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Spoštovani 

  

PETICIJA PROTI ODLOKU VLADE RS O PREPOVEDI GIBANJA zunaj občine 

bivališča, od 30. marca, dopolnjeno 18. aprila 2020 

 Smo proti odloku Vlade RS o prepovedi gibanja zunaj občine bivališča  Vir: 1.,  2. 

in od Vlade RS ob tem zahtevamo odgovore na spodnja vprašanja:   

1. Kakšna bolezen je? 

2. Kakšni so pravilni podatki o številu okuženih, obolelih in umrlih?  

3. Kje so dokazi o učinkovitosti uvedenih ukrepov?  

4. Kaj ste naredili za dvig imunske odpornosti prebivalstva, predvsem rizičnih skupin, 

tudi preko splošnejše uporabe zdravilnih zelišč, vitamina C... 

 

Ker dr. Bojana Beović, Vodja svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravje, trdi, da je 

bolezen Covid 19 nov virus pljučnice (glej tudi oddajo Zadnja beseda RTVS 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/zadnja-beseda/174668762) bi se morala oblast v RS poleg osnovnih 4 

vprašanj peticije nemudoma izjasniti tudi o tem koliko manj (oziroma več) oseb v Sloveniji je 

letos umrlo za pljučnico in gripo in koliko vseh v seštevku za bolezen Covid 19 v primerjavi s 

preteklimi leti, kakšna je povprečna starost oseb kjer je prišlo do hudih zdravstvenih zapletov 

https://vojnik.si/wp-content/uploads/2020/03/Odlok-o-za%C4%8Dasni-splo%C5%A1ni-prepovedi-gibanja-in-zbiranje-ljudi-na-javnih-mestih-in-povr%C5%A1inah-v-RS-ter-prepovedi-gibanja-izven-ob%C4%8Dine.pdf
https://www.mojaobcina.si/polzela/novice/o-d-l-o-k--o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-in-povrsinah-v-republiki-sloveniji-ter-prepovedi-gibanja-izven-obcin.html
https://4d.rtvslo.si/arhiv/zadnja-beseda/174668762


in koliko je umrlih ter število umrlih s pridruženimi nevarnimi boleznimi. Predlagamo, da v 

luči vsaj minimalne ravni strokovnosti objavite tudi letošnje podatke v absolutnih vrednostih 

smrtnosti zaradi drugih bolezni, saj je zaradi izjemnega ukvarjanja z boleznijo Covid 19, 

morda prišlo do višje smrtnosti zaradi drugih razlogov.  

dr. Bojana Beović izpostavlja da je ravno prepoved gibanja med občinami zelo dober ukrep 

zoper širjenje virusa Sars 2, ki povzroča pljučnico Covid 19. Izpostavljamo, da je Bojana 

Beović od leta 2009 predsednica Komisije za antibiotike v UKC Ljubljana, od leta 2016 

predsednica Razširjenega strokovnega kolegija (RSK) za infektologijo, ki za Ministrstvo za 

zdravstvo pripravlja Program cepljenja. Kot raziskovalka je sodelovala pri več raziskovalnih 

projektih, ki jih je financirala ARRS ter farmacevtska industrija. Od leta 2010 naprej vsako 

leto organizira podiplomski tečaj predpisovanja antibiotikov.  

Vir https://bojanabeovic.si/o-bojani/ 

Navedeno kaže na to, da je močno povezana z FARMACEVTSKO INDUSTRIJO oziroma je 

ciljna oseba izvajanja pritiskov ter možnih manipulacij s strani farmacevtskih koncernov. 

Lahko rečemo, da je glede na videno, bolj kot ne, promotor farmacevtske znanosti kot jo 

uveljavljajo farmacevtske korporacije, kar je po logiki zgornjega, olajšalo/omogočilo, da 

zaseda številne najpomembnejše položaje področja farmakološke oskrbe pacientov. Zato je 

utemeljen sum, da pri svojih odločitvah ni povsem nepristranska - skrb za imunski sistem, ki 

onemogoča razvoj in prevlado številnih možnih bolezni, potiska v drugi plan, v prvem 

planu pozornosti je kurativa.  

 

Aleš Hojs, minister za notranje zadeve RS je v Odmevih 28. 4. 2020 povedal, da se bodo na 

vladi "tudi tokrat zanesli na epidemiološko stroko in od njih bo odvisno, ali bo odprava 

omejitve gibanja med občinami padla morda že v naslednjem dnevu ali dveh ali v prvih dneh 

po prvomajskih praznikih." 

