
MASKE SO NEZAKONITE! 
T.ko je odločilo USTAVNO SODIŠČE! vsi prekrški in sodni postopki se 
prekličejo! vsi novi k.zenski postopki ne pridejo v poštev, ozirom. pomenijo 
k.znivo dej.nje prisiljenj. in prekor.čitve poobl.stil ur.dne osebe policist. .li 
inšpektorj.. Odločb. Ust.vneg. sodišč. št. U-I-79/20 z dne 13. 5. 2021 je 
tuk.j: https://www.us-rs.si/wp-content/uplo.ds/2021/06/U-I-79-20-
Odlocb..pdf

od 13. 5. 2021 n.prej se l.hko norm.lno in prosto gibljemo brez m.sk (že prej 
smo se l.hko, . ni bilo o tem presojeno). BREZ MASK V ZAPRTIH JAVNIH 
PROSTORIH! brez m.sk v trgovini, šoli, bolnišnici, .vtobusu, n. delovnem 
mestu, brez m.sk! vsepovsod!

v tem trenutku se vs.k, ki od v.s z.htev. nošenje m.sk, post.vlj. n. nivo 
ptujskeg. žup.n., ki z. č.s pust. pred. ključe mest. kurentom in z.pove 
ljudem, d. se n.j m.skir.jo in jedo krofe! z drugimi besed.mi - nihče ni 
k.znov.n, če nim. m.ske in ne je krofov. en.ko velj. d.nes z. vs.keg. 
inšpektorj., policist., direktorj., poslovodjo, vr.t.rj., vs.k, ki od v.s z.htev. 
m.sko, sploh če mu pok.žete to ODLOČBO USTAVNEGA SODIŠČA (sprint.jte!), 
izv.j. informir.no k.znivo dej.nje prisiljenj. (KZ 132). policisti in inšpektorji še 
dod.tno k.znivo dej.nje preseg.nj. svojih poobl.stil, s tem ko vsiljujejo .li 
vpeljujejo postopke, ki so nez.koniti - t.ko je presodilo USTAVNO SODIŠČE!

dokler ne pride do spremembe ZNB-j., z. k.tereg. so v p.rl.mentu gl.sov.li 1 
ZA in 78 PROTI, do t.kr.t bodo m.ske neobvezne, nez.konite in poljubne. 
shizofren. vl.d. je s.m. gl.sov.l. proti z.konu, ki so g. s.mi skov.li in s.mi 
predložili v p.rl.ment n. gl.sov.nje. ozirom., spremembe ZNBj. še dolgo ne 
bo, bo prej t. vl.d. p.dl., bo prej t. p.ndeminorij. preneh.l., z.to se s.mo 
lepo n.smehnite in pok.žite v.š lepi n.smeh. vsem r.zdelite to vsebino. ker 
ljudje teg. ne vedo. celo nek.teri inšpektorji teg. ne vedo in še vedno želijo 
pis.ti k.zni in uv.j.ti nove prekrškovne postopke z.r.di nenošenj. m.sk - s 
tem s.mi sebe spr.vlj.jo v k.znivo dej.nje prisiljenj. KZ 132 iz m.lom.rnosti - 
v tistem trenutku, ko p. jim pok.žete to odločbo in r.zložite situ.cijo p. 
k.znivo dej.nje prisiljenj. iz n.klep.. njihov pregon se z.čne n. predlog 
oškodov.nc..

Ugotovitev ust.vneg. sodišč. o neskl.dnosti im. učinek t.kojšnje 
r.zvelj.vitve vseh policijskih in sodnih postopkov v zvezi z nošenjem m.sk in 
vsemi ost.limi omejitv.mi gib.nj. (policijsk. ur., omejev.nje n. občine itd.) IN 
SEVEDA ... RAZVELJAVITEV VSEH POSTOPKOV NOŠENJA MASK V ŠOLAH! 
z.to... 1. SEPTEMBRA V ŠOLAH NE BO MASK! t.ko je odločilo USTAVNO 
SODIŠČE!

link: novice, 2. 6. 2021, ur.dn. spletn. str.n ust.vneg. sodišč. https://



www.us-rs.si/odlocb.-ust.vneg.-sodisc.-st-u-i-79-20-z-dne-13-5-2021/


