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Radgona, matična št. 3392414000, ID za DDV: 37366552 

- Zavarovalnica Covidus d.d., Manheimova cesta 2a, 9250 Gornja Radgona, matična št.: 

9382738000, ID za DDV: 55983627 
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  I. Dejansko stanje 

Tožniki so starši otrok, ki so obiskovali Vrtec Lunica nad gozdičkom v Gornji Radgoni. Dne 1.12.2018 

je bila v vrtec sprejeta Barbara Müller, ki se je v vzgojni proces hitro integrirala in vključila v igro z 

ostalimi otroci. 

Pred vpisom v vrtec je Katja Müller s hčerko dne 11.11.2018 obiskala pediatra Janeza Galena, dr. med., 

spec. pediater, ki je za namene vpisa v vrtec izdal potrdilo o zdravstvenem stanju otroka. Ob tem je 

pediater opozoril na to, da je deklica pri 18. mesecih v starosti, ko se opravlja cepljenje proti ošpicam, 

mumpsu in rdečkam, vendar je Katja Müller možnost cepljenja takoj zavrnila. Ker je deklica tujega 

(avstrijskega) državljanstva, se je pediater odločil, da o izmikanju ne bo obvestil pristojne inšpekcije.   

Po približno treh mesecih po sprejemu Barbare Müller v vrtec, so se vrtcu pojavile ošpice, za katerimi 

so oboleli tudi otroci tožnikov (Alan Kramar, Luka Bukovec in Uroš Skledar). Simptomi ošpic so bili 

najprej zaznavni ravno pri Barbari Müller, pri kateri sta bila dne 11.2.2019 najprej opazna povišana 

telesna temperatura in nahod, v naslednjih dneh pa še kašelj in vnetje očesne veznice. Dne 14.2.2019 je 

vzgojiteljica vrtca pri Barbari opazila tudi izpuščaj po obrazu in trupu ter o tem obvestila Barbarino 

mamo, ki je Barbaro nato peljala k pediatru. Pediater je postavil sum na ošpice ter odvzel vzorce za 

mikrobiološko analizo. Naslednji dan, 15.2.2019, so bile pri Barbari potrjene ošpice. Pediater je o 

primeru ošpic obvestil epidemiološko službo NIJZ OE Murska Sobota v ponedeljek, 18.2.2019.   

Podobni simptomi so se 11 dni, od kar so se simptomi prvič pojavili pri Barbari, pojavili še pri treh 

otrocih iste skupine v vrtcu. Pri vseh treh je prišlo do komplikacij. Pri Alanu Kramarju je prišlo do vnetja 

srednjega ušesa, pri Luki Bukovcu se je razvila pljučnica, Uroš Skledar pa je umrl. 

Alan Kramar je v starosti 12 mesecev opravil cepljenje proti ošpicam, a je kljub temu zbolel za ošpicami. 

Ošpice so se pri njem izrazile najprej s pojavom povišane telesne temperature, dva dni za tem se je 

pojavil tudi izpuščaj. Ob tem ni imel prisotnih znakov nahoda, ni kašljal in ni imel vnetih očesnih veznic. 

Tri dni po pojavu vročine se je pojavilo sekundarno bakterijsko vnetje srednjega ušesa, zaradi katerega 

je potreboval 10-dnevno zdravljenje z antibiotiki. V prvih treh dneh vnetja ušesa je trpel za srednje 

močnimi bolečinami v ušesu. Bolezen je po zdravljenju izzvenela v roku tedna dni, vendar pa ima Alan 

diagnosticirano blago okvaro sluha obojestransko, ki pred pojavom ošpic ni bila ugotovljena. V kolikor 

ne bo prišlo do spontanega izboljšanja sluha, bo potreboval redno spremljanje s strani specialistov ORL 

in ustrezne pripomočke za izboljšanje slušnih sposobnosti. V času prebolevanja ošpic so imeli otrok in 

družina omejitve pri izvajanju vsakodnevnih aktivnosti. Starši so bili zelo zaskrbljeni zaradi pojava 

ošpic, sedaj pa je precej obremenjena zaradi negotovega izhoda okvare sluha. 

Luka Bukovec je zbolel za 5 dni trajajočo povišano telesno temperaturo do 40° C, kašljem, nahodom in 

vnetjem očesne sluznice. Izpuščaj po obrazu in telesu se je pri njem pojavil 4 dni po pojavu 

vročine.  Stanje se je nato peti dan zapletlo z vnetjem spodnjih dihal in razvojem virusne pljučnice. 

Potreboval je zdravljenje na intenzivnem oddelku bolnišnice zaradi podpore dihanja. Stanje se je nato 

postopoma izboljšalo in Luka je bil po 14 dneh zdravljenja odpuščen v domačo oskrbo. Starši so bili 

tekom zdravljenja zelo zaskrbljeni za zdravje otroka, saj se je le-to na začetku hitro slabšalo, zaradi česar 

so bili potrebni vse bolj agresivni postopki zdravljenja. 

Uroš Skledar je zaradi prirojene imunske bolezni in pomanjkanja komplementa preboleval ošpice v 

izredno težki obliki. Poleg običajnih znakov ošpic se je pri njem namreč nekaj dni po pojavu izpuščaja 

pojavilo še vnetje možganovine (encefalitis) z obilnim otekanjem možganskega tkiva, limfocitno 

infiltracijo in moteno zavestjo. Po štirih tednih zdravljenja na intenzivnem oddelku Kliničnega centra je 

Uroš zaradi zastoja dihalnega centra, dne 27.3.2019 ob 23:15, umrl. 

Tožniki so 25.3.2019, torej 2 dneva pred smrtjo Uroša Skledarja kontaktirali najbolj prodajan tiskani 

medij v vzhodnem delu Slovenije »Večernik«. Naslednji dan je bila njihova zgodba objavljena na 

naslovnici omenjenega medija. Še isti dan je bila zgodba objavljena na socialnem omrežju zadevnega 

medija, ki je z več kot 3.000 všečki in 280 delitvami hitro nabirala publiciteto na spletu.  

Dokazi: 

- Primer Študentska pravda 2020. 

- Izvedensko mnenje, Opr. št. 1/2020. 

- Odgovori na vprašanja za razjasnitev #2. 

- Večernik. 

A. 
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I. PROCESNI VIDIKI 

- Mednarodna pristojnost  
Za določanje pristojnosti v sporih z mednarodnim elementom se lahko uporabijo različni akti, vendar je 

njihova uporaba odvisna predvsem od vrste zadeve in izpolnitve različnih kriterijev. Zakon o 

mednarodnem zasebnem pravu in postopku1 (v nadaljevanju: ZMZPP) v 4. členu določa, da se ta zakon 

ne uporablja za razmerja, ki so urejena v drugem zakonu ali mednarodni pogodbi. Prav tako tudi predpisi 

Evropske unije (v nadaljevanju: EU) derogirajo nacionalne predpise, zato se uporabijo prednostno (3.a 

člen Ustave RS2). V našem primeru je za določitev mednarodne pristojnosti relevantna Uredba (EU) št. 

1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter 

izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah3  (v nadaljevanju BU I a). 

Za uporabo BU I a morajo biti kumulativno izpolnjeni določeni kriteriji. Prvi kriterij je obstoj 

mednarodnega elementa. Drugi kriterij je materialni kriterij, ki ga določa 1. člen BU I a, in je izpolnjen, 

kadar gre za civilno in gospodarsko zadevo. Pojem »civilne in gospodarske zadeve« je treba razlagati 

avtonomno, kar pomeni, da je treba pri razlagi izhajati iz ciljev in sistema BU I a.  Tretji kriterij je 

časovni kriterij, ki določa, da se BU I a uporablja v postopkih, ki so se začeli po 10. 1. 2015 (66. člen 

BU I a). Četrti kriterij je geografski kriterij, ki je izpolnjen, kadar je tožba vložena pred sodiščem države 

članice EU. Peti kriterij je personalni kriterij, ki določa, da mora imeti toženec stalno prebivališče oz. 

domicil v EU (6. člen BU I a). Šesti kriterij za uporabo BU I a določa, da je treba preveriti, ali obstajajo 

kakšne mednarodne konvencije ali drugi akti EU, ki bi bili specialnejši in bi tako derogirali njeno 

uporabo.4 V obravnavani zadevi je mednarodni element podan, saj je eden izmed tožencev tuj (avstrijski) 

državljan. Ker gre v obravnavani zadevi za odškodninsko tožbo, je s tem izpolnjen tudi materialni 

kriterij. Prav tako so izpolnjeni časovni, geografski ter personalni kriterij. Specialnejšega akta, ki bi 

derogiral uporabo BU I a za naš primer ni, zato je izpolnjen tudi zadnji kriterij. Zaključimo lahko, da so 

za uporabo BU I a izpolnjeni vsi pogoji, torej se za določitev mednarodne pristojnosti uporabi BU I a. 

BU I a v 4. členu določa splošno pristojnost po stalnem prebivališču, kar pomeni, da so osebe s stalnim 

prebivališčem v državi članici ne glede na njihovo državljanstvo tožene pred sodišči te države članice. 

Vendar pa je oseba s stalnim prebivališčem v državi članici v skladu s 1. točko 8. člena BU I a v primeru, 

če je ena od več toženih oseb, lahko tožena tudi pred sodiščem kraja, kjer ima ena od njih stalno 

prebivališče, če so tožbeni zahtevki med seboj tako tesno povezani, da jih je smotrno obravnavati in o 

njih odločati skupaj, da bi se s tem izognili tveganju nezdružljivosti sodnih odločb, ki bi lahko bile 

posledica ločenih postopkov. 

- Stvarna pristojnost 
Stvarna pristojnost soditi v civilnih sporih na prvi stopnji se v skladu z določili Zakona o pravdnem 

postopku5  (v nadaljevanju: ZPP) deli med okrajna in okrožna sodišča. Pri tem se za razmejitev 

pristojnosti uporabljata vrednost spornega predmeta (competentia ratione valoris) in pravni temelj 

spornega razmerja (competentia ratione causae).6 Pri razmejitvi pristojnosti glede na vrednost spornega 

predmeta ZPP določa mejo 20.000 EUR. Če v sporih o premoženjskopravnih zahtevkih vrednost 

spornega predmeta ne presega 20.000 EUR, so za sojenje pristojna okrajna sodišča, kadar pa vrednost 

spornega predmeta presega 20.000 EUR, so za sojenje pristojna okrožna sodišča (30. in 32. člen ZPP). 

Vrednost spornega predmeta se ugotavlja po pravilih iz 39. do 45. člena ZPP. Ta pravila določajo, da se 

kot vrednost spornega predmeta vzame samo vrednost glavnega zahtevka. V primeru, da uveljavlja 

tožeča stranka v tožbi zoper isto toženo stranko več zahtevkov, ki se opirajo na isto dejansko in pravno 

podlago, se določi pristojnost po seštevku vrednosti vseh zahtevkov. Kadar pa imajo zahtevki v tožbi 

različno podlago ali če se uveljavljajo zoper več tožencev, se določi pristojnost po vrednosti vsakega 

posameznega zahtevka. 

                                                           
1 Uradni list RS, št. 56/99 in 45/08 – ZArbit 
2 Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 

68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a.  
3 Uradni list EU, L 351/1. 
4 M. Repas, V. Rijavec, Mednarodno zasebno pravo Evropske unije, Uradni list RS, Ljubljana 2018, str. 62-80. 
5 Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. 

US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 

6/17 – odl. US, 10/17, 16/19 – ZNP-1 in 70/19 – odl. US. 
6 L. Ude, Civilno procesno pravo, Uradni list RS, Ljubljana 2017, str. 147 
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- Krajevna pristojnost 
Po splošnih pravilih je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima tožena stranka stalno 

prebivališče oz. če gre za pravno osebo, na območju katerega je njen sedež (46. do 48. člen ZPP). Kadar 

je z isto tožbo toženih več oseb pa zanje ni krajevno pristojno isto sodišče, je v skladu z določbo 49. 

člena ZPP pristojno sodišče, ki je krajevno pristojno za enega izmed tožencev. Za sojenje v sporih o 

nepogodbeni odgovornosti za škodo poleg sodišča splošne krajevne pristojnosti pristojno tudi sodišče, 

na območju katerega je bilo storjeno škodno dejanje, ali sodišče, na območju katerega je nastala 

škodljiva posledica (52. člen ZPP). To pravilo velja tudi v sporih o regresnih odškodninskih zahtevkih 

proti regresnim dolžnikom. Če je nastala škoda zaradi smrti ali hude telesne poškodbe, je pristojno tudi 

sodišče, na območju katerega ima tožeča stranka stalno oziroma začasno prebivališče. Navedena pravila 

veljajo tudi v sporih zoper zavarovalnico za povračilo škode tretjim osebam po predpisih o neposredni 

odgovornosti zavarovalnice. 

- Uporaba prava 
Pravila o določitvi merodajnega prava so določena v številnih pravnih aktih, njihova uporaba pa je 

odvisna predvsem od vrste zadeve in izpolnitve določenih kriterijev. Določba 4. člena ZMZPP določa, 

da se ta zakon ne uporablja za razmerja, ki so urejena v drugem zakonu ali mednarodni pogodbi. Tako 

se predpisi EU prednostno uporabijo, saj derogirajo uporabo nacionalnih predpisov (3.a člen Ustave 

RS). Za določitev merodajnega prava je v našem primeru relevantna Uredba (ES) št. 864/2007 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o pravu, ki se uporablja za nepogodbene 

obveznosti7 (v nadaljevanju RIM II). 

Za uporabo RIM II morajo biti kumulativno izpolnjeni določeni pogoji. Prvi pogoj je prisotnost 

mednarodnega elementa. Ta pogoj je izpolnjen, saj ima ena izmed toženih strank stalno prebivališče v 

Avstriji. Drugi pogoj je materialni pogoj in je določen v 1. členu RIM II, ki določa, da se v primeru 

kolizije zakonov uporablja za nepogodbene obveznosti v civilnih in gospodarskih zadevah. Pojem 

»nepogodbene obveznosti« v RIM II ni opredeljen, ta pojem je treba razlagati avtonomno, torej v skladu 

s sistemom in cilji uredbe.  Glede na odločbo Sodišča EU v zadevi Kalfelis8  nepogodbena obveznost 

vključuje odgovornost za škodo, ki jo povzroči oseba in ne izhaja iz obveznosti, ki bi bila prostovoljno 

sprejeta proti drugi osebi. Pojem »nepogodbena obveznost« je v sodni praksi opredeljen v negativnem 

smislu, torej da ne gre za pogodbeno obveznost, kar pomeni, da je za presojo nepogodbene obveznosti 

pomembna definicija pogodbene obveznosti iz zadeve Handte.9 Pogodbena zadeva je le tista zadeva, pri 

kateri gre za prostovoljni sprejem obveznosti dolžnika proti upniku. V našem primeru ne gre za 

pogodbeno obveznost, torej je tudi ta pogoj izpolnjen. Po časovnem pogoju se kolizijska pravila v RIM 

II uporabijo le za tiste nepogodbene obveznosti, ki sodijo v obseg njene uporabe in ki so se zgodile 

oziroma nastale po 11. januarju 2009 (31. in 32. člen RIM II). V našem primeru je škoda nastala po 

omenjenem datumu, zato je tudi časovni pogoj izpolnjen. Geografski pogoj določa, da se RIM II 

uporablja v vseh državah članicah EU in na evropskih ozemljih teh držav, za katerih zunanja razmerja 

so države članice EU odgovorne, ne uporablja pa se na Danskem (tretji odstavek 355. člena PDEU). 

