Spoštovani gospod minister!
Dovolite, da vam najprej čestitamo k imenovanju in vam želimo uspešno vodenje zahtevnega ministrstva v
zahtevnih časih! Obenem vam želimo zagotoviti, da vas glede na okoliščine krize v Sloveniji vsekakor še nismo
želeli obremenjevati z za zdravje Slovenk in Slovencev še kako pomembno temo – tehnologijo 5g – vendar so
nas aktualni postopki agencije AKOS prepričali v nasprotno. Zavedamo se namreč, da najverjetneje AKOS ni
brez koordinacije z resornim ministrstvom na portalu javnih naročil (in kot v vseh drugih primerih tudi na
lastni spletni strani) objavil javno naročilo za izvedbo izobraževanj na temo uvajanja tehnologije 5g.
Kot veste, je nekdanji minister g. Medved ustavil nadaljnje postopke v zvezi z uvajanjem tehnologije 5g zaradi
možnih vplivov tehnologije na zdravje. Uporabil je t.i. načelo previdnosti, na kar smo ga državljanke in
državljani opozarjali in slednje povezal z umikom točke sprejema strategije upravljanja z radijskim spektrom
s seje Vlade RS 5. decembra 2019. Kot veste, je tovrstno odločitev pisno zapisal tudi v dopisu, ki naj bi ga, po
zagotovilih pristojnih, prejeli tudi v mapi primopredaje. Še pomembnejše pa je dejstvo, da je tovrstno
odločitev ministra direktorica AKOS javno označila kot začetek novega postopka priprave strategije, ki je
pravna osnova za vse nadaljnje postopke v zvezi z tehnologijo 5g, kjer ji je nekdanji minister eksplicitno naročil
upoštevanje vidika vpliva tehnologije na zdravje. Ocena direktorice AKOS je bila, da potrebuje najmanj dve
leti za pripravo nove strategije, uskladitev slednje z vsemi deležniki ter končen sprejem na Vladi.
Spoštovani gospod minister, ne glede na vaše mnenje, ki ste ga predstavili na predstavitvi v Državnem zboru,
da naj ne bi bilo znanstvenih študij, ki bi dokazovale vpliv elektromagnetnih sevanj na zdravje ljudi in narave,
vas obveščamo, da je slednjih dovolj. Predstavili jih bomo na posebnem dogodku 11. junija v Državnem svetu
Republike Slovenije, kjer se nam bodo pridružili vrhunski mednarodni znanstveniki. Že danes vas vljudno
vabimo k udeležbi na dogodku in hkrati k finančni podpori izvedbe za državljanke in državljane tako
pomembnega dogodka.
Obenem nam dovolite, spoštovani gospod minister, da izpostavimo dejstvo načela previdnosti, da ni
potrebno, da kdorkoli dokaže vpliv elektromagnetnih sevanj na zdravje ljudi. Industrija, ki tehnologijo
predstavlja mora zagotoviti znanstvene študije, da tovrstnih vplivov ni. In kot vemo, tovrstnih študij ni. Kot
veste nam v opredelitvi načela previdnosti jasno piše, da »če obstaja možnost nepopravljivega uničenja okolja
ali če so ogrožene njegove regeneracijske sposobnosti, pomanjkanje znanstvene zanesljivosti ne sme biti
razlog za odlaganje ukrepov«. In samo poglejmo, kaj vse danes delamo da rešimo vsako življenje, na drugi
strani pa lahko ogrozimo vsa življenja veliko hujše, če nepovratno vpeljemo nepreverjeno tehnologijo kot je
5G, v naša življenja.
Vljudno vas prosimo, spoštovani gospod minister, da nas kot predstavnike koordinacije državljank in
državljanov z več kot 8.500 podpisov na posebni peticiji proti tehnologiji 5g brez preučitve ustreznih študij o
vplivih na zdravje ter Facebook skupine proti 5g z več kot 10.000 člani in navsezadnje Gibanja za človeku
prijazno tehnologijo, v katerem zbrane organizacije združujemo več kot 60.000 posameznikov redno in
proaktivno obveščate o kakršnih koli postopkih ali aktivnosti v zvezi z uvajanjem tehnologije 5g. Prilagamo
vam dopis enega od podpisnikov vrhunskega strokovnjaka na področju elektromagnetnih sevanj dr. Gorazda
Janeza Pretnarja, v katerem poziva k nujni uporabi načela previdnosti ter dopis mednarodnega apela
znanstvenikov nekdanjemu ministru.
V pregled in analizo vam v prilogi posredujemo tudi najpomembnejše znanstvene študije, ki dokazujejo vpliv
elektromagnetnih sevanj na zdravje ljudi. In kot predstavniki državljank in državljanov na vas še posebej
apeliramo, da v času virusne krize ne izvajate kakršnih koli postopkov, ki lahko ogrožajo imunost prebivalstva.
Zahvaljujemo se vam za pozornost in se veselimo skorajšnjega snidenja!
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