami) po našem trdnem 

prepričanju ne more in ne sme priti dokler ni izvedene neodvisne poglobljene analize 

dogajanja v preteklih dveh letih in izvajanih ukrepih.  

Predvsem pa, dokler javnosti ni predočena neodvisna znanstvena podlaga za politično 

umestitev bolezni Covid v prvo skupino nalezljivih boleznih. Hkrati z navedbo ukrepov 

zoper odgovornost vseh, ki so bili vpleteni v neosnovano politično razglasitev in njene 

posledice. 

Zaradi nestrinjanja ljudstva s takšnim načinom in ponovnim sprejemanjem predloga 

ZNB-D mimo vseh javnih argumentiranih razprav, po skrajšanem postopku, v sredo 

29. junija – ko bo v Državnem zboru potekalo glasovanje tudi o predlogu ZNB-D – 

bomo od 09.00 na ploščadi pred Državnim zborom izvedli zborovanje/shod, na katerem 

nas bodo nagovorile predstavnice in predstavniki neodvisne znanosti in stroke ter 

aktivisti. 

Ljudska koalicija: 

• Združenje za naravni razvoj otrok 
• Gibanje Zdrava družba 
• Maske dol 
• Odgovoren za zdravje (Društvo za zaščito človeka in njegovih pravic) 
• Iniciativa staršev proti maskam v šolah 
• Stranka Za ljudstvo Slovenije 
• Civilna iniciativa slovenskih pravnikov 
• Sindikat zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ZVIZ Sonce Slovenije 

 
 
Za dodatna vprašanja smo dosegljivi na 041 440 511 Esmeralda Vidmar. 



 

 