Tudi ta pogoj je izpolnjen, saj je Slovenija članica EU. Zadnji pogoj določa, da za uporabo RIM II ne 

smejo obstajati drugi, specialnejši akti, ki bi derogirali njeno uporabo (27. in 28. člen RIM II). V našem 

primeru takšnega specialnejšega akta ni, zato je izpolnjen tudi ta pogoj. Za uporabo RIM II so torej 

kumulativno izpolnjeni vsi pogoji, zato se bo v našem primeru uporabila ta uredba.10 

V skladu s splošnim pravilom iz 4. člena RIM II je pravo, ki se uporablja za nepogodbeno obveznost, 

nastalo iz škodnega dejanja, pravo države, v kateri škoda nastane, ne glede na državo, v kateri se je 

zgodil dogodek, ki je povzročil nastalo škodo, in ne glede na državo ali države, v kateri so nastale 

posredne posledice. Kadar imata oseba, za katero se zatrjuje, da je odgovorna, in oseba, ki je utrpela 

škodo, ob nastanku škode običajno prebivališče v isti državi, se uporablja pravo te države. V 

obravnavani zadevi je škoda nastala v Sloveniji, zato se bo uporabilo slovensko pravo. 

 

 

                                                           
7 Uradni list EU, L 199/40. 
8 Zadeva 189/87, Athanasios Kalfelis proti Banque Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co., in drugim, ECLI:EU:C:1988:459. 
9 Zadeva C-26/91, Jakob Handte & Co. GmbH proti Traitements mécano-chimiques des surfaces SA, ECLI:EU:C:1992:268. 
10 M. Repas, V. Rijavec, str. 470-476. 
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- Procesne predpostavke glede strank 

Predpostavke glede na stranke v postopku so obstoj stranke in sposobnost biti stranka (sposobnost biti 

v procesu nosilec pravic in obveznosti), pravdna (procesna) sposobnost (sposobnost samostojno 

opravljati procesna dejanja), pravilno zastopstvo procesno nesposobnih strank in obstoj procesnega 

pooblastila za vodenje pravde.11 V skladu s prvim odstavkom 76. člena ZPP je pravdna stranka lahko 

vsaka fizična in pravna oseba. Stranka, ki je poslovno popolnoma sposobna, lahko v skladu s prvim 

odstavkom 77. člena ZPP sama opravlja pravdna dejanja, stranko, ki nima pravdne sposobnosti pa 

zastopa njen zakoniti zastopnik (prvi odstavek 78. člena ZPP). Zakoniti zastopnik je določen z zakonom 

ali z aktom, ki ga izda organ, pristojen za socialne zadeve, na podlagi zakona (drugi odstavek 78. člena 

ZPP).  Določba prvega odstavka 79. člena ZPP določa, da lahko zakoniti zastopnik opravlja v imenu 

stranke sam, ali če je tako določeno s tem zakonom, po pooblaščencu vsa pravdna dejanja. Stranke 

smejo v pravdi opravljati pravdna dejanja osebno ali po pooblaščencu, vendar pa lahko sodišče zahteva 

od stranke, ki ima pooblaščenca, naj se pred sodiščem sama izjavi o dejstvih, ki jih je treba ugotoviti v 

pravdi (prvi odstavek 86. člena ZPP). Družinski zakonik12 v prvem odstavku 145. člena določa, da otroke 

zastopajo starši. 

- Sosporništvo 
Kadar nastopa na strani tožnika ali toženca v pravdi več oseb, govorimo o sosporništvu. Gre za 

subjektivno kumulacijo oz. za združevanje procesnih subjektov na strani pravdnih strank.13 V danem 

primeru imamo sosporništvo tako na strani tožnikov, kot tudi na strani tožencev. Gre za začetno 

sosporništvo, saj že v začetku pravde tako na aktivni kot tudi na pasivni strani nastopa več oseb.14 

Na strani tožene stranke gre v danem primeru za materialno in navadno sosporništvo. O materialnem 

sosporništvu govorimo, če so sosporniki glede na sporni predmet v pravni skupnosti ali če se opirajo 

njihove pravice oziroma obveznosti na isto dejansko in pravno podlago ter če gre za solidarne terjatve 

ali solidarne obveznosti (prvi odstavek 191. člena ZPP). V danem primeru gre za materialno 

sosporništvo, ker gre za solidarno odgovornost na strani tožencev. V skladu pravili iz 186. člena OZ za 

škodo, ki jo je povzročilo več oseb skupaj, odgovarjajo vsi udeleženci solidarno. Solidarno odgovarjajo 

za povzročeno škodo tudi tisti, ki so jo povzročili, delali pa neodvisno drug od drugega, če ni mogoče 

ugotoviti njihovih deležev pri povzročeni škodi. Kadar ni dvoma, da je škodo povzročila neka izmed 

dveh ali več določenih oseb, ki so na neki način med seboj povezane, ni pa mogoče ugotoviti, katera od 

njih jo je povzročila, odgovarjajo te osebe solidarno. 

Solidarna je tudi odškodninska obveznost zavarovalnice in zavarovanca. 15 V skladu s prvim odstavkom 

965. člena OZ lahko pri zavarovanju pred odgovornostjo oškodovanec zahteva neposredno od 

zavarovalnice povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi dogodka, za katerega odgovarja zavarovanec, 

toda največ do zneska njene obveznosti. 

O navadnem sosporništvu govorimo takrat, ko se lahko izda za vsakega sospornika različna sodba, vsak 

sospornik pa je samostojna stranka. Njegova procesna dejanja učinkujejo le zanj, vendar pa je mogoče 

upoštevati zatrjevanje dejstva, ki je skupno za vse sospornike. Sodna praksa in pravna teorija štejeta 

nerazdelne dolžnike vedno za navadne in nikoli za enotne sospornike.16 V danem primeru gre za 

solidarno odgovornost na strani tožencev, zato so ti navadni sosporniki. 

B.  

Tožene stranke tožečim strankam odškodninsko odgovarjajo za nastalo škodo (ki bo kot splošna 

predpostavka odškodninske odgovornosti obravnavana v posebnem poglavju). Splošno, ločimo 

neposlovno in poslovno odškodninsko odgovornost (obveznost). Za neposlovno (deliktno) 

odškodninsko odgovornost je značilno, da subjekta pred nastankom te odgovornosti nista bila v 

medsebojnem poslovnem razmerju. Pri poslovni odškodninski odgovornosti pa gre za kršitev 

pogodbene obveznosti, ki se jo je stranka zavezala opraviti. Obveznost osebe povrniti škodo drugi osebi 

povrniti škodo je podana, če so izpolnjene predpostavke odškodninske odgovornosti te osebe. Te so: 

                                                           
11 L. Ude, str. 96. 
12 Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 – ZNOrg, 22/19 in 67/19 – ZMatR-C. 
13 L. Ude, str. 231. 
14 Ibidem, str. 236. 
15 VSRS sodba in sklep II Ips 526/2008 z dne 22. 2. 2010. 
16 L. Ude str. 232 in 233 ter Sodba II Ips 608/93 z dne 15. 9. 1993, enako tudi VSL sklep III Ip 2237/2014 z dne 9. 7. 2014. 
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nedopustno škodljivo dejstvo, škoda, vzročna zveza in krivda. Odškodninske odgovornosti toženih 

strank se med seboj razlikujejo po tem, ali gre za subjektivno (krivdno) ali objektivno odškodninsko 

odgovornost. Objektivna odškodninska odgovornost je odgovornost ne glede na krivdo, kar pomeni, da 

krivda ni predpostavka. Pri subjektivni odgovornosti pa zakon določa, da je potrebno dokazati prve tri 

predpostavke, domnevni oškodovalec pa se lahko odgovornosti ekskulpira tako, da dokaže, da za nastalo 

škodo ni kriv (obrnjeno dokazno breme). Iz dejanskega stanja izhaja možnost subsumpcije konkretnega 

dejanskega stanja pod več zakonskih dejanskih stanj in sicer je podana odgovornost na temelju 

neposlovne krivdne odgovornosti delodajalca za delavca in neposlovne krivdne odgovornosti staršev. 

Predpostavke odškodninske odgovornosti bodo obravnavane v nadaljevanju. 

II. Katja Müller in Andreas Müller 

Ustava RS v 35. členu zagotavlja nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove 

zasebnosti in osebnostnih pravic. Nedotakljivost duševne celovitosti pomeni zlasti prepoved posegov v 

svobodo odločanja, saj je poudarjena pravica do samoodločbe, torej pravica do odločanja o samemu 

sebi.17 Subjekt pri izvrševanjem lastne pravice ne sme poseči v pravice drugega. Tako tudi Ustava RS 

ureja, da so človekove pravice in svoboščine omejene s pravicami drugih in v ustavno določenih 

primerih. Pravica do samoodločbe, ki bi staršem dovoljevala odločitev ali svoje otroke cepiti ali ne, bi 

vsekakor lahko resno ogrozila zdravje in življenje ljudi in s tem močno kršila njihove pravice. Zaradi 

posega v pravice drugih se izvrševanje ustavne pravice do samoodločbe omeji z Zakonom o nalezljivih 

boleznih18 (v nadaljevanju ZNB), ki za določene bolezni predpisuje obvezno cepljenje otrok.  Z 

omejitvijo pravice do odločanja o samemu sebi, država namreč daje prednost zagotavljanju zdravja 

celotne populacije ljudi.  

Starševska skrb zajema obveznosti in pravice staršev, ki se nanašajo zlasti na otrokovo življenje in 

zdravje ter njegovo vzgojo in varstvo, starša pa jo izvajata sporazumno v skladu z otrokovo koristjo.  

Kljub dejstvu, da je Katja Müller svojega moža zapustila in se skupaj z mld. Barbaro preselila v 

Slovenijo k njenim staršem, postopek za ločitev in s tem tudi postopek za dodelitev otroka v varstvo in 

vzgojo ni bil sprožen, saj sta se zakonca zavezala rešiti njun zakon. Eno izmed temeljnih načel starševske 

skrbi je vsekakor načelo enakopravnosti staršev, ki daje staršem enako in glavno odgovornost za varstvo, 

vzgoji otroka ter njegov razvoj.19 Nadalje starša tudi v primeru  ločenega življenja še vedno lahko urejata 

pravice in obveznosti do skupnega otroka sporazumno. Pri toženima strankama do dejanske ločitve ni 

prišlo, prav tako pa stiki med mld. Barbaro in Andreasom Müllerjem niso bili onemogočeni, temveč so 

potekali po dogovoru. Skladno z Zakonom o pacientovih pravicah20 (v nadaljevanju: ZPacP) sodi 

cepljenje med tiste medicinske posege, ki ne predstavljajo večjega tveganja za zdravje cepljene osebe 

in zadostuje privolitev tistega od staršev, ki otroka pripelje na cepljenje (sedmi odstavek 35. člena 

ZPacP). Potrebno pa je poudariti, da je bilo toženima strankama prisotno nesoglasje glede oprave 

cepljenja. Andreas Muller je opustil del svoje starševske skrbi, saj svojega stališča glede oprave 

cepljenja ni izrazil na način, ki bi pri pediatrovi obravnavi Barbare imel za posledico, da bi se pediater 

obrnil na konzilij (sedmi odstavek 35. člena ZPacP). 

1. Škodljivo dejstvo 

Za nedopustno ravnanje gre, če oškodovalec prekrši pravo, ki varuje kakšen pravno zavarovan interes 

oškodovanca.21 Pri tem ni potrebno, da prekrši določen predpis ali splošne norme, zadostuje že, da je 

njegovo ravnanje v nasprotju z običajnimi normami obnašanja in dobrimi običaji.22 Dejanje je nadalje 

protipravno tudi zato, ker je preseglo okvire svobodnega ravnanja, saj se je vsak dolžan vzdržati 

ravnanja, s katerim drugemu povzroči škodo . Kot merilo za presojo protipravnosti  se pri neposlovni 

(krivdni) odškodninski odgovornosti uporablja predvidljivost negativne posledice ravnanja. Protipravno 

                                                           
17 VSRR Sodba II Ips 290/2017  z dne 17. 05 .2018 
18 Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP. 
19 S. Kraljić, Družinski zakonik s komentarjem, Poslovna založba MB, Maribor 2019, str. 514. 
20 Uradni list RS, št. 15/08 in 55/17. 
21 S. Cigoj, Teorija obligacij: splošni del obligacijskega prava, Uradni list RS, Ljubljana 2003, str. 426. 
22 N. Plavšak, M. Juhart, D. Jadek Pensa etc., Obligacijski zakonik s komentarjem, GV založba, Ljubljana 2003-2004, str. 670. 
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je vsako ravnanje (aktivno ali pasivno), katerega objektivno predvidljiva (pa četudi ne najbolj verjetna) 

posledica je nastanek škode.23  

Toženi stranki sta z opustitvijo obveznega cepljenja njune mld. hčere Barbare kršili zakonsko določeno 

normo, ki nalaga obvezno cepljenje proti nalezljivim boleznim (22. člen ZBNB) z namenom preprečitve 

nastanka takšnega tipa škodnega dogodka. Protipravnost ravnanja toženih strank je tako podana, saj je 

nastanek negativnih posledic zaradi opustitve zakonsko določenega obveznega cepljenje objektivno 

predvidljiv – prav zaradi tega je zakonodajalec pravico staršev do samoodločbe omejil. Kot že navedeno 

starša pri izvajanju starševske skrbi delujeta sporazumno, hkrati pa imata glavno in enako odgovornost 

za varstvo, vzgojo in razvoj otroka,  zato protipravnost ravnanja sodi v sfero obeh staršev. 

Kot izvira iz dejanskega stanja, je Barbara vrtec kljub simptomom obiskovala do 14. 2. 2019. Iz 

izvedenskega mnenja ne izhaja, kateri dan v obdobju od 10.2.2019 do 14.2.2019, ko je bila mld. Barbara 

v vrtcu, je prišlo do prenosa okužbe. Čeprav toženi stranki nista zdravstveno podkovani osebi, bi morali 

svojega otroka že ob pojavu povišane telesne temperature in nahoda, tj. 11.2.2019, vzeti iz vrtca v 

domačo oskrbo, s tem pa bi preprečili ali zmanjšali verjetnost prenosa okužbe na ostale otroke. Toženi 

stranki sta lahko predvideli, da bo njuno ravnanje imelo negativne posledice za ostale otroke v vrtcu, saj 

je nastala škoda očitna posledica, ki sledi takšnemu neskrbnemu ravnanju toženih strank.24 

2. Vzročna zveza 

Za odškodninsko odgovornost ni nujno, da bi bila odgovorna oseba sposobna predvideti konkretne (sicer 

manj verjetne) posledice, ki se kasneje uresničijo. Pomembno je, da je odgovorna oseba, objektivno 

sposobna predvideti, da njeno ravnanje lahko povzroči spekter različnih posledic, četudi ni sposobna 

predvideti konkretnih značilnosti vsake mogoče škodljive posledice. Pri ugotavljanju vzročne zveze po 

teoriji o adekvatni vzročnosti se kot pravno upošteven vzrok štejejo tiste okoliščine, ki po rednem teku 

stvari pripeljejo do škodljive posledice.25  Pojem ''okoliščine, ki po normalnem teku stvari pripeljejo do 

določene posledice'' se pri pravilni uporabi teorije ne uporabljajo za omejitev odgovornosti za neobičajne 

(torej posebno hude) pojavne oblike škode, temveč se ta pojem uporablja za tista dejanja, pri katerih 

škodni dogodek (in ne obseg škode) ni njihova predvidljiva posledica.26 Z drugimi besedami, če 

zatrjevani škodni dogodek ni bil objektivno predvidljiva posledica takšnega nedopustnega ravnanja, 

potem dejanje ni v adekvatni vzročni zvezi.27 

Sodeč po podatkih izvedenskega mnenja prenos virusa ošpic med kasneje okuženimi otroki ni bil 

mogoč. Iz izvedenskega mnenja nadalje izhaja, da lahko skoraj s popolno gotovostjo domnevamo, da je 

mld. Barbara prenesla okužbo na sovrstnike in ne obratno. Nadalje je bilo pojasnjeno, da je cepljenje z 

dvema odmerkoma cepiva 97% učinkovito pri zaščiti pred pojavom bolezni, cepljenje z enim odmerkom 

pa 93% učinkovito. Opustitev cepljenja pri otroku pa znatno poveča tveganje za okužbo. Iz izvedenskega 

mnenja je prav tako razvidno, da se je virus ošpic kot posledica nizke precepljenosti v Avstriji širil v 

obliki izbruhov bolezni. Glede na epidemiološke podatke o pojavnosti ošpic in glede na precepljenost 

proti ošpicam v Avstriji in Sloveniji je izvedenec z veliko gotovostjo ugotovil, da se je Barbara okužila 

v Avstriji, zbolela pa je zaradi tega, ker proti ošpicam še ni bila cepljena. 

