
 

 

 
 
 

Spoštovana ravnateljica in učiteljica! 
 
Glede na sprejete ukrepe za »zaščito« pred domnevno kužnim virusom SARS-COV-2, ki jih je po priporočilu 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje sprejela šola (v 
nadaljevanju: NIJZ), ki jo zastopate, vam zaradi dolžnosti staršev za zaščito integritete in zdravja svojega 
otroka pošiljam naslednjo 
 
 

IZJAVO O PREPOVEDI POSEGANJA V DUŠEVNO IN TELESNO INTEGRITETO UČENCA 
 

Ime in priimek otroka 
 

_____________________________ 
 
 
Na podlagi določil 15., 21., 34., 35., 41., 53., 54., 56. in 57. Ustave RS in na podlagi 6., 7., 135., 136., 137., 
145., 151. in 154. člena Družinskega zakonika, 
 
Starš ____________________ kot zakonit zastopnik svojega mladoletnega otroka ____________________ 
 

izjavljam, 
 
da PREPOVEDUJEM kakršnokoli poseganje v duševno in telesno integriteto svojega mladoletnega 
otroka.  
 
Brez pisnega soglasja staršev ni dovoljen noben poseg v telesno ali duševno celovitost mladoletnega otroka, 
še posebej pa ne npr. sledeči posegi: 
 

- nošenje maske, 
- merjenje temperature s katerim koli tehničnim sredstvom ali načinom, 
- zdravniški ali drug medicinski pregled,  
- odvzemanja vzorcev ali delcev telesnega tkiva, telesnih tekočin ali katerihkoli drugih snovi iz telesa, 

še posebej pa iz grla, nosu ali krvi,  
- kakršenkoli poseg na telesu ali v telo, s katerim koli sredstvom, skozi telesno odprtino, koži, ali na 

kateri koli drug način, npr. s palčko skozi nos, usta, ušesa itd, z grgranjem, z iglo, itd…, 
- cepljenja, 
- zbiranje in/ali obdelovanje in/ali posredovanje osebnih podatkov kakršnekoli vrste, še posebej pa ne 

zdravstvenih oz. medicinskih, v kateri koli namen, 
- kakršna koli omejitev osebne svobode ali gibanja, npr. zapiranje mladoletnega otroka v izolacijsko 

sobo. 
 
Vsak tak poseg med drugim predstavlja protipraven škodni poseg, ki ima med drugim za posledico nastanek 
nepremoženjske škode, za povračilo katere storilec odškodninsko odgovarja. Prav tako opozarjam, da bi bilo 
kakršno koli diskriminiranje, sankcioniranje, neenakopravna obravnava, šikaniranje ali podobna škodljiva 
protipravna ravnanja, ki bi bila posledica gornjih prepovedi posegov v telesno in duševno celovitost, kaznivo 
dejanje, ki bo imelo za posledico kazenski pregon in odškodninsko odgovornost storilca. 
 
Kot starš bom vsakodnevno preverjala otrokovo duševno in telesno stanje in v primeru zlorabe pooblastil in 
morebitnega izvajanja kakršne koli oblike duševnega ali telesnega nasilja bom sprožila proti odgovornim 
ustrezne sodne postopke ter otroka nemudoma izločila iz vzgojno-izobraževalnega programa. 
 
Opozarjamo vas, da niti Vlada RS, niti Ministrstvo za zdravje, niti NIJZ, ali katerikoli drug državni organi, nima 
ustrezne strokovne in zakonske podlage za uveljavljanje tovrstnih zahtev ali ukrepov. Še posebej opozarjam, 
da so znanstvene inštitucije ugotovile, da PCR testi niso diagnostično orodje, da otroci niso prenašalci Covid-
19, niso rizična skupina, niti ne predstavljajo nevarnosti za druge in da ni nobene znanstvene ali strokovne 
podlage za testiranje s PCR, hitrimi ali drugimi testi. Zato dajejo navedene inštitucije samo priporočila, ki so 
brez znanstvene podlage. Ustavno sodišče RS je s Sklepom U-I.83/20-10 z dne 16.4.2020 odločilo, da mora 
Vlada vsaj vsakih sedem dni na temelju mnenja stroke preverjati, ali so uvedeni ukrepi še potrebni za 
doseganje ciljev in jih ob upoštevanju strokovnih razlogov podaljšati, spremeniti ali odpraviti. O tem mora Vlada 
obvestiti javnost. Vlada ni izvedla nobenega strokovnega preverjanja, sprejeti ukrepi pa so v nasprotju z 



 

 

mnenjem strokovne skupine in so brez strokovne in znanstvene podlage, samovoljni, protiustavni in zato 
neveljavni – kar je razvidno iz zapisnikov strokovne skupine.  
 
