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Spoštovani g. Tomaž Gantar,  
 
 
v mesecu novembru 2012 smo se na sestanku, ob predaji 5.000 tisoč podpisov pod 
peticijo za prostovoljno cepljenje v Sloveniji, dogovorili, da se kazni zoper starše, ki 
svojih otrok ne želijo cepiti, s spremembo Zakona o nalezljivih bolezni odpravi. V 
mesecu decembru 2012 ste naznanili, da bo ministrstvo spremembo Zakona o 
nalezljivih boleznih vključilo v Normativni program dela Vlade RS za leto 2013. 
Omenjeni program dela, verjetno  zaradi objektivnih razlogov, vlada do sedaj še ni 
objavila, predvidevamo pa, da ob nastopu nove vlade za to ne bo več ovir.  
 
Vaš ponovni nastop na položaj ministra v sestavi nove vlade v javnosti spremlja 
informacija o tem, da bo vaše ministrstvo do poletja letošnjega leta pripravilo 
spremembo Zakona o nalezljivih boleznih, v katerem naj bi upoštevali pravico staršev 
do svobodne izbire glede cepljenja njihovih otrok. Če to drži, je za pripravo zakona 
ostalo malo časa, zato nas zanima, ali so priprave na spremembo zakona, oziroma 
sam zakonodajni postopek, že v teku. Zanima nas, ali delovna skupina po menjavi 
vlade nadaljuje s svojim delom in ali je že pripravila predloge rešitev oziroma 
sprememb, ki se nanašajo na cepljenje. V tem pogledu bi radi izvedeli, kdaj se bomo 
v postopek priprave predloga sprememb zakona vsebinsko vključile zainteresirane 
nevladne organizacije. Kot zainteresirana javnost bi se želeli v ta postopek vključiti že 
v zgodnji fazi priprave sprememb zakona, saj lahko z vsebinskimi predlogi in s 
konstruktivnim sodelovanjem že v samem procesu oblikovanja osnutka zakona 
pripomoremo k hitri in ustrezni rešitvi odprtih vprašanj v zvezi s cepljenjem, s tem pa 
tudi k skrajšanju zakonodajnega postopka.  



Starši, nevladne organizacije in civilno-družbena gibanja glede pravice do 
svobodnega odločanja o cepljenju otrok že nekaj časa pridobivamo vse večjo javno 
podporo. Peticija za prostovoljno cepljenje otrok v Sloveniji, objavljena na portalu 
AVAAZ, je meseca februarja 2013 že presegla 6.000 podpisov. Podporo k ukinitvi 
obveznosti cepljenja v Sloveniji dobivamo tudi iz tujine, povečini iz držav EU, kjer je 
cepljenje prostovoljni preventivni ukrep. Republika Slovenija je ena redkih držav EU, 
kjer je cepljenje še vedno obvezno in kjer so državljani zaradi drugačnih pogledov 
predmet sankcij s strani države. Nekateri starši so v Sloveniji izkoristili že vsa pravna 
sredstva, zato se v primeru, da se Zakon o nalezljivih boleznih v delu obveznega 
cepljenja v kratkem ne bo spremenil, pripravljajo na sprožitev pravnih postopkov na 
mednarodnem sodišču za človekove pravice (EHRC) v Strasbourgu. 
 
Cepljenje je potencialno tvegan poseg z vrsto možnih stranskih učinkov, zato bi 
moral imeti vsak državljan pravico odločati o tem ali se bo cepil ali ne. Podporo 
neobveznemu cepljenju pa v zadnjem letu dni izraža tudi vse več predstavnikov 
zdravniške stroke. V medijih in javnih soočenjih vse glasneje izražajo nasprotovanje 
nadaljnjega siljenja staršev k cepljenju njihovih otrok, politiko sankcioniranja pa 
označujejo kot neprimerno in nepotrebno, saj se zavedajo, da so prav takšni ukrepi 
razlog za vse pogostejše konflikte med starši in zdravniškim osebjem ter za vse 
slabši odnos med njimi. Zavedajo se, da bodo le z ustreznim pristopom in 
profesionalnim odnosom do pacientov vzpostavili medsebojno zaupljiv ter spoštljiv 
odnos, ki je osnova za uspešno medsebojno sodelovanje v procesu preventive in 
zdravljenja. 
 
Gospod minister, prosimo vas, da nam odgovorite na zastavljena vprašanja in nam 
pojasnite, kdaj lahko glede na aktivnosti Ministrstva za zdravje in predviden rok za 
sprejem zakona v Državnem zboru RS pričakujemo spremembo zakona ter s tem 
konec pritiskov in sankcioniranja staršev necepljenih otrok. Pozivamo vas tudi, da 
čim prej skličete in nas povabite na delovni sestanek, da se dogovorimo glede 
našega nadaljnjega sodelovanja. 
 
 
V duhu dobrega sodelovanja vas lepo pozdravljamo, 
 
 
Jure Pogačnik in 6.000 podpisnikov peticije za prostovoljno cepljenje otrok v 
Sloveniji 

Primož Verbič, SVOOD – Društvo za svobodo odločanja 

Mojca Vozel, gibanje Naravna imunost 

SOS – Starši obveščamo Slovenijo, aktivistična skupina 
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