Toženi stranki sta z opustitvijo cepljenja mld. Barbare ravnali protipravno. Zaradi njunega ravnanja se 

je mld. Barbara okužila in virus ošpic prenesla na druge otroke. Vzročna zveza med opustitvijo cepljenja 

mld. Barbare in škodnim dogodkom, tj. prenosom okužbe je bila predvidljiva. Toženi stranki sta bili 

namreč sposobni predvideti, da lahko njuno ravnanje pripelje do spektra škodljivih posledic, med 

katerimi je tudi negativna posledica širjenja virusa.  

Vzročna zveza med opustitvijo cepljenja in prenosom okužbe je podana tudi v primeru ratio legis 

vzročnosti. Po tej teoriji so pravno upoštevni samo tisti vzroki, ki jih pravna norma glede na svoj namen 

šteje za vzroke. Namen določbe 22. člena ZNB o obveznem cepljenju je zlasti zagotoviti precepljenost 

                                                           
23 N. Plavšak, M. Juhart ect., Obligacijsko pravo: splošni del, GV založba, Ljubljana 2009, str. 504 in 505. 
24 Ibidem, str. 527. 
25 Pravno mnenje VSRS, občna seja VSS, 15. 12. 1998. 
26 N. Plavšak, M. Juhart etc, str. 707 in 711. 
27 VSL sodba in sklep II Cp 1139/2012 z dne 03. 10. 2012. 
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populacije in s tem preprečiti širjenje virusa znotraj populacije. V danem primeru je opustitev cepljenje 

predstavljala vzrok za širitev okužbe z virusom ošpic. 

Pri utemeljevanju vzročne zveze med protipravnim ravnanjem in škodnim dogodkom si lahko 

pomagamo tudi z dvema pristopoma, in sicer z retrospektivno in prospektivno analizo vzročnosti. 

Prospektivna analiza vzročnosti se ukvarja z vprašanjem, ali je dejanje, katerega vzročno povezanost s 

škodnim dogodkom presojamo, povečalo verjetnost nastanka škodnega dogodka. Toženi stranki sta z 

opustitvijo potrebne skrbnosti, ko svojega otroka, kljub povišani telesni temperaturi nista vzeli v domačo 

oskrbo, povečali verjetnost prenosa okužba, saj so bili otroci dlje časa v stiku z okuženo mld. Barbaro. 

3. Krivda 

Pri odškodninski odgovornosti se domneva le najlažja stopnja krivda, to je majhna malomarnost. Obstoj 

hujše oblike krivde mora zato dokazovati oškodovanec.28 V primeru ravnanja toženih strank zatrjujemo 

hudo malomarnost, saj njuno ravnanje ne ustreza standardu skrbnosti razumnega človeka. V enakih 

okoliščinah bi namreč večina razumnih ljudi bila sposobna predvideti, da lahko takšno ravnanje povzroči 

škodljivo posledico (prenos okužbe).29 

Dokazi: 

- Dopolnitev izvedenskega mnenja. 

- Kot doslej.  

IV. Vrtec Lunica d.o.o. 

Barbara Müller, ki je okužila otroke tožečih strank, je bila v času njihove okužbe z virusom ošpic v 

varstvu v varstveni ustanovi Vrtec Lunica d.o.o. Samo dejstvo, da je do okužbe otrok prišlo v času 

varstva v vrtcu, še ne pomeni, da je vrtec tudi odškodninsko odgovoren. Ravnanja fizične osebe, ki tvori 

delodajalcev personalni substrat, veljajo v razmerju do tretjih kot lastna ravnanja nosilca podjema 

(nosilec podjema je pravna oseba Vrtec Lunica d.o.o.).30  

Zakon v 147. členu določa odškodninsko odgovornost delodajalca (nosilca podjema) za škodo, ki jo 

njegov delavec povzroči pri delu ali v zvezi z delom. Da bi bila podana odškodninska odgovornost 

delodajalca, je potrebno dokazati predpostavke, ki morajo biti izpolnjene, da se škodno ravnanje delavca 

obravnava kot ravnanje delodajalca, in sicer mora biti delavec vključen v personalni substrat (v našem 

primeru je bila vzgojiteljica Maja Peternel z vrtcem v delovnem razmerju) in nadalje, da je bila škoda 

povzročena pri opravljanju dela ali v zvezi z njim. Škoda je povzročena z delom ali v zvezi z njim, če 

je neposredni povzročitelj deloval v zvezi z nalogami, ki so mu naložene v okviru dejavnosti ali 

pristojnosti delodajalca.31 Vzgojiteljica je škodo povzročila, ko je opravljala dejavnost varstva otrok (ki 

izhaja kot obveznost iz njenega delovnega razmerja), ki je v vsebinski povezavi z dejavnostjo vrtca kot 

varstvene ustanove, kar je bistvenega pomena, da lahko povzročitev škode s strani vzgojiteljice 

subsumiramo pod pojem škode, povzročene pri delu ali v zvezi z njim, ki  je zakonsko določena kot 

pogoj za odgovornost delodajalca. Ugotovimo torej, da sta izpolnjeni predpostavki, da se ravnanje 

vzgojiteljice obravnava kot ravnanje vrtca. Vrtec odgovarja po pravilih o splošni odškodninski 

odgovornosti. Predpostavke je potrebno presojati enako, kot če bi škodno ravnanje opravil vrtec sam. 

Dejavnost varstva in vzgoje otrok ni mogoče smatrati kot nevarno dejavnost,32 zaradi katere bi bil njen 

izvajalec (vrtec) objektivno odgovoren za nastalo škodo, ki bi nastala kot posledica izvajanja take 

dejavnosti, ki jo zakon določa v 149. členu. Vrtec Lunica torej odgovarja po pravilih o neposlovni 

krivdni odškodninski odgovornosti iz prvega odstavka 131. člena OZ. 

1. Škodljivo dejstvo 

Temeljno vrednostno merilo, ki usmerja vsebinsko opredeljevanje škodljivega dejstva oz. protipravnosti 

je načelo »neminaem laedere«, v skladu s katerim se je vsak dolžan vzdržati ravnanja, s katerim bi 

utegnil drugemu povzročiti škodo (rahljanje pravila predstavlja dopustna škoda, ki nastane zaradi 

varovanja splošnega pravnega interesa). Škoda je lahko povzročena bodisi z aktivnim ravnanjem bodisi 

z opustitvijo. 6. člen OZ določa, da morajo udeleženci v obligacijskem razmerju pri izpolnjevanju svoje 

                                                           
28 VSRS sodba III Ips 6/2015 z dne 28. 10. 2015. 
29 N. Plavšak, M. Juhart ect., str. 529. 
30 Ibidem, str. 567. 
31 VSRS sklep Ips 156/2004 z dne 23. 6. 2005. 
32 VSC sodba II Ips 570/98 z dne 9. 9. 1999.  
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obveznosti ravnati s skrbnostjo, ki se v pravnem prometu zahteva pri ustrezni vrsti obligacijskih 

razmerij. Skrbnost ravnanja odgovorne osebe je pogosto hkrati merilo protipravnosti njenega ravnanja. 

Vzgojiteljica je kot strokovnjakinja dolžna ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. V zadevnem 

primeru je šlo za opustitev. 

Nedopustnost se odraža s kršitvijo pravnega pravila (ali moralnega načela), ki varuje kakšen zavarovani 

interes oškodovanca.33 Vzgojiteljica je protipravno ravnala na način, da je Barbari omogočila varstvu v 

vrtcu še naslednjih nekaj dni po pojavu prvih bolezenskih znakov (od 11.2. do 14.2.). Ne glede na to, da 

vzgojiteljica ni strokovno zdravstveno usposobljena in se od nje ne pričakuje, da pri pojavu povišane 

telesne temperature nemudoma pomisli na okužbo z ošpicami (to se ne pričakuje niti od zdravnika, ki je 

strokovnjak na tem področju), se od nje zahteva, da svoje delo opravlja tako, da izključi nevarnost za 

otrokovo zdravje (iz česar izhaja, da se pričakuje, da spremlja otrokovo zdravstveno stanje in opazi 

njegovo bolezensko stanje), kar izhaja tudi iz 5. člena Pravilnika o varnosti otrok v vrtcu Lunica nad 

gozdičkom. S tem, ko je Barbaro (ki je po 11.2. ob povišani telesni temperaturi kazala tudi simptome 

kašlja, nahoda in vnetje očesne veznice) sprejela v vrtec od 12.2. do 14.2., je ostale otroke izpostavila 

nevarnosti za njihovo zdravje. Iz dejanskega stanja izhaja, da je vzgojiteljica na bolezenske znake sicer  

(zgolj) opozorila Katjo, ki je Barbaro kljub temu tudi naslednje dni normalno pripeljala v vrtec, a zgolj 

opozorilo staršu v tem primeru ne zadošča. Šlo je za opustitev dolžnega ravnanja, saj 17. člen 

omenjenega pravilnika določa obveznost vzgojiteljice poklicati starše, da pridejo po otroka v primeru 

vročine, bruhanja, driske, hujšega kašlja ali vnetih oči (tudi če pri Barbari ni šlo za hujši kašelj, je imela 

tudi vročino in vnete oči). Prav tako je tudi običajno in pričakovano, da vidno bolanega otroka 

vzgojiteljica že pri jutranjem prihodu zavrne in ga ne sprejme v skupino.  

2. Vzročna zveza 

Vzročna zveza med ravnanjem vzgojiteljice in nastalo škodo je podana, saj je vzgojiteljica prekršila 

pravno normo (omenjeni določbi pravilnika), katere namen je preprečevanje nastanka škodnih 

dogodkov – konkretno preprečiti stik obolelega otroka z ostalimi otroki v vrtcu, da ne bi prišlo do 

prenosa okužbe, do katerega je v zadevnem primeru prišlo. OZ ne daje odgovora na vprašanje, kaj šteti 

za pravnorelevantno vzročno zvezo (predvsem zato, ker je vzročnost pojem naravoslovnih znanosti in 

ne pravni pojem), zato je presoja prepuščena sodišču v vsakem konkretnem primeru posebej.34 Pri 

odškodninski odgovornosti vrtca gre za ratio legis vzročnost, pri kateri je pravnorelevanten tisti vzrok, 

ki ga pravna norma šteje za vzrok. 

3. Krivda 

Dolžniki pri utemeljevanju splošne odškodninske odgovornosti niso dolžni dokazovati krivde. Splošno 

pravilo, ki ga pozna naše pravo, določa krivdno odgovornost z obrnjenim dokaznim bremenom. Za 

presojo krivde se uporablja pravni standard zahtevane skrbnosti. Oškodovalec se razbremeni 

odgovornosti, če dokaže, da ni kriv z. da je škoda nastala, čeprav je ravnal z zahtevano skrbnostjo.35 

Vrtec Lunica se ne more razbremeniti, saj zaposlena vzgojiteljica ni ravnala z dolžno skrbnostjo. V 

skladu s skrbnostjo dobre strokovnjakinje bi namreč morala zaradi nenadnega obolenja Barbaro poslati 

v domačo oskrbo oz. naslednji dan ob vidnejših bolezenskih znakih zavrniti njen sprejem v vrtec. 

Vzgojiteljica bi namreč morala predvideti, da lahko bolan otrok, bolezen (kakršno koli) prenese na ostale 

otroke v vrtcu.  

Dokazi: 

- Pravilnik o varnosti otrok v Vrtcu Lunica nad gozdičkom. 

- Izjava Maje Peternel o okoliščinah primera. 

- Kot doslej. 

V. MEDICINUS d.o.o. 

Objektivna odgovornost je odgovornost ne glede na krivdo. Odgovorna oseba je dolžna povrniti škodo, 

ki jo povzroči stvar s posebnimi lastnostmi, ali osebe, ki so z odgovorno osebo v posebnem razmerju 

(147. člen OZ), kot je v našem primeru pediater v posebnem razmerju do MEDICINUS d.o.o. Tako kot 

zdravljenje tudi cepljenje ne predstavlja nevarne dejavnosti, vendar je zdravstvena ustanova kljub temu 

objektivno odgovorna za ravnanje svojih delavcev. Vendar navedeno ne pomeni, da je objektivno 

                                                           
33 S. Cigoj, str. 176. 
34 K. Šorli Peternel Katja, Presoja vzročne zveze pri opustitvenih ravnanjih, Pravna praksa, št. 49-50 (2009), str. 20-21. 
35 N. Plavšak, M. Juhart, R. Vrenčur, str. 533. 
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odgovorna tudi za samo škodno dejanje.36 Potrebno je poudariti, da sta bolnik in zdravstvena ustanova 

v pogodbenem razmerju, pri čemur zdravstvena ustanova odgovarja le, če njen delavec ni ravnal tako 

kot je treba, torej ni ravnal s potrebno profesionalno skrbnostjo, ki se od njena zahteva.37 Na podlagi 

tega se bo odškodninska odgovornost pediatra Janeza Galena (pediatra) presojala po predpostavkah 

neposlovne odškodninske odgovornosti.  

1. Škodljivo dejstvo 

Ravnanje pediatra opredelimo kot opustitveno ravnanje. Že sam ZPacP zdravnikom nalaga, da pri 

izvedbi cepljenja podajo ustrezno pojasnilno dolžnost, po kateri mora staršem otroka pred izvedbo 

cepljenja podati vse informacije, ki so potrebne za odločitev o cepljenju otroka. Informacije morajo biti 

podane v neposrednem stiku, obzirno, v celoti in pravočasno (drugi odstavek 20. člena ZPacP). Tako je 

tudi Upravno sodišče zavzelo stališče, da v kolikor pediater staršem pošlje le strokovni članek ter opis 

cepiv, na podlagi tega ni mogoče zaključiti, da je bila njegova pojasnilna dolžnost v celoti izpolnjena.38 

Iz dostopnega gradiva izhaja, da je pediater zgolj napotil Katjo Müller na spletno stran NIJZ, kar pomeni, 

da ni pravilno opravil svoje pojasnilne dolžnosti. Ravnanje pediatra bi lahko šteli za ustreznega le v 

primeru, kadar bi opravil še zgoraj pravilni postopek pojasnilne dolžnosti. Napotitev staršev na spletno 

stran NIJZ pripisujemo sekundarni ravni pojasnilne dolžnosti pediatra. Z zornega kota zdravnika je 

smiselno, da si zapiše, kaj je bilo staršem pred cepljenjem izročeno oziroma pojasnjeno in zapis vloži v 

zdravstveni karton otroka. Na ta način je možno tudi bolj natančno ugotoviti ali je bila pojasnilna 

dolžnost opravljena na ustrezen ali neustrezen način.  

V primerih kadar se starši zaradi upravičenih ali celo neupravičenih razlogov izmikajo ali celo 

onemogočajo cepljenje otroka proti boleznim, za katere ZNB določa kot obvezne (22. člen ZNB), ima 

pediater možnost, da o tem obvesti Zdravstveni inšpektorat (v nadaljevanju ZIRS). V našem primeru se 

pediater ni odločil o tem obvestiti ZIRS iz razloga, da je Barbara tuja državljanka.  

Barbara je za ošpicami zbolela 11.2.2019, za okolico je postala kužna od 10.2. dalje. Ošpice so bile pri 

njej laboratorijsko potrjene 15.2. vendar je to pediater sporočil NIJZ OE Murska Sobota  šele 18.2.2019. 

Iz pediatrovega ravnanja je razvidno, da se je ravnal po pravilu, da ošpice spadajo v 2. kategorijo 

nalezljivih bolezni, za katere je običajno javljanje pristojnim službam v roku treh dni. Gre za absolutno 

kršitev medicinske stroke. Res je, da 14. člen ZNB vsebuje besedo »takoj«, vendar nam ustrezno razlago 

poda 2. člen Pravilnika o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih ukrepih za njihovo preprečevanje in 

obvladovanje. Ošpice spadajo v 1. kategorijo nalezljivih bolezni, za katero je potrebno javljanje 

pristojnim organom v treh do šestih urah od prejetega izvida okužbe.  

2. Vzročna zveza 

Ena izmed najbolje etabliranih teorij o vzročni zvezi je tako imenovana teorija ratio legis vzročnosti. VS 

RS za le-to skozi svojo sodno prakso vzpostavlja, da je po njej vzročna zveza podana, ko do prepovedane 

posledice vodi tisti vzrok, ki obenem pomeni kršitev pravne norme in ga pravna norma glede na svoj 

cilj šteje za vzrok.39   

Zdravnik, pristojen za cepljenje, bi moral prav tako vpogledati v zdravstveno dokumentacijo Barbare, 

iz katerega bi lahko razbral razloge za opustitev cepljenje,  ki pri Barbari niso obstajali. Kot edini razlog, 

ki ga je Katja Müller navajala lahko štejemo dejstvo, da je sama zagovornica tega, da cepiva pri otrocih 

lahko povzročijo pojav avtizma in da je za imunski sistem bolje preboleti bolezen po naravni poti, kot 

biti cepljen. Vsekakor se od specialista pričakuje, da bo sledil medicinskemu razvoju, tako bi moral tudi 

pediater Katji Müller predstaviti najnovejše raziskave, da samo cepljenje ne povzroča avtizma pri 

otrocih.   

Ne glede na pediatrov »izgovor«, iz dopolnjenega izvedenskega mnenja  razberemo, da tuje 

državljanstvo ni vzrok za ne-prijavo staršev, ki nasprotujejo samemu cepljenju. Sam ZNB sicer izrecno 

ne omenja dolžnost prijavljanja staršev, a vendar bi se pediater moral zavedati, da odklanjanje cepljenja 

lahko privede do kolektivne neimunosti otrok. Predvsem še enkrat poudarjamo, da pri Barbari ni bilo 

nobenih medicinsko relevantnih razlogov za odklon cepljenja. Tako je tudi Vrhovno sodišče v svojih 

sodbah že večkrat potrdilo stališče, da si je zakonodajalec z uzakonitvijo 8. člena ZNB prizadeval za 

                                                           
36 VSL vmesna sodba II Cp 1164/2014 z dne 17. 9. 2014. 
37 VSL sodba II Cp 1713/2000 z dne 24. 1. 2001. 
38 Sodba IU 1668/2009 z dne 3. 2. 2010. 
39 VS RS sklep II IPS 588/99, z dne 31. 5 .2000. 
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preprečevanje širjenja in obvladovanja nalezljivih bolezni.40 Nazadnje je tudi Ustavno sodišče ocenilo, 

da bi opustitev obveznega cepljenja pomenila preveliko tveganje za javno zdravje.41 Pediater bi se kot 

specialist moral zavedati, da v kolikor precepljenost pade pod kritično mejo 95%, bi to lahko pomenilo 

ponoven izbruh nalezljivih bolezni in epidemij.  

V kolikor bi pediater v ustreznem času obvestil NIJZ OE Murska Sobota, bi lahko po sami poizvedbi 

prišli do oseb, s katerimi je bila Barbara v stiku. Javljanje ustreznim organom v pravilnem času, znotraj 

treh do šestih ur, bi lahko preprečilo resnejše zdravstvene zaplete pri Alenu Kramarju in Luki Bukovcu. 

S pomočjo dežurne epidemiološke službe in dežurnega epidemiologa bi lahko omenjena otroka zaščitili 

s poekspozicijskem cepljenjem oziroma aplikacijo imunoglobalinov, katero uspešnost raziskave 

predpisujejo med 80 in več kot 90%.  Kljub temu da, se so bile ošpice pri Barbarine potrjene v petek ob 

14:30, to ne mora biti opravičljiv razlog za javljanje izbruha bolezni šele 72 ur kasneje. 

3. Krivda 

MEDICUS d.o.o. se svoje odgovornosti ne more razbremeniti, saj njegov zaposleni pediater ni ravnal z 

ustrezno skrbnostjo. Kot skrben strokovnjak bi moral podati ustrezno pojasnilno dolžnost, ter se 

zavedati, da cepljenje otroka zgolj iz filozofskih prepričanj ni dovolj utemeljen razlog za opustitev 

cepljenja, prav tako opustitev cepljenja lahko ob ne dovolj visoki precepljenosti povzroči ponoven 

izbruh epidemij. Pediater je popolnoma neskladno s pravili medicinske stroke ravnal tudi ob poročanju 

diagnosticirane bolezni pri Barbari. 

Dokazi: 

- Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka ob vključiti v vrtec. 

- Zapis zdravnika o izvedbi pojasnilne dolžnosti pred cepljenjem (obrazec). 

- Kot doslej. 

VI. Zavarovalnica Valgrit d.d. in Zavarovalnica Covidus d.d. 

Vrtec Lunica d.o.o. je imel civilno odgovornost zavarovano pri zavarovalnici Valgrit d.o.o. Prav tako je 

imela zasebna zdravstvena ambulanta svojo civilno odgovornost zavarovano pri Zavarovalnici Covidus 

d.d. Zavarovalnica je dolžna povrniti škodo zaradi nastanka zavarovalnega primera (škodnega dogodka), 

za katerega je njen zavarovanec po pravilih o odškodninski odgovornosti odgovoren.42 

Oškodovanec je v primeru, ko je odgovornost za škodo zavarovana, upravičen odškodninski zahtevek 

naperiti neposredno proti zavarovalnici (drugi odstavek 965. člena OZ), največ do zneska njene 

obveznosti, ki v zadevnem primeru ni opredeljen. Oškodovancu je dana možnost izbire, ali bo škodo 

zahteval neposredno od zavarovalnice. V okviru zavarovalne vsote je odškodninska odgovornost 

zavarovalnice in zavarovanca solidarna.43 Iz podatkov izhaja, da omejitve glede kritja po višini v 

zavarovalnih pogodbah ni bilo. Iz splošnih pogojev primerljivih zavarovalnih pogodb izhaja, da je 

običajno, da zavarovalnica jamči za škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje 

osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka, ki izvira iz 

dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja, navedenega v pogodbi – običajno je navedeno, da mora imeti 

dogodek (ki se nanaša na poškodovanje oseb) za posledico telesno poškodbo ali bolezen, vključno s 

smrtjo (kar je v zadevnem primeru izpolnjeno). 

Dokazi: 

- Odgovori na vprašanja za razjasnitev #2. 

- Kot doslej. 

VII. ŠKODA 

Nesporno dejstvo je, da je tožečim strankam nastala tako premoženjska kot nepremoženjska škoda v 

različnih oblikah. Tako OZ določa, da ima imajo oškodovanci pravico do povračila tako navadne škode 

kot tudi izgubljenega dobička (168. člen OZ). Nadalje OZ določa, da je sodišče dolžno oškodovancem 

prisoditi znesek, da se vzpostavi stanje, kakršno bi bilo, če se škodni dogodek ne bi pripetil (169. člen 

OZ).  

 

                                                           
40 N. Kompare, Obvezno cepljenje otrok proti nalezljivim boleznim, Pravna praksa, št. 10 (2015), str. 17-18. 
41 USRS odločba U-I-127/01 z dne 31. 5. 2000. 
42 VSRS sodba II Ips 804/2007 z dne 14. 10. 2010. 
43 VSL sodba II Cp 1288/2014 z dne 27. 8. 2014. 
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- Povrnitev premoženjske škode: 

Zaradi neljubega dogodka, smrti 25 mesečnega Uroša Skledarja je staršem nastal strošek pogreba. 

Izvedenec je podal mnenje, da je bilo zagotovljeno zdravljenje na najvišji stopnji, iz česar je mogoče 

ugotoviti, da je smrt Uroša Skledarja dokončno nastopila z obolenjem ošpic. Nastali so jim stroški v 

povezavi s pogrebom v višini 1.640 EUR, stroški pevcev v višini 100 EUR in stroški pogostitve oz. t.i. 

sedmine v višini 350 EUR. Skupno torej 2.090 EUR stroškov, ki so jih dolžne povrniti tožene stranke  

(172. člen OZ).44 

Dokazi: 

- Kot doslej. 

- Povrnitev nepremoženjske škode: 

OZ priznava tri kategorije nepremoženjske škode, le-te predstavljajo telesne bolečine, duševne bolečine 

in strah (prvi odstavek 179. člena OZ). V okviru omenjenih kategorij je potrebno oškodovanim strankam 

povrniti pravično denarno odškodnino (drugi odstavek 179. člena OZ), katere namen je satisfakcija 

oziroma zadoščenje. Poudariti pa je potrebno, da sta pri odmeri odškodnine za nepremoženjsko škodo 

bistveni dve načeli. In sicer, načelo individualizacije in načelo objektivne pogojenosti višine denarne 

odškodnine. Prvo načelo se nanaša na določilo primerne denarne odškodnine glede na intenzivnost in 

trajanje telesnih oz. dušenih bolečin in strahu. Medtem, ko nam drugo načelo pojasni, da je potrebno 

vrednotenje ugotovljenih škodnih posledic, za vsakega oškodovanca presojati v skladu s posledicami 

oškodovancem v primerih iz sodne prakse.45   

Pri prvotožeči stranki Alenu Kramarju se je kot zaplet pri virusu ošpic pojavilo sekundarno bakterijsko 

vnetje srednjega ušesa. Zaradi vnetja je Alen prestajal telesne bolečine, ki so sprva bile srednje močne, 

nato pa so počasi pojenjale. Tožeča stranka je v času zdravljenja prestajala tudi nevšečnosti, saj so ji za 

obdobje 10 dni predpisali antibiotično zdravljenje. Sprva se je tožeča stranka ob nenadni bolečini v 

ušesih in poslabšanju sluha prestrašila in prestajala primarni strah. Kasneje v teku zdravljenja pa je 

prestajala intenziven sekundarni strah zaradi poteka in izida zdravljenja, ki bi lahko resno vplival na 

strankine nadaljnje sposobnosti in kakovost njenega življenja. Kot 23 mesečni otrok se Alen namreč že 

zaveda svoje dejanske okolice, prav tako se zaveda, da je virusno dovoljenje dobil v vrtcu, zaradi česar 

se postavlja utemeljeno vprašanje, ali bo Alen sploh brezskrbno še stopiti v vrtec  Kot posledica okužbe  

z virusom ošpic in zapletov pri prebolevanju so Alenu Kramarju diagnosticirali blago okvaro sluha 

obojestransko, za izboljšanje katerega ne obstaja medicinskega zdravljenja. Alenu Kramarju pa je zaradi 

okvare sluha oteženo opravljanje vsakdanjih dejavnosti, ki jih je brez težav opravljal pred škodnim 

dogodkom. Zaradi navedenega so močno zmanjšane življenjske aktivnosti na vseh področjih njegovega 

življenja, zaradi česar prestaja in bo tudi v bodoče prestajal duševne bolečine zaradi zmanjšanja 

življenjskih aktivnosti. Glede na navedeno tožnik iz naslova nepremoženjske škode uveljavlja 

odškodnino v višini 8.500 EUR. 

Tudi pri drugotožeči stranki, Luki Bukovcu, se je kot zaplet pri prebolevanju virusa ošpic pojavila 

virusna pljučnica. Luka je potreboval zdravljenj na intenzivnem oddelku bolnišnice, zaradi podpore 

dihanja, po 14 dneh pa je bil odpuščen v domačo oskrbo. Luka je prestajal telesne bolečine, ki so bile 

sprva hude, nato nekaj časa srednje hude in so še vedno lažje izražene. Luka je v času zdravljenje 

prestajal številne nevšečnosti, med drugim tudi 14-dnevno zdravljenje na intenzivnem oddelku in 

agresivne postopke zdravljenja, ki jih je bil deležen. Ob samem zapletu pri zdravljenju se je Luka močno 

prestrašil za svoje zdravje, saj ni bil sposoben več samostojno dihati, pri čemer je prestajal intenziven 

primarni strah. V teku zdravljenja pa je Luka prestajal močan sekundarni strah, saj se je bal, kakšen bo 

izid zdravljenja in kako bo to vplivalo na potek in kakovost njegovega nadaljnjega življenja. Odškodnina 

za duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti oškodovancu praviloma pripada, v kolikor 

gre za posledice trajnega značaja, ki oškodovanca omejujejo oz. ga bodo omejevale trajno v bodoče. 

Prisoja te odškodnine pa je v primeru obstoja začasnega zmanjšanja življenjskih aktivnosti oškodovancu 

na mestu le izjemoma, v kolikor bi npr. šlo za intenzivno omejitev življenjskih sposobnosti 

oškodovanca. Kljub temu, da posledice na zdravju Luke Bukovca niso bile trajne, so bile njegove 

življenjske aktivnosti začasno močno omejene, saj je bil zaradi težav z dihali na vseh področjih življenja 

                                                           
44 VSK sodba I Cp 895/2015 z dne 22. 3. 2016. 
45 VSRS  sodba II Ips 270/2008 z dne 3. 4. 2008. 
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omejen, zaradi česar je prestajal hude duševne bolečine. Glede na navedeno tožnik iz naslova 

nepremoženjske škode uveljavlja odškodnino 7.500 EUR. 

