
Osnovna šola: _____________________ 

Ravnatelj/ica: _____________________ 

 

 

Ime in priimek otroka: ____________________________, ki obiskuje ___________ razred. 

Zakoniti zastopnik otroka ___________________. 

 

 

 

 

Spoštovani, 

 

spodaj podpisan/a _______________________ stanujoč/a __________________________ 

glede na zadnje informacije iz medijev (Odlok še ni bil javno objavljen v UL) po zadnji seji 

Vlade RS, ki je uvedla obvezno testiranje vseh učencev, izrecno in brezpogojno izjavljam, 

da v primeru, da bo Odlok uvedel obvezno/prostovoljno testiranje v šolskih prostorih, NE 

DOVOLIM, da se moj otrok testira v prostorih osnovne šole izven mojega nadzora. 

 

Moj otrok je moja odgovornost in zanj sem v prvi vrsti odgovoren/a jaz kot njegov starš. Moja 

osnovna in temeljna starševska naloga je, da zaščitim zdravje ter telo mojega otroka. 

 

Testiranje otrok izven starševskega nadzora, v šolskih učilnicah, je iz vidika otrokovega 

dostojanstva nevredno početje. 

 

Šola je prostor, ki je namenjen vzgoji in izobraževanju, ne pa ugotavljanju zdravstvenega 

stanja otrok. Učitelji nimajo ustrezne izobrazbe, da bi lahko nadzirali varno testiranje otrok. 

 

Potrebno je poudariti tudi nezakonitost in neustavnost ukrepov. Ukrepa, ki ju je sprejela Vlada 

RS glede obveznega testiranja učencev, dijakov in študentov 3-krat tedensko (predviden 

datum pričetka 15. 11. 2021) in obveznega nošenja mask za vse (učence, dijake, študente in 

zaposlene v izobraževalnih ustanovah) nista v skladu z Ustavo RS in resno kršita več členov 

(6., 7. 135., 136., 137., 145., 151., in 154.) Družinskega zakonika, ob tem pa vemo, da bosta 

otrokom povzročila škodo. Gre tudi za grobo kršenje 19. člena Konvencije o otrokovih 

pravicah, ki pravi, da bodo države podpisnice z vsemi ustreznimi zakonodajnimi in vzgojnimi 

ukrepi varovale otroke pred vsemi oblikami telesnega ali duševnega nasilja, poškodb, zlorab, 

zanemarjanja ali malomarnega ravnanja, trpinčenja ali izkoriščanja. Iz tega izhaja, da je 



prepovedano kakršno koli poseganja v duševno in telesno integriteto mladoletnih otrok, brez 

privolitve staršev. V ta segment spadajo: 

- vsiljevanje nošenja mask; 

- vsi posegi v in na telesu s katerimi koli sredstvi, kamor spada tudi poseganje s palčko 

skozi nos; 

- zbiranje in obdelovanje ali posredovanje osebnih zdravstvenih/medicinskih podatkov v 

kateri koli namen. 

 

Torej Vlada RS nikakor ne sme in ne more zahtevati testiranja in nošenje mask pri otrocih 

brez privolitve staršev. S tem odlokom se Vlada RS postavlja nad Ustavo RS, kar pomeni 

jasno kršitev pravnega reda. 

 

Zato še enkrat poudarjam, da na testiranje mojega otroka v šoli ne pristajam, četudi bo treba 

za to uporabiti vsa možna pravna sredstva, ki so na voljo. 

 

Lep pozdrav. 

 

 

Datum, kraj: Podpis starša: 

______________________________ ______________________________ 

  

 Kontakt: 

 ______________________________ 