Vir: https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/od-srede-znova-odprte-knjiznice-galerije-

in-muzeji-4-maja-se-odpirajo-terase-lokalov/522123 

 

Aleš Hojs je bil s peticijo seznanjen na njegovi FB strani  30. 3. ob 21:43  

Vir  https://www.facebook.com/ales.hojs.9  Zahvala, da je kljub navidezni delikatnosti 

vsebine – kritičnosti glede uredbe, objavo na svoji strani obdržal.  

 

V Gibanju za prenovo Slovenije, ki smo avtorji peticije, ki jo je objavil Vladislav Stres, smo 

sprožili peticijo kot nadomestek javne razprave. Ukrepi so bili namreč uvedeni mimo 

postopkov v DZ RS in mimo javne razprave strokovne in zainteresirane javnosti, kar je 

kršitev večih členov Ustave RS, a vkolikor bi res šlo za dejansko pandemijo, ki se v času 

pokaže v stotinah predčasno mrtvih, je tudi ta poteza lahko upravičena. Peticija, ki trenutno 

beleži 2.921 (overjenih) podpisov, vsebuje več sto večinoma tehtnih komentarjev podprtih z 

navedenimi dejstvi nesmiselnih problemov zaradi ukrepov ter  smiselno logiko. Tako je nastal 

portal civilne družbe izražanja mnenj ter opisovanj problemov.   

Kritični smo do pozivov OSTANI DOMA in do paničnega poročanja številnih večjih 

medijev, saj to  ustvarja stres, tesnobo ipd, povečanje depresivnosti, samomorilnosti... Vse to 

slabo vpliva na imunski sistem državljanov. Zadnje dni se medijsko nevsebinsko preštevanje 

mrtvih, brez smiselnih primerjav ter brez izpostavljanja pridruženih bolezni umrlih, 

mižanje  pred zakonitosmi naravne selekcije, sicer umirja. Menimo, da bi morali razmisliti 

tudi v smeri da je pretirano posvečanje bolezni pljučnice Covid 19 zapostavilo zdravljenje 

https://bojanabeovic.si/o-bojani/
https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/od-srede-znova-odprte-knjiznice-galerije-in-muzeji-4-maja-se-odpirajo-terase-lokalov/522123
https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/od-srede-znova-odprte-knjiznice-galerije-in-muzeji-4-maja-se-odpirajo-terase-lokalov/522123
https://www.facebook.com/ales.hojs.9/posts/513146849376624
https://www.facebook.com/ales.hojs.9


vseh drugih obolenj in tako smrtnost zaradi drugih bolezni najverjetneje narašča. Podatki o 

tem možnem problemu so zapostavljeni.  

Vse zahtevnejši, vse slabše pregledni svetovni in domači problemi ozadij izza 

coronavirusne informacijske megle zahtevajo sodelovanje, mirno izmenjavo argumentov, 

iskanje tretje poti, dobre za skupnost in posameznika v njej. Dogajajo se namreč spremembe 

velikih finančnih tokov, prevzemi pomembnih lastništev, nepregledno številni informacijski 

vdori, plaz medijskih napol lažnih javnih informacij, pasivizacija gospodarstev, izzivanje 

protestov jeze množic…  Nujno je torej vsaj stopiti na pot najdevanja skupnega. Tudi zato 

se Gibanje ne imenuje za REVOLUCIJO, ampak za PRENOVO, saj razumemo mednarodne 

okoliščine, ki so vas silile v to kar ste pač počeli. Iz virusne krize smo mednarodno 

primerjalno izšli dokaj dobro, a to bo veljalo samo, če se ukrepi »pandemije« hitro odpravijo.  

Ob koncu peticije tako izpostavljamo stalnico opozoril - problematičnost same Ustave RS, 

ki ni bila nikoli potrjevana z referendumom in tako nima polnega statusa družbene 

pogodbe.  

 

Več glejte Peticijo: 

https://www.peticija.online/peticija_proti_odloku_vlade_rs_o_prepovedi_gibanja_zunaj

_obine_bivalia_od_30_marca_2020 

 

Peticija ima par imen podpisnikov skritih, naj tako tudi ostane in je ne bomo oddajali po 

klasičnem postopku. Oglejte si jo, je večidel verodostojna.  

V primeru, da želite pojasnila, odgovorite na to elektronsko pismo in jih bomo skušali dati.  

Vnaprej hvala za ukinitev nesmiselnega diskriminatornega omejevanja gibanja med 

občinami… in za informacijo o objavi podatkov kjer bomo našli v peticiji zahtevane in 

zaželene informacije.  

 

 

Ekipa  

Gibanja za prenovo Slovenije 

 

 

 

https://www.peticija.online/peticija_proti_odloku_vlade_rs_o_prepovedi_gibanja_zunaj_obine_bivalia_od_30_marca_2020
https://www.peticija.online/peticija_proti_odloku_vlade_rs_o_prepovedi_gibanja_zunaj_obine_bivalia_od_30_marca_2020