OZ predpisuje za najbližje družinske člane osebe, ki je umrla zaradi posledic škodnega dogodka, 

denarno odškodnino, za njihove duševne bolečine (180. člen OZ), ki so jih pretrpeli ob izgubi svojega 

sina, Uroša Skledarja. Težko si je predstavljati navezanost obeh staršev na 25-mesečnega sina, ki se mu 

življenje šele dodobra začenjalo. Uroš je imel prirojene imunske bolezni, zaradi pomankanje 

komplementa je preboleval ošpice tudi v zelo težki obliki. Po pojavi izpuščaja se je pojavilo še vnetje 

možganovine z obilnim otekanjem možganskega tkiva, limfocitno infiltracijo in moteno zavestjo. Po 

širih tednih hudega boja z boleznijo je Uroš umrl 27. 3. 2019 ob 23:15 v kliničnem centru. Pravična 

denarna odškodnina za izgubo mladoletnega otroka znaša 16 povprečnih bruto mesečnih plač, 46 torej 

28.794,56 EUR. 

Dokazi: 

- Povprečje plače za mesec april 2020.  

- Kot doslej. 

VIII. Stroški in zamudne obresti 

Pravni stroški so izdatki, ki nastanejo med postopkom ali zaradi postopka (151. člen ZPP) in obsegajo 

vse finančne izdatke za vodenje pravde (že nastala in tiste, ki še bodo nastali v teku pravde). Sodišče v 

povezavi s 155. členom ZPP upošteva tiste stroške, ki so bili potrebni za pravdo in naj se povrnejo. 

Tožeče stranke glede na navedeno pravno podlago zahtevajo povrnitev vseh stroškov, ki so jim pri tem 

nastali in jim še bodo nastali.  

Zamudne obresti tečejo od trenutka zamude (387. člen OZ). Če rok za izpolnitev ni določen, pride 

dolžnik v zamudo, ko upnik pisno, z izvensodnim opominom ali z začetkom kakšnega postopka, 

katerega namen je doseči izpolnitev, zahteva od njega, naj izpolni svojo obveznost (299. člen OZ). V 

konkretnem primeru lahko štejemo, da je trenutek začetka teka zamudnih obresti zoper vse tožene 

stranke nastopil najkasneje ob vložitvi tožbe, zato tožeče stranke zahtevajo zamudne obresti od trenutka 

vložitve tožbe.  

IX. 

Glede na zgoraj navedeno tožeče stranke naslovnemu sodišču predlagajo, da razpiše glavno obravnavo, 

izvede vse predlagane dokaze, in   

razsodi: 

1. Tožene stranke (Katja Müller, Legasova cesta 23, 9250 Gornja Radgona, Slovenija; Andreas 

Müller, Hauptplatz 226, 8490 Bad Radkersburg, Avstrija; Vrtec Lunica nad gozdičkom, zasebni 

vrtec d.o.o., Oppenheimerjeva ulica 5, 9250 Gornja Radgona, matična št. 995778400; 

Zavarovalnica Valgrit d.d., Oppenheimerjeva ulica 24, 9250 Gornja Radgona, matična št. 

9573267000; MEDICINUS zasebna zdravstvena ambulanta d.o.o., Manheimova cesta 15, 9250 

Gornja Radgona, matična št. 3392414000; Zavarovalnica Covidus d.d., Manheimova cesta 2a, 

9250 Gornja Radgona, matična št. 9382738000) so v roku 15 dni od izdaje sodbe dolžne tožečim 

strankam (Luka Bukovec, Kregljeva cesta 5, 9250 Gornja Radgona, EMŠO: 1003017503422; Alan 

Kramar, Popotniška ulica 12, 9000 Murska Sobota, EMŠO: 2003017503422; Evelina Skledar, 

Partijska cesta 2, 9250 Gornja Radgona, EMŠO: 1305985503422; Patrik Skledar, Partijska cesta 

2, 9250 Gornja Radgona, EMŠO: 0304987503422) nerazdelno plačati denarni znesek 46.884,56  

EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od vložitve tožbe, do plačila. 

2. Tožene stranke (Katja Müller, Legasova cesta 23, 9250 Gornja Radgona, Slovenija; Andreas 

Müller, Hauptplatz 226, 8490 Bad Radkersburg, Avstrija; Vrtec Lunica nad gozdičkom, zasebni 

vrtec d.o.o., Oppenheimerjeva ulica 5, 9250 Gornja Radgona, matična št. 995778400; 

Zavarovalnica Valgrit d.d., Oppenheimerjeva ulica 24, 9250 Gornja Radgona, matična št. 

9573267000; MEDICINUS zasebna zdravstvena ambulanta d.o.o., Manheimova cesta 15, 9250 

Gornja Radgona, matična št. 3392414000; Zavarovalnica Covidus d.d., Manheimova cesta 2a, 

9250 Gornja Radgona, matična št. 9382738000) so v roku 15 dni od izdaje sodbe, dolžne 

                                                           
46 VSL sodba II Cp 627/2018 z dne 4. 7. 2018. 
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nerazdelno povrniti vse pravdne stroške tožečim strankam (Luka Bukovec, Kregljeva cesta 5, 

9250 Gornja Radgona, EMŠO: 1003017503422; Alan Kramar, Popotniška ulica 12, 9000 Murska 

Sobota, EMŠO: 2003017503422; Evelina Skledar, Partijska cesta 2, 9250 Gornja Radgona, 

EMŠO: 1305985503422; Patrik Skledar, Partijska cesta 2, 9250 Gornja Radgona, EMŠO: 

0304987503422), skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči prvi dan po poteku 

paricijskega roka za izpolnitev. 

 

Stroškovnik 

- Posvet s stranko ob prevzemu 

zadeve, tar. št. 39/1 

200 točk 

-  Pregled spisa in spisne 

dokumentacije, tar. št. 39/2 

200 točk 

- Kratki dopisi in obvestila, tar. 

št. 39/4 

20 točk 

- Sestava tožbe, tar. št. 18/1  800 točk 

- 2% materialnih stroškov do 

1000 točk po 6. členu OT 

20 točk 

- 1% materialnih stroškov nad 

1000 točk 

 2,2 točki 

Skupaj:  1.242,20 točk x 0,60 EUR/tč 745,32 EUR 

- V skladu s tretjim odstavkom 

7. člena OT +30% povišek 

zaradi zastopanja več strank 

 

 

223,60 EUR 

Skupaj:  968,92 EUR 

- 22% DDV 213,16 EUR 

SKUPAJ: 1.182,08EUR 

+ sodne takse 
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PRILOGE 

A1 

PRIMER ŠTUDENTSKA 
PRAVDA 2020 

 

 
Katja Müller (prej Novak) iz Gornje Radgone je bila leta 2010 stara 23 let, ko je spoznala 

Andreasa Müllerja iz Bad Radkersburga (Avstrija). Par se je hitro zaljubil in leta 2011 v Sloveniji 

sklenil zakonsko zvezo. Katja je bila, tako kot številni obmejni prebivalci tega področja, dnevna 

migrantka. Vsak dan se je s svojega stalnega prebivališča »Legasova cesta 23, 9250 Gornja 

Radgona«, kjer je živela v hiši s svojimi starši, s kolesom odpravila v Bad Radkersburg, kjer je 

opravljala delo prodajalke v trgovskem centru. Andreas je v Bad Radkersburgu opravljal delo 

turističnega vodiča. Mesto je dobro poznal, saj je v njem bival celotno življenje, in sicer na 

naslovu »Hauptplatz 226«. 

Paru se je v bolnišnici na avstrijskem Štajerskem rodila deklica Barbara Müller. Deklica je 

prejela avstrijsko državljanstvo in je skupaj s staršema bivala v Bad Radkersburgu. Starša sta 

jo vzgajala v duhu njene narodnostne raznolikosti, tako da je deklica govorila nastavke 

nemškega in slovenskega jezika, skoraj vsak dan pa se je z materjo sprehodila na obisk k 

starim staršem v Gornjo Radgono. 

Sčasoma se je odnos med zakoncema Müller pričel krhati. Njuno razmerje se je na neki točki 

tako poslabšalo, da sta komaj spregovorila reč. Jabolko spora je med drugim predstavljalo 

vprašanje cepljenja. Medtem, ko je Andreas vztrajal pri cepljenju Barbare, je Katja slednjemu 

strogo nasprotovala. Bila je namreč prepričana, da so cepiva nevarna in lahko pri otrocih 

povzročijo pojav avtizma in da je za imunski sistem bolje preboleti bolezen po naravni poti kot 

biti cepljen. 

Dne 1. 11. 2018 je Katja zapustila Andreasa in se z Barbaro odpravila k svojim staršem v 

Gornjo Radgono. Barbaro je vzela s seboj, nato pa sprožila vse postopke, ki so bili potrebni, 

da je bila deklica sprejeta v lokalni vrtec. Andreas je v bodočih mesecih večkrat rotil Katjo, da 

se z Barbaro vrneta, kar pa je slednja zavračala, rekoč, da potrebuje »čas zase«. Noben izmed 

njiju ni sprožil postopka za razvezo zakonske zveze, zavezala pa sta se, da bosta iskala rešitev 

za njun zakon. Barbara je očeta občasno obiskovala na domu. 

Pred vpisom v vrtec je Katja s hčerko dne 11. 11. 2018 obiskala pediatra, da bi pridobila potrdilo 

o zdravstvenem stanju otroka. Pediater Janez Galen, dr. med., spec. pediater, je potrdilo izdal 

in opozoril Katjo, da je deklica pri 18. mesecih v starosti, ko se opravlja cepljenje proti ošpicam, 

mumpsu in rdečkam. Katja je to možnost nemudoma zavrnila. Ker je deklica tujega 

državljanstva, se je pediater odločil, da o izmikanju ne bo obvestil pristojne inšpekcije. Dne 1. 

12. 2018 je bila Barbara sprejeta v lokalni vrtec. Deklica se je hitro integrirala v vzgojni proces 

in vključila v igro z ostalimi otroci. Dne 11. 

2. 2019 so se pri deklici pojavili povišana telesna temperatura in nahod, dne 12. 2. 2019 pa še 

kašelj, vendar Katja ni nemudoma reagirala, saj je menila, da gre za običajno virozo. Na 

dodatne znake vnetja očesne veznice jo je naslednji dan opozorila vzgojiteljica. Dne 14. 2. 

2019 je zaradi pojava izpuščaja po obrazu in trupu, Katja po pozivu vzgojiteljice vendarle 

reagirala in peljala Barbaro k pediatru Janezu Galenu. Ta je takoj postavil sum na ošpice in 

odvzel vzorce za mikrobiološko analizo. Sledeči dan so bile pri Barbari potrjene ošpice. Po 11 

dneh, od kar so se Barbari pojavili simptomi, so se podobni simptomi pojavili pri še treh otrocih 

iste skupine v Barbarinem vrtcu. Pri vseh treh je prišlo do komplikacij, in sicer pri prvem otroku, 

Alanu Kramarju, vnetje srednjega ušesa. Pri drugem otroku, Luki Bukovcu, se je razvila 

pljučnica. Tretji otrok, Uroš Skledar, je umrl. 

Starši obolelih otrok krivijo za pojav ošpic in posledice bolezni Barbaro in njene starše. Sporna 
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se jim zdi tudi vloga vrtca in pediatra. Pri tem je potrebno izpostaviti, da starši Luke Bukovca 

slednjega niso cepili, ker so tudi sami prepričani v nevarne učinke cepiv in se ponosno 

samorazglašajo za pripadnike t.i. anti-vaxer gibanja. Starši Uroša Skledarja prav tako niso 

cepili, ker zaradi prirojene motnje imunskega sistema ni smel biti cepljen proti ošpicam. Alan 

Kramar je bil proti ošpicam sicer redno cepljen, a je kljub temu obolel. Ste odvetnik, na katerega 

se obrnejo starši treh otrok. 
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IZVEDENSKO MNENJE 

 
Opr. št. 1/2020 

Namen izdelave izvedenskega mnenja: za sodišče (na podlagi 268.a člena ZPP) 

Izvedenec: asist. Zoran Simonović, dr. med. spec., vodja delovnega področja »nalezljive 

bolezni« na mariborski območni enoti NIJZ1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Mnenje je izdelano za fiktivni primer tekmovanja in ne odraža uradnih stališ NIJZ ali avtorja. 
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1. Ali je opustitev cepljenja privedla do okužbe oziroma ali bi Barbara zbolela, če bi 

bila cepljena? 

Ošpice so zelo kužna virusna nalezljiva bolezen. 90% oseb, ki pridejo v stik z bolnikom z 

ošpicami in niso imune pred boleznijo, zboli za ošpicami. Vse osebe, ki niso prebolele ošpic ali 

niso bile zaščitene pred boleznijo s cepljenjem, so dovzetne za okužbo. Raziskave kažejo, da 

je cepljenje z dvema odmerkoma cepiva 97% učinkovito pri zaščiti pred pojavom bolezni, 

cepljenje z enim odmerkom cepiva pa je približno 93% učinkovito. Po slovenskem programu 

cepljenja otroci prejmejo prvi odmerek cepiva v starosti od 10-18 mesecev, drugi odmerek pa 

pred vstopom v osnovno šolo. Otroke pred vstopom v šolo, ki so cepljeni z enim odmerkom 

cepiva proti ošpicam, smatramo kot zaščitene pred ošpicami. Opustitev cepljenja pri otroku 

znatno poveča tveganje za okužbo. Tudi cepljen otrok lahko zboli za ošpicami, a ima več kot 

90% manjše možnosti za pojav bolezni kot necepljen otrok. Veliko vlogo pri preprečevanju 

širjenja virusa ošpic znotraj populacije igra nivo dosežene kolektivne imunosti (precepljenosti). 

Ob doseženi 95% precepljenosti populacije se širjenje virusa znotraj populacije ne more 

vzdrževati. 

Konec leta 2018 in v začetku leta 2019 so v Avstriji zabeležili več izbruhov ošpic, pojavljali so 

se tudi na avstrijskem Štajerskem. 95% vseh obolelih se je pojavilo med necepljenimi ali 

nepopolno cepljenimi osebami. V Avstriji so v letih od 2007 do 2011 ugotavljali med 76% - 84% 

precepljenost, od leta 2014 pa beležijo od 94% - 96% precepljenost otrok s prvim odmerkom 

cepiva. Precepljenost z drugim odmerkom cepiva je v letih od 2007-2011 znašala od 56% - 

73%, v obdobju 2014-2018 pa med 84% in 88%. Zavoljo nizke precepljenosti otrok v obdobju 

2007-2011 je v Avstriji veliko otrok, ki niso zaščiteni pred ošpicami in se virus ošpic širi v 

populaciji v obliki izbruhov bolezni. 

V Sloveniji smo v obdobju 2007-2012 beležili vsako leto več kot 95% precepljenost otrok proti 

ošpicam, od 2013-2015 je bila precepljenost 94%, 2016 je upadla na 92% in nato v letih 2017 

in 2018 spet narasla na 93%. Na področju pomurske regije je bila precepljenost otrok med leti 

2010 in 2016 vseskozi višja od 98%, v letu 2017 pa še vedno skoraj 97%. 

V Sloveniji v obdobju od 2000 do 2009 nismo zabeležili nobenega primera ošpic, v naslednjih 

letih pa večinoma posamične importirane primere ošpic z redkimi primeri sekundarnega 

širjenja. V obdobju 2016-2018 je v Sloveniji za ošpicami zbolelo od 1 do 9 oseb letno. Na 

področju pomurske regije primera ošpic od leta 2000 niso zabeležili. Do februarja 2019 

primerov ošpic v Sloveniji nismo ugotovili. 