Državni organi na ta način spretno preusmerjajo odgovornost na vašo ustanovo in vas, ki takšne ukrepe brez 
zakonske podlage izvajate v škodo naših otrok. Vedite, da je zločin proti otrokom najhujši zločin, zato vas 
dobronamerno opozarjam, da še enkrat premislite o vseh zdravju škodljivih ukrepih, ker se »nahajajo na zelo 
tankem ledu«.  
 
Nadalje še izpostavljam, vezano na dopis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 6030-1/2021-27, 
z dne 25. 2. 2021, iz katerega jasno izhaja, da se morate ravnati skladno z navodili NIJZ, ki so javno dostopna 
na njihovi spletni strani https://www.nijz.si/vzgojainizobrazevanje, da izrecno prepovedujem prisiljevanje 
mladoletnega otroka __________________ v nošenje obrazne maske in kemično razkuževanje rok.  
 
V Poostrenih higienskih priporočilih za izvajanje pouka v osnovni šoli za preprečevanje širjenja SARS-Cov-2, 
z dne 10. 02. 2021 (NIJZ) je v poglavju Osebje in učenci, na strani 5 in 6, glede splošnih higienskih ukrepov 
navedeno, da razkuževanje rok nikakor ni obvezno in celo, da se, zlasti pri mlajših učencih, uporaba 
kemičnega razkuževanja izvede le v izrednih primerih, ko ni na voljo tople vode in mila. NIJZ zgolj priporoča 
umivanje rok ali razkuževanje, iz česar izhaja, da ni nobene podlage, da je kemično razkuževanje obvezno. 
Prav tako v tem dokumentu ni nikjer zapisano, da je nošenje obrazne maske obvezno.  
 
Poudarjam tudi, da Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 15/21 – ZDUOP) v svojih določbah nikjer ne 
določa obveznega nošenja mask. Po drugi strani pa je človeško telo nedotakljivo skladno s 35. členom Ustave 
RS.  
 
Spoštovana ravnateljica, spoštovana učiteljica obveščam vas, da v takem eksperimentu žal, ne bomo 
sodelovali, ker sem odgovoren starš in imam po zakonu dolžnost poskrbeti za svojega otroka. Navodila za 
ukrepe, ki ste jih pripravili in jih očitno izvajate, so zastrašujoči in po nobenem zakonu ne sodijo v šolski prostor. 
Od obveznega nošenja mask, za katere neodvisna stroka soglasno potrjuje, da so skrajno škodljive, do 
razkuževanja rok s kemični razkužili, v katerih so škodljive substance. O tem se je javno opredelil tudi varuh 
človekovih pravic. 
 
V kolikor menite drugače, mi lahko v vaši pisni povratni informaciji posredujete konkretne pravne podlage in 
zakonska določila za uvajanje vaših strogih ukrepov, ki jih NIJZ zgolj priporoča.  
 
Svoj dopis zaključujem, in sicer izrecno prepovedujem vodstvu šole oziroma drugi osebi, ki deluje v okviru 
dejavnosti in odgovornosti šole, da kakorkoli posega v telo mojega otroka brez mojega izrecnega pisnega 
soglasja. To vključuje predvsem uvodoma navedene posege, ki so našteti v začetnem delu dopisa oziroma 
kakršne koli druge posege v telesno celovitost in nedotakljivost mojega otroka.  
 
Za dodatne informacije me lahko kadarkoli kontaktirate na GSM:   _________________ 
 
Lepo pozdravljeni, 
 
 
Kraj in datum ________________________________ 
 
 
 
 
Ime in priimek starša/zakonitega zastopnika 
 
_____________________________________ 

(podpis mama) 
 
 

Ime in priimek starša/zakonitega zastopnika 
 
_____________________________________ 

(podpis očeta) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0766
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0315