Glede na epidemiološke podatke o pojavnosti ošpic ter precepljenosti proti ošpicam v Avstriji 

in Sloveniji lahko z veliko gotovostjo trdimo, da se je Barbara z ošpicami okužila v Avstriji ob 

obisku očeta in da je zbolela zaradi tega, ker proti bolezni še ni bila cepljena. V Sloveniji se v 

času njene inkubacijske dobe ošpice niso pojavljale. 

 

 
2. Ali so bili pri Barbari Müller podani kakšni medicinski razlogi, zaradi katerih bi 

bilo mogoče odkloniti cepljenje? 

Iz pregleda njene zdravstvene kartoteke in druge medicinske dokumentacije to ni razvidno. 
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3. Kako so se bolezni nalezli/okužili preostali otroci, tj. Alan Kramar, Luka Bukovec 

in Uroš Skledar? 

Ošpice se prenašajo aerogeno (po zraku), s kužnimi kapljicami, z neposrednim stikom z izločki 

dihal okužene osebe ali s posrednim prenosom preko sveže kontaminiranih predmetov. Z 

virusom ošpic se lahko oseba okuži v prostoru še dve uri potem, ko se je v prostoru nahajala 

oseba z ošpicami. Oseba z ošpicami postane kužna 4 dni pred pojavom izpuščaja in ostane 

kužna do 4 dni po pojavu izpuščaja. Inkubacija (čas od okužbe do pojava bolezenskih znakov) 

znaša od 7 do 18 dni, običajno okoli 10 dni. Čas od okužbe do pojava izpuščaja znaša od 10 

do največ 21 dni, povprečno pa 14 dni. 

Omenjeni otroci za znaki ošpic so zboleli 11 dni potem, ko so se bolezenski znaki pojavili pri 

Barbari. Ker so vsi trije omenjeni otroci zboleli sočasno, prenos virusa ošpic med njimi samimi 

ni možen. V času inkubacijska dobe nihče od omenjenih treh otrok ni potoval izven Slovenije. 

Z nadaljnjimi mikrobiološkimi preiskavami je bilo tudi ugotovljeno, da je pri vseh obolelih otrocih 

ošpice povzročil virus istega genotipa - B3. 

 

 
4. Kakšni so simptomi pri obolelem za ošpicami in kdaj postanejo zaznavni? 

Bolezen se kaže s pojavom vročine nad 38°C, ki jo spremlja kašelj, nahod in vnetje očesnih 

veznic. Značilen eritematozen makulopapulozen izpuščaj in enantem (Koplikove pege) se 

običajno pojavijo od tretjega do sedmega dneva bolezni, najprej na obrazu, nato se širi po telesu. 

Na ošpice mora zdravnik pomisliti ob pojavu izpuščaja, ki ga spremlja povišana telesna 

temperatura in ostali prehladni znaki. 

 

 
5. Kdaj, glede na razvoj dogodkov, se je Barbara Müller nalezla in kdaj je postala 

kužna? 

Gleda na dejstvo, da je Barbara sama z znaki ošpic zbolela 11. 2. 2019, se je z virusom ošpic 

okužila v času od 24. 1. do 4. 2., najverjetneje okoli 1. 2. glede na največji možen razpon in 

najpogostejše trajanje inkubacijske dobe. Ker se je izpuščaj pri Barbari pojavil 14. 2., je bila 

kužna za okolico od 10. 2. do 18. 2. 

 

 
6. Ali razvoj bolezni praviloma privede do posledic, kakršne so v tem primeru, torej 

do vnetja srednjega ušesa, pljučnice in smrti? Ali je te posledice mogoče šteti kot 

zaplete pri zdravljenju? 

Ošpice večinoma potekajo kot nezapletena bolezen. Večina obolelih ne potrebuje bolnišničnega 

zdravljenja. Pri 5% - 9% bolnikov se ob prebolevanju ošpic kot zaplet bolezni pojavi vnetje 

srednjega ušesa, pri 1% - 7% pride do pojava virusne pljučnice, v 1‰ bolnikov pa se pojavi 

vnetje možganovine (encefalitis), ki lahko pušča trajne posledice. Približno 1 na 1000 bolnikov 

z ošpicami zaradi bolezni umre, tudi ob ustreznem zdravljenju. V pogostosti 1 na 100.000 

bolnikov se lahko nekaj let po prebolelih ošpicah kot zapozneli odgovor na okužbo pojavi 

subakutni sklerozirajoči panencefalitis – huda oblika prizadetosti možganov, ki se vedno 

končajo s smrtjo. Ošpice lahko potekajo v izjemno težki obliki s pogostejšimi zapleti pri bolnikih 

s huje okrnjeno imunostjo, pri dojenčkih ali nosečnicah. 
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7. Ali bi cepljenje Luke Bukovca lahko preprečilo ali omililo nastop pljučnice? 

Cepljene osebe imajo mnogo manjše možnosti za pojav ošpic kot necepljene osebe. 

Raziskave kažejo, da je cepljenje z dvema odmerkoma cepiva 97% učinkovito pri zaščiti pred 

pojavom bolezni, cepljenje z enim odmerkom cepiva pa je približno 93% učinkovito. V kolikor 

oseba kljub predhodnemu cepljenju zboli, običajno ošpice potekajo v blažji obliki in se hitreje 

pozdravijo, tveganje za pojav zapletov je mnogo manjši. 

 

 
8. Kako je lahko Alan Kramar zbolel, če je bil cepljen proti ošpicam? 

Ker cepljenje proti ošpicam ne nudi 100% zaščite vsem cepljenim osebam, lahko za ošpicami 

zbolijo tudi cepljene osebe. Popoln imunski odgovor po cepljenju se ne razvije pri vseh osebah, 

prav tako pa lahko s časom po opravljenem cepljenju imunost nekoliko upada. Prav zaradi tega 

dejstva je zelo pomembno, da se v določeni populaciji doseže 95% precepljenost proti ošpicam 

(kolektivna imunost), ki pred okužbo posredno ščiti necepljene osebe oz. osebe, ki po cepljenju 

niso razvile ustrezne zaščite. 

 

 
9. Kako bi ravnal zdravnik, če bi Katja pripeljala Barbaro v 12. 2. 2019 na pregled? 

Ali bi posumil na ošpice? 

Zdravnik, ki obravnaval pacienta z vročino in znaki vnetja, bolnika pregleda in po potrebi opravi 

orientacijske laboratorijske preiskave. Če ne postavi suma na bakterijsko okužbo, potem sledi 

le simptomatsko zdravljenje za blaženje znakov bolezni (nižanje temperature, blaženje 

bolečin). Pacientu svetuje zdravljenje na domu, spremljanje zdravstvenega stanja in kontrolo 

ob poslabšanju. Zaradi nespecifičnih začetnih znakov pri ošpicah, ki so podobni ostalim 

virusnim prehladnim obolenjem, in siceršnje izredne redkosti ošpic v našem prostoru, pred 

pojavom makulopapuloznega izpuščaja po telesu, ki ga spremlja povišana telesna 

temperatura, zdravnik na ošpice ne more posumiti. 

 

 
10. Ali bi se možnost okužbe Alana Kramarja, Luke Bukovca in Uroša Skledarja 

zmanjšala, če bi Katja Müller vzela otroka iz vrtca v domačo skrb? 

Barbara je glede na pojav izpuščaja postala kužna za okolico od 10. 2. naprej. Ker je sama 

zbolela 11. 2. je bila potencialno kužna v vrtcu že 10. 2., še preden so se pri njej pojavile 

zdravstvene težave. Ker je obiskovala vrtec do 14. 2. je v času od 10. 2. do 14. 2. predstavljala 

vir širjenja okužbe na ostale osebe, ki so se zadrževale v istih prostorih kot ona. V kolikor bi 

Barbara ostala v domači oskrbi takoj od pojava bolezenskih znakov (11. 2), bi se možnost 

širjenja virusa v vrtcu zmanjšala, še vedno pa bi lahko do prenosa okužbe prišlo 10. 2. 

 

 
11. Katere posledice na zdravju je oškodovanec Alan Kramar trpel zaradi okužbe 

(obseg in intenzivnost le-teh)? Ali se je oškodovancu zmanjšala življenjska 

aktivnost po škodnem dogodku in v kakšnem obsegu? Ali so se pri oškodovanki po 

škodnem dogodku pojavile določene oblike skaženosti, vidne posledice poškodb, 

ter kolikšna je njihova stopnja intenzivnosti? 



5 

 

 

Oškodovanec je kljub cepljenju proti ošpicam, ki ga je opravil v starosti 12 mesecev, zbolel za 

ošpicami. Ošpice so se pri njem izrazile s pojavom povišane telesne temperature, ki ji je sledil 

pojav izpuščaja dva dni kasneje. Ob tem ni imel prisotnih znakov nahoda, ni kašljal in ni imel 

vnetih očesnih veznic. Specifično zdravljenje v tej fazi bolezni ni bilo potrebno. Se pa je pri 

njem tri dni po pojavu vročine pojavilo sekundarno bakterijsko vnetje srednjega ušesa, zaradi 

katerega je potreboval 10-dnevno zdravljenje z antibiotiki. V prvih treh dneh vnetja ušesa je 

trpel za srednje močnimi bolečinami v ušesu. Bolezen je po zdravljenju izzvenela v tednu dni. 

Trenutno ima pacient diagnosticirano blago okvaro sluha obojestransko, ki pred boleznijo ni 

bila ugotovljena. V kolikor ne bo prišlo do spontanega izboljšanja sluha, bo otrok potreboval 

redno spremljanje s strani specialistov ORL ter ustrezne pripomočke za izboljšanje slušnih 

sposobnosti. V času prebolevanja ošpic so imeli otrok in družina omejitve pri izvajanju 

vsakodnevnih aktivnosti. Družina je bila zelo zaskrbljena zaradi pojava ošpic in je obremenjena 

zaradi negotovega izhoda okvare sluha. 

 

 
12. Katere posledice na zdravju je oškodovanec Luka Bukovec trpel zaradi 

okužbe (obseg in intenzivnost le-teh)? Ali se je oškodovanki zmanjšala 
življenjska aktivnost po škodnem dogodku in v kakšnem obsegu? Ali so 
se pri oškodovancu po škodnem dogodku pojavile določene oblike 
skaženosti, vidne posledice poškodb, ter kolikšna je njihova stopnja 
intenzivnosti? Je ob škodnem dogodku občutil strah (primarni strah) in 
kakšne intenzivnosti je bil? Je občutil strah glede poteka zdravljenja 
(sekundarni strah) in kakšne intenzivnosti je bil? 

 

Oškodovanec, ki sam ni bil cepljen proti ošpicam, kljub temu, da pri njem ni prisotnih 

kontraindikacij za izvedbo cepljenja, je zbolel za 5 dni trajajočo povišano telesno temperaturo 

do 40°C, kašljem, nahodom in vnetjem očesne veznice. 4 dni po pojavu vročine se je pojavil 

izpuščaj po obrazu in telesu. Stanje se je peti dan po začetku zapletalo z vnetjem spodnjih dihal 

in razvojem virusne pljučnice. Pacient je potreboval zdravljenje na intenzivnem oddelku 

bolnišnice zaradi podpore dihanja. Stanje se je postopoma izboljšalo in pacient je bil po 14 dneh 

odpuščen v domačo oskrbo. Bolezen pri pacientu ni pustila trajnih posledic. 

Starši so bili tekom zdravljenja razumljivo zaskrbljeni za zdravje otroka, ki se je v prvem delu 

bolezni hitro slabšalo in so bili potrebni vse bolj agresivni postopki zdravljenja. Izkazali so veliko 

obžalovanje, da zaradi strahu pred izvedbo cepljenja, cepljenja pri otroku niso izvedli v skladu 

s programom cepljenja. 

 

 
13. Kaj je bil konkretni vzrok smrti pri Urošu Skledarju? 

Uroš Skledar je zaradi prirojene imunske bolezni in pomanjkanja komplementa preboleval 

ošpice v izredno težki obliki, saj se je poleg običajnih znakov ošpic pri njem nekaj dni po pojavu 

izpuščaja pojavilo še vnetje možganovine (encefalitis) z obilnim otekanjem možganskega tkiva, 

limfocitno infiltracijo in moteno zavestjo. Kljub ustreznemu suportivnemu zdravljenju je bolnik 

zaradi zastoja dihalnega centra po štirih tednih zdravljenja na intenzivnem oddelku Kliničnega 

centra umrl. Smrtnost pri primarnem encefalitisu, povzročenem z virusom ošpic, po podatkih 

iz tujine znaša med 10% in 15%. 
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Pojav encefalitisa v zgodnji fazi bolezni je lahko posledica primarne virusne okužbe 

možganovine, lahko pa tudi posledica avtoimunskega ozadja. 

 
14. Ali je zdravljenje oškodovancev potekalo strokovno neoporečno in ali obstaja 

kakšna druga metoda zdravljenja (postopek/način zdravljenja) dosegljiva 

bodisi drugod po Sloveniji (tudi pri zasebnih izvajalcih zdravstvenih storitev) 

ali pa v tujini, ki bi oškodovanko ohranila (dlje) pri življenju? 

Po pregledu medicinske dokumentacije zdravljenja vseh treh otrok ugotavljam, da je 
zdravljenje vseh treh potekalo v skladu s pravili stroke in standardi primerljivimi s tujino. 
Smatram, da boljše zdravljenje ne v drugih zdravstvenih centrih v Sloveniji ne v tujini ne bi 
bilo mogoče. 

 

15. Ali je trditev staršev, da cepljenje povzroča avtizem, s stališča uradne medicine, 

sprejemljiva? 

Številne znanstvene raziskave, ki so proučevale povezanost cepljenja z avtizmom, so 

domnevne povezave ovrgle. Tudi nedavna danska raziskava, objavljena v letu 2019, v 

katero je bilo vključenih več kot 650.000 otrok, ki so jih skupno spremljali v trajanju več kot 

5.000.000 oseb- let, je ponovno potrdila, da nobeno cepljenje v otroštvu ni povečalo 

tveganja za pojav avtizma. Tveganje za pojav avtizma po cepljenju ni bilo višje niti pri 

otrocih, pri katerih je avtizem diagnosticiran pri sorojencih ali pri otrocih z večjim tveganjem 

za pojav avtizma. Pri otroci, ki so bili cepljeni s cepivom proti ošpicam, se je avtizem pojavil 

7% redkeje v primerjavi z necepljenimi otroki. 

 

 
16. Ali bi bilo mogoče po okužbi preprečiti nastop bolezni pri Alanu Kramarja, 

Luki Bukovcu in Urošu Skledarju? 

Osebe, ki same niso imune pred ošpicami (bolezni niso prebolele ali niso cepljene), lahko 

po stiku z bolnikom z ošpicami (poekspozicijsko) poskusimo zaščititi s cepljenjem ali 

aplikacijo imunoglobulinov. Cepljenje proti ošpicam je lahko učinkovita poekspozicijska 

zaščita, če je cepljenje izvedeno znotraj 72 ur od izpostavljenosti okužbi. Osebe, ki niso 

imune proti ošpicam in je poekspozicijsko cepljenje pri njih kontraindicirano (bolniki s huje 

okrnjeno imunostjo, dojenčki, mlajši od 6 mesecev, neimune nosečnice) lahko zaščitimo z 

dajanjem intravenskih imunoglobulinov, najkasneje do 6 dni po izpostavitvi virusu ošpic. 

 

 
17. Kdaj je zdravnik, ki je sprejel Barbaro Müller v pregled o njenem stanju 

obvestil epidemološko službo? 

Zdravnik pediater je sum na ošpice postavil ob pojavu izpuščaja in isti dan odvzel vzorce 

za mikrobiološke preiskave (14. 2.). Ošpice so bile laboratorijsko potrjene 15. 2. (petek) ob 

14:30 uri. Pediater je o primeru ošpic obvestil epidemiološko službo NIJZ OE Murska 

Sobota v ponedeljek 18. 2. 2019. 
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A3 

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA ZA RAZJASNITEV #2 

 

1. Kakšni so osebni podatki Janeza Galena? 

Odgovor: Janez Galen, Ulica bratov Burkelc 32, 9250 Gornja Radgona, EMŠO: 

1003975500650. 

 

2. Kako so se odzvali v vrtcu na dejstvo, da Barbara ni cepljena po programu? 

Odgovor: Posebnih pomislekov glede sprejema ni bilo. Vrtec v varstvo sprejema tako 
cepljene kot necepljene otroke. 

 

3. Ali je oče Barbare pri vprašanju cepljenja sodeloval in si prizadeval, da bi Barbara 

bila 

cepljena? 

Odgovor: Oče si je vseskozi prizadeval, da bi bila Barbara cepljena. O tem, da Katja ni 
upoštevala nasveta Janeza Galena ni vedel ničesar. Oče tudi ni bil seznanjen z dekličino 
boleznijo, dokler se med meščani obeh Radgon niso razširile govorice o primeru. 

 

4. Ali je vzgojiteljica dne 11. 2. 2019 pri Barbari opazila povišano temperaturo in 

nahod? 

Odgovor v prilogi (pisna izjava). 

 

5. Ali so starši Uroša Skledarja že pred pravdo in v času bolezni pred njegovo 

smrtjo zahtevali 

odškodnino? 

Odgovor: Starši v času pred smrtjo niso oblikovali odškodninskega zahtevka tako, da bi ga 
(izven-pravdno) naslovili na katerega od akterjev. Prav tako niso vložili tožbe. Starši pa so 
2 dneva pred smrtjo kontaktirali najbolj prodajan tiskani medij v vzhodnem delu Slovenije 

»Večernik«, ki je dan pred Uroševo smrtjo na naslovnici senzacionalistično objavil njuno 
zgodbo. Zgodba je v povzetku še isti dan bila objavljena na socialnem omrežju zadevnega 
medija. Z več kot 3.000 všečki in 280 delitvami je hitro nabirala publiciteto na spletu. Uroševa 
smrt je nastopila dne 27.03.2019 ob 23:15 uri. Prilagamo izsek. 

 

6. Kje točno prebiva Barbara in Katja ter kje točno prebiva oče od Barbare? 

Odgovor: Katja ima kot kraj stalnega bivališča registriran naslov stanovanja njenih staršev. 

Barbara ima stalno prebivališče formalno še zmerom urejeno v Avstriji. 

 

7. Kakšno je razmerje med staršema (Katjo in njenim možem)? 

Odgovor: Njun medsebojni odnos se ni izboljšal. Odločitve glede Barbarinega življenja 

dejansko 

spadajo v Katjino domeno. 

 

8. Ali ima zdravnikov delodajalec sklenjeno zavarovanje civilne odgovornosti? Ali 
ima vrtec sklenjeno zavarovanje civilne odgovornosti? Pri kateri zavarovalnici? 

Odgovor: MEDICINUS zasebna zdravstvena ambulanta d.o.o. ima sklenjeno zavarovanje 
civilne odgovornosti pri: Zavarovalnica Covidus d.d., Manheimova cesta 2a, 9250 Gornja 
Radgona, matična številka: 9382738000, ID za DDV: 55983627. 
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Vrtec Lunica nad gozdičkom d.o.o. ima sklenjeno zavarovanje civilne odgovornosti pri: 
Zavarovalnica Valgirt d.d., Oppenheimerjeva ulica 24, 2, 9250 Gornja Radgona, matična 
številka: 9573267000, ID za DDV: 54963009. 

Splošni pogoji pri obeh zavarovalnicah ne odstopajo od splošnih pogojev, ki veljajo pri 

primerljivih zavarovalnih pogodbah. Omejitev glede kritja po višini ni. 

 

9. Kakšni so osebni podatki staršev Luke Bukovca in Alana Kramarja? 

Marijan Bukovec, Kregljeva cesta 5, Gornja Radgona, EMŠO: 2405988500087 Jerneja 
Bukovec, Kregljeva cesta 5, Gornja Radgona, EMŠO: 2312978500087 

 

Matjaž Kramar, Popotniška ulica 12, Murska Sobota, EMŠO: 1205983500087 Petra Kramar, 
Popotniška ulica 12, Murska Sobota, EMŠO: 1908983500087 
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A4 
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A5 

 

DOPOLNITEV IZVEDENSKEGA 
MNENJA 

 
1. V kolikšnem času mora pediater obvestiti epidemiološko službo NIJZ na laboratorijsko 

potrjene ošpice glede na to, da je v 14. členu ZNB določeno »takoj«. V kolikšnem času je 

to glede na običajno zdravniško prakso za bolezen ošpice? 

Odgovor: Zdravnik, ki postavi sum ali potrdi diagnozo nalezljive bolezni oziroma smrti zaradi 

nalezljive bolezni iz 1. skupine, kamor sodijo ošpice, bi moral to v treh do šestih urah prijaviti 

območni enoti NIJZ (Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in…). Žal se v praksi dogaja, da 

zdravniki na primarnem nivoju večino nalezljivih bolezni prijavljajo v nekaj dneh po postavljeni 

diagnozi (večina prijavljivih nalezljivih bolezni spada v drugo skupino, za katere je predvidena 

prijava v treh dneh). 

 
2. Ali bi moral pediater, ko je posumil, da ima Barbara ošpice, takoj sprožiti postopek 

preventivnega zdravljenja drugih otrok (cepljenje in dajanje intravenskih 

imunoglobulinov), ki so bili potencialno izpostavljeni okužbi? 

Odgovor: Pediatrova naloga na primarnem nivoju zdravstvenega varstva je obravnava pri njem 

opredeljenega pacienta. Naloga epidemiološke službe je identificiranje tesnih kontaktov 

osebe, ki je obolela za nalezljivo boleznijo, ki lahko predstavlja tveganje za širjenje na druge 

osebe v času njegove kužnosti ter izvajanje ukrepov za obvladovanje in preprečevanje širjenja 

obolenja. Otroci v vrtcih običajno nimajo vsi izbranega istega pediatra. 

 
3. Ali bi poekspozicijsko cepljenje Alana in Luke neposredno po takojšnji zdravnikovi 

obvestitvi pristojne epidemiološke službe NIJZ (OE Murska Sobota) preprečilo pojav 

zapletov (vnetje srednjega ušesa in razvoj pljučnice) pri Alanu in Luki? 

Odgovor: Dokazi o učinkovitosti poekspozicijskega cepljenja oz. aplikacije imunoglobulinov pri 

osebah, neimunih proti ošpicam, so omejeni in ugotovitve neenotne. Novejše raziskave pa 

kažejo, da je pričakovana uspešnost poekspozicijskega cepljenja več kot 80% ali celo več kot 

90%. 

 
4. Ali se cepljenje po vašem mnenju šteje za medicinski poseg, povezan z večjim tveganjem 

ali večjo 

obremenitvijo, oziroma za medicinski poseg, ki utegne imeti za otroka velike posledice ali manjši 
poseg? 

Odgovor: Cepljenje spada med medicinske posege, ki ob izključitvi kontraindikacij za izvedbo 
cepljenja pri posamezniku, ne predstavljajo večjega tveganja za zdravje cepljene osebe. Za 
privolitev v izvedbo cepljenja ni nujno pisno, privolitev za cepljenje je lahko podana tudi ustno. 
Načeloma rutinskega cepljenja ni mogoče šteti za poseg, ki utegne imeti pomembne posledice 
za otroka, in zato zadostuje privolitev tistega od staršev, ki je prisoten, ko se privolitev išče, torej 
tistega od staršev, ki otroka pripelje na cepljenje. 

 

5. Ali obstaja možnost, da se je Barbara okužila s strani osebe, ki je bila cepljena in je kljub 

temu v času okužbe Barbare imela lažjo obliko (abortivno formo) bolezni, ki ni kazala 

tipičnih simptomov ošpic? Ali je teoretično možno, da je Barbaro okužil kateri od drugih 

otrok iz vrtca, vendar je ona prva začela kazati znake? 
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Odgovor: Osebe, ki so cepljene z enim odmerkom cepiva proti ošpicam, so zaščitene v več 

kot 90 %. Glede na rezultate raziskave v ZDA je zaščitenih 96% otrok, starih 15 mesecev, ki 

so bili cepljeni v starosti 12 mesecev z enim odmerkom cepiva. Osebe, ki so cepljene z dvema 

odmerkoma cepiva, so zaščitene v skoraj 99%. Nivo zaščitnih protiteles lahko ob staranju 

nekoliko upade. V vrtčevski starosti je pojav bolezni med cepljenimi otroki, ki so po cepljenju 

razvili zaščito, nepričakovan. Kužnost osebe, ki kljub cepljenju zboli za ošpicami in je bila 

cepljena proti ošpicam ter je po cepljenju razvila zaščito, je izredno majhna, a verjetnost 

prenosa obstaja. V literaturi je opisanih nekaj primerov odraslih oseb, ki so bile cepljene proti 

ošpicam in so imele v času potencialne kužnosti stike z neimunimi osebami, pa se okužba 

nanje ni prenesla, obstajajo pa tudi posamezna poročila, kjer je prišlo do prenosa iz okužene 

popolnoma cepljene osebe na druge cepljene posameznike. 

Glede na le izredno majhno možnost prenosa okužbe s cepljenega otroka, ki bi preboleval 

okužbo v neprepoznani obliki bolezni, na drugega otroka v vrtcu in glede na obdobje kužnosti 

Barbare ter inkubacijsko dobo za pojav bolezenskih znakov drugih otrok v vrtcu, lahko s skoraj 

popolno gotovostjo domnevamo, da je Barbara prenesla okužbo na sovrstnike in ne obratno. 

 

6. Ali je pediater Janez Galen dne 11.11.2018 razložil Katji Müller nevarnosti necepljenja 

otroka, za otroka samega in za druge osebe (ali je torej izpolnil svojo pojasnilno dolžnost)? 

Ali bi moral v okvir pojasnilne dolžnosti vključiti okoliščino, da se Barbara pogosto 

nahaja v Avstriji? Kaj je tipična praksa zdravnika pediatra, v primeru, da oseba zavrne 

cepljenje? 

Odgovor: Izbrani otrokov pediater mora osebo oz. njene skrbnike opozoriti na potrebo po 
izvedbi cepljenja v obdobju, ko oseba po predvidenem koledarju cepljenja, dopolni določeno 
starost in/ali ostale pogoje za izvedbo cepljenja. Pred izvedbo cepljenja mora opraviti 
pojasnilno dolžnost. V okviru pojasnilne dolžnosti je zdravnik dolžan cepljeno osebo oziroma 
starše obvestiti o cilju, verjetnosti uspeha, o koristih in tveganjih cepljenja, neželenih učinkih, 
negativnih posledicah in drugih neprijetnostih cepljenja, vključno s posledicami njegove 
opustitve. 
Pojasnilno dolžnost pediatri običajno izvedejo tudi takrat, ko ob sistematskem pregledu ali 
drugem pregledu, ugotovijo, da je oseba zamudnik, saj še ni izvedla obveznega ali 
priporočenega cepljena za njegovo starost. 
Smiselno je da, si zdravnik zapiše, kaj je bilo staršem pred cepljenjem izročeno oziroma 

pojasnjeno in zapis vloži v zdravstveni karton otroka. Ni pa to obvezno. Za izvedeno pojasnilno 

dolžnost se šteje, če je pediater predal osebi pisne informacije za predvideno cepljenje 

(pripravljene s strani NIJZ), ustne informacije o predvidenem cepljenju, možnih neželenih 

učinkih po cepljenju ter ukrepanju v primeru neželenega učinka (v obsegu, ki je zapisan že na 

pisnih gradivih in v standardnem časovnem okviru), osebi omogoči vpogled v navodila za 

uporabo, ki so priložena cepivu in ga napoti na spletne strani NIJZ, v kolikor oseba oz. starši 

niso zadovoljni s pojasnilom. 

V kolikor oseba zavrača cepljenje, lahko zdravnik o izmikanju izvedbe obveznega cepljenja 

obvesti zdravstveno inšpekcijo (ZIRS), ni pa tega dolžan narediti. Večina pediatrov ob 

izmikanju izvedbe obveznega cepljenja o tem obvesti ZIRS oz. poda prijavo osebe oz. staršev 

ZIRS. 

Ob pregledu dokumentacije ugotavljam, da je pediater Janez Galen opozoril Katjo Müller, da 

je otrok v starostnem obdobju, ko se izvaja predmetno cepljenje. Iz dostopnega gradiva je 

mogoče razbrati še, da je napotil Katjo Müller na spletno stran NIJZ. Drugih indikacij o 

opravljeni pojasnilni dolžnosti ni. 

 
7. Ali ni tipično za osebe, ki so bile cepljene proti ošpicam, kot je Alan Kramar, da v 
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primeru te bolezni, kažejo lažjo obliko (abortivno formo)? 

Odgovor: V kolikor oseba, ki je bila cepljena proti ošpicam, sodi med tisti majhen delež, ki po 

cepljenju ne razvije zaščite (primarna odpoved cepljenja), lahko po stiku z virusom ošpic razvije 

enako obliko ošpic, kot bi jo razvila oseba, ki proti ošpicam ni bila cepljena. V kolikor pa oseba, 

ki je bila cepljena proti ošpicam in se je po cepljenju razvila določena zaščita, kljub cepljenju 

razvije znake bolezni, pa so običajno znaki bolezni blažji, kot bi lahko bili pri necepljeni osebi 

(mitigirane ošpice). Lahko pa se tudi 

neposredno po cepljenju (v obdobju običajne inkubacijske dobe) pri cepljeni osebi pojavijo 

minimalni znaki obolenja. V tem primeru gre za cepilne ošpice. 

 
8. Ali je mogoče, da Alan Kramer ni bil uspešno cepljen, bodisi po zdravniški napaki bodisi, 

ker je prišlo 

do napake v procesu proizvodnje cepiva in je bilo zdravilo defektno? 

Odgovor: Možnost, da bi bilo cepivo, ki se uporablja pri sistematičnemu cepljenju, neustrezno, 

je zaradi celotnega procesa zagotavljanja kakovosti cepiv od proizvodnje do skladiščenja, 

transporta in do uporabe praktično nično. Vsako serijo cepiv, ki pride v Slovenijo, iz vidika 

ustreznosti preveri še Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. 

Zdravstvena napaka pri cepljenju je sicer možna, a v praksi zelo redka. O njej bi govorili, ko bi 

zdravnik ob cepljenju uporabil napačno cepivo, cepivo s pretečenim rokom trajanja, cepivo, pri 

katerem bi prišlo do prekinitve hladne verige, kadar bi bilo cepivo aplicirano nepravilno glede 

na predpisan način aplikacije in podobno. 

Ob rutinskem rokovanju s cepivom in izvajanju cepljenja, ki je zaradi zagotavljanja varnosti 

cepljenja podvrženo številnim kontrolnim postopkov in nadzirano s strani samega izvajalca 

cepljenja, odgovornih oseb na cepilnem mestu in rednimi nadzori zdravstvene inšpekcije, je 

možnost zdravstvene napake pri cepljenju minimalna. 

 
9. Ali bi lahko vzgojiteljica po tem, ko je opazila znake bolezni, z zavrnitvijo sprejema 

otroka v vrtec oziroma s sprejemom kakšnih drugih ukrepov, preprečila, ali vsaj 

zmanjšala možnost okužbe Alana Kramarja, Luke Bukovca in Uroša Skledarja? 

Odgovor: Vzgojiteljica lahko ob ugotovitvi določenih zdravstvenih težav pri otroku omeji 

njegove stike z drugimi otroci in o pojavu zdravstvenih težav obvestiti starše. Če lahko zavrne 

sprejem otroka, za katerega sama laično pomisli, da preboleva določeno nalezljivo bolezen, je 

pravno vprašanje. Ob pojavu bolezenskih znakov, ki se pojavijo pri ošpicah, je oseba takrat in 

že nekaj dni pred pojavom bolezenskih znakov za okolico že kužna. Ošpice se prenašajo po 

zraku, zato je zmanjševanje prenosa na druge osebe izredno težko zagotoviti. Najučinkovitejša 

je popolna izolacija bolnika. 

 
10. Kakšna je bila stopnja precepljenosti v vrtcu in v Barbarini skupini v času pojava ošpic? 

Odgovor: Stopnjo precepljenosti v posameznem vrtcu bi lahko izračunali le, če bi poznali cepilni 

status vsakega otroka v vrtcu v določenem obdobju. S podatki o precepljenosti posameznega 

vrtca v Sloveniji ne razpolagamo. Za dosego kolektivne imunosti pred ošpicami je potrebno 

doseči v posamezni populaciji, ki ima večinoma medsebojne stike, okoli 95 % precepljenost. 

Tolikšna precepljenost onemogoča virusu ošpic, da bi se v določeni populaciji trajno vzdrževal, 

saj bi prišlo do situacije, ko bi en okuženi prenesel okužbo v povprečju na manj kot eno osebo, 

kar bi vodilo v prenehanje prenosa virusa v določeni populaciji. Kljub 95 ali več % precepljenosti 

v določeni populaciji, pa to ne zagotavlja neimunemu posamezniku, da se z ošpicami ne bi 

mogel okužiti. V kolikor bi določena oseba, ki je okužena z ošpicami in je kužna za svojo 
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okolico, prišla v stik prav s tem posameznikom, bi do prenosa virusa na necepljenega 

posameznika seveda kljub visoki kolektivni precepljenosti lahko prišlo. 

 

11. Ali so bile pri obolelih otrocih pred pojavom ošpic prisotne kakšne druge zdravstvene 

težave, ki niso v povezavi z ošpicami in bi lahko same, ali v kombinaciji z ošpicami 

povečale možnosti zapletov pri otrocih? 

Odgovor: Ni znano, da bi prebolevanje drugih nalezljivih bolezni pred ali v času okužbe z 

ošpicami, vplivalo na sam potek prebolevanja ošpic. Seveda pa je potek nalezljive bolezni 

običajno odvisen tudi od stanja imunskega odziva posameznika, ki je lahko ob hkratnem 

prebolevanju drugih bolezenskih stanj, dodatno obremenjen. Pri otrocih v vrtčevskem obdobju 

je prebolevanje virusnih in bakterijskih bolezni pogosto. 

 
12. Ali bi lahko starši ob pojavu prvih znakov bolezni pod kakšnimi pogoji preprečili 

nastop bolezni? 

Odgovor: Ošpice so virusno obolenje, za katerega ne obstaja specifično zdravljenje. Ne 

poznamo ukrepov, s katerimi bi lahko specifično vplivali na sam potek bolezni. Potek ošpic 

zagotovo ni povezan s posebnimi ukrepi s strani staršev, razen če starši obolelega otroka, za 

katerega bi bilo potrebno bolnišnično zdravljenje, ne bi pripeljali do zdravnika. 

 
13. Ali obstaja možnost, da lahko otrok, ki ne kaže simptomov ošpic, virus prenaša 

naprej, ne da pri tem tudi sam zboli? 

Odgovor: V literaturi ni veliko opisov primerov prenosa ošpic s strani oseb, ki okužbo 

prebolevajo povsem brez znakov bolezni (asimptomatsko okuženi). V eni izmed raziskav niso 

potrdili izločanja virusov v okolico s strani asimptomatsko okuženih oseb. V kolikor do prenosa 

virusa ošpic lahko pride preko asimptomatsko okuženih oseb, se smatra, da je to zelo redek 

pojav. 
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PRAVILNIK O VARNOSTI OTROK 

V VRTCU LUNICA NAD GOZDIČKOM 
 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Svet Lunica nad gozdičkom (v nadaljnjem besedilu vrtec) s tem pravilnikom določa postopke, 

ukrepe in načine ravnanj ter aktivnosti, s katerimi se zagotavlja varnost otrok, varnost 

njihovega zdravja in življenja ter njihovo dobro počutje v času bivanja v vrtcu. 

 

 
2. člen 

Ta Pravilnik določa: 

- dolžnosti delavcev vrtca pri zagotavljanju varnosti otrok, 

- ukrepe pri sprejemanju otrok v vrtec, 

- ukrepe za varnost otrok v vrtcu in na igrišču, 

- higiensko zdravstvene ukrepe, 

- postopke in načine ravnanja v primeru poškodbe, nesreče ali nenadnega obolenja 

otroka v času bivanja v vrtcu, 

- dolžnosti staršev, skrbnikov in rejnikov (v nadaljevanju staršev) pri zagotavljanju 

varnosti 

otrok. 
 

 
3. člen 

Vsi delavci vrtca so dolžni upoštevati določila tega pravilnika. Delavec vrtca, ki krši določbe 

tega pravilnika ne glede na to ali je do posledic prišlo ali je obstajala možnost nastanka 

posledic, stori hujšo kršitev delovne obveznosti. 

 

 
4. člen 

Vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljev in drugi vzgojni in strokovni delavci morajo biti pred 

sklenitvijo delovnega razmerja v vrtcu seznanjeni z določili tega Pravilnika. 

 

 
II. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI OTROK 

5. člen 

Vsak delavec vrtca je osebno odgovoren za varnost otrok v vrtcu. Pri opravljanju svojega dela je 

delavec dolžan opravljati svoje naloge in ravnati pri stiku z otroki tako, da je izključena 

nevarnost za otrokovo zdravje in življenje. 

 

 
[…] 
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III. UKREPI PRI SPREJEMANJU OTROK V VRTEC 

12. člen 

Otroci morajo pred vstopom v vrtec opraviti zdravniški pregled pri zdravniku - pediatru, starši 

pa so dolžni Potrdilo pediatra oddati vzgojiteljici najkasneje prvi dan prihoda v vrtec. 

 

 
13. člen 

Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec, najkasneje pa ob prvem stiku s strokovnim delavcem, 

opozoriti na posebnosti otrokovega zdravstvenega stanja, za katere je nujno, da jih poznajo 

strokovni in drugi delavci vrtca pa ne izhajajo iz potrdila. 

 

 
14. člen 

Starši so dolžni posredovati številko svojega telefona, z namenom, da se jih po potrebi obvesti 
v 

primeru nepredvidenih dogodkov z otrokom. 
 

 
15. člen 

Če vzgojiteljica opazi, da je otrok zanemarjen dalj časa, tako da je njegovo stanje takšno, da 

lahko ogrozi zdravje drugih otrok, mora na to opozoriti starše. Če se stanje ne popravi, vrtec o 

zanemarjanju obvesti Center za socialno delo. 

[…] 
 

 
IV. UKREPI PRI DNEVNEM PRIHAJANJU IN ODHAJANJU OTROK 

17. člen 

Vzgojiteljice, ki dnevno sprejemajo in oddajajo otroke, morajo otroka osebno sprejeti in ga pri 
odhodu 

prepustiti v oskrbo le staršem, drugim osebam pa le, če predložijo pisno pooblastilo staršev. 

V primeru vročine, bruhanja, driske, hujšega kašlja ali vnetih oči, strokovni delavec pokliče 
starše, da 

pridejo po otroka. 

[…] 
 

 
X. POSTOPKI IN NAČIN RAVNANJA V PRIMERU POŠKODBE ALI NENADNEGA 

OBOLENJA OTROKA 

24. člen 

Če se ugotovi nenadno obolenje otroka mora vzgojitelj o tem takoj obvestiti starše. Starši ga 
morajo 

čim prej odpeljati v domačo nego oziroma k zdravniku. 

Če staršem zaradi nedosegljivosti ni mogoče posredovati sporočila, otrok pa nujno potrebuje 

zdravniško pomoč, vzgojiteljica ali drug pooblaščeni delavec vrtca pokliče vozilo prve pomoči. 
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25. člen 

Če obstaja sum možnosti izbruha nalezljive bolezni v vrtcu, ravnatelj obvesti območno enoto 

ZZZS. Po njihovem navodilu obvesti starše in delavce vrtca, o pojavu bolezni, tipičnih znakih 

bolezni in ukrepih, praviloma preko oglasne deske. 

V primeru epidemije mora vrtec dosledno izpolnjevati navodila epidemiološke službe. 
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A8 

 

VRTEC LUNICA NAD GOZDIČKOM 

 

POTRDILO O ZDRAVSTVENEM STANJU OTROKA 

ob vključitvi v vrtec 
 
Potrdilo se izdaja v skladu z 20. členom Zakona o vrtcih (8. odstavek) in se uporablja zgolj za 

potrebe vrtca. Podatki se varujejo in uporabljajo v skladu s predpisano zakonodajo. 

Potrdilo starši oddajo vzgojiteljici pred prihodom otroka v vrtec. 

Podatki o otroku: 

Ime in priimek: ………………………………………………………………………………………... 

Naslov: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum rojstva: Kraj rojstva: …………………………………. 

Izpolni zdravnik 

Posebnosti v zdravstvenem stanju otroka ter nasveti oz. priporočila zdravnika, ki so lahko 

pomembni za bivanje otroka v vrtcu: 

• Alergije:…………………………………………………………………………………………. 

• Različni napadi:………………………..………………………………………………………. 

• Dietna prehrana:….……………………………………………………………………………. 

• Omejitev telesne aktivnosti:…………………………………………………………………... 

• Posebnosti v razvoju:…………………………………………………………………………. 

• Drugo:………………...………………………………………………………………………… 

 
V kolikor ima otrok posebna priporočila s strani specialističnih ambulant, priložite priporočila 

zdravnika – specialista. 

 
 
 
Otrok je opravil CEPLJENJE redno po programu: DA / NE* 

 
*Katerih cepljenj ni opravil in zakaj? ………………………………………………………………….. 

 
 
 
Datum in kraj 

………………………… 

 
Podpis zdravnika:………………………..…. 
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(neobvezen dokument) 
 

 

ZAPIS ZDRAVNIKA O IZVEDBI POJASNILNE DOLŽNOSTI PRED 

CEPLJENJEM  

(vložiti v zdravstveno dokumentacijo - zdravstveni karton otroka) 

Ime in priimek otroka:  Datum rojstva: 

               

Datum cepljenja:________________________________________ 

Cepljenje proti (označiti): 

 davica, tetanus, oslovski kašelj, otroška paraliza, Hib 

 pnevmokokne okužbe 

 ošpice, mumps, rdečke 

 hepatitis B 

 drugo   

 

Staršem je bilo pred cepljenjem izročeno gradivo, podana

 ustna informacija, napotek (označiti) : 

 knjižica z informacijami za starše “Cepljenje otrok« - izročena ob prvem 

sistematskem pregledu; 

 

 pisna informacija o bolezni in posameznem cepljenju – pisno gradivo za 

predvideno cepljenje; 

 

 ustna informacija (v obsegu, ki je na izročenih gradivih in standardnem časovnem 

okviru) o predvidenem cepljenju, možnih neželenih učinkih po cepljenju ter 

ukrepanju v primeru neželenega učinka; 

 

 omogočen vpogled v PIL ( navodila za uporabo, ki so priložena cepivu) 

 

 napotitev na spletno stran NIJZ (www.nijz.si) 

 

 pojasnilni dolžnosti se starši odpovedujejo 

 
Datum: 

 
Podpis zdravnika: Podpis staršev: 
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VIR: 

https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/15/74?fbclid=IwAR00990PZNGylzIQhqZnF_rw8AGZjJ8m2lh

Ymlv0LoWWEv1D1sRzBzlELH4 (28. 4. 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A11 

P O O B L A S T I L O  

Podpisani:  

Marijan Bukovec, Kregljeva cesta 5, 9250 Gornja Radgona, EMŠO: 2405988500087, 

Jerneja Bukovec, Kregljeva cesta 5, 9259 Gornja Radgona, EMŠO: 2312978500087, 

Matjaž Kramar, Popotniška ulica 12, 9000 Murska Sobota, EMŠO: 1205983500087, 

Petra Kramar, Popotniška ulica 12, 9000 Murska Sobota, EMŠO: 190898350008, 

Evelina Skledar, Partijska cesta 2, 9250 Gornja Radgona, EMŠO: 1305985503422, 

Patrik Skledar, Partijska cesta 2, 9250 Gornja Radgona, EMŠO: 0304987503422, 

 
pooblaščamo: Odvetniško pisarno Skupino 4, Gosposvetska cesta 5, 2000 Maribor, 

 
da mi daje pravno pomoč po predpisih o odvetništvu,  zlasti da me zastopa v postopkih pred sodišči in drugimi 
državnimi organi, da me zastopa v zadevah pred pravnimi osebami, ustanovami, zavodi, civilnimi pravnimi in 
fizičnimi osebami, da v mojem imenu sklepa poravnave in pogodbe, da me pravno veljavno zavezuje in potrjuje 
zadostitev mojih zahtevkov, ter da vloži vsa redna in izredna pravna sredstva. 
 
Pooblastilo obsega tudi sprejem odločb, vabil, vlog nasprotnih strank in drugih pisanj, potem ko je dano pooblastilo 
in v zvezi z zadevo, v kateri je pooblastilo dano. 
 
Pooblastilo obsega tudi sprejemanje denarja in drugih vrednosti za stranko in izrecno pooblastilo za zastopanje na 
poravnalnem naroku in sklenitev sodne ali izvensodne poravnave. 
 
Pooblastilo ne obsega preverjanja podatkov o stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacijskem 
postopku, razen če ni to v pooblastilu posebej navedeno. 
 
Odvetnika posebej pooblaščam: - vložitev tožbe zaradi škode, ki je nastala kot posledica okužbe z ošpicami. 
 
Potrjujemo, da me je odvetnik seznanil, da mu moram pojasniti vsa dejstva in okoliščine v zvezi z zadevo in mu 
predložiti vse dokaze ob podpisu pooblastila, da sem seznanjen s približno oceno stroškov zastopanja in grobo oceno 
izida postopka in da sem opozorjen na posledice, ki nastanejo v primeru, če navedbe in dokazi niso navedeni in 
predloženi v rokih, ki jih določajo predpisi ali na poziv odvetnika. 
 
Če odvetniku ne navedem vseh dejstev in predložim dokazov, s katerimi razpolagam v rokih, navedenih v prejšnjem 
odstavku, odvetnik ni dolžan prevzeti zastopanja oz. lahko pooblastilo odpove, niti ni odgovoren za škodo, ki nastane 
zaradi moje neaktivnosti. 
 
Zavezujem se, da bom poravnal na poziv in brez zamude vse odvetniške storitve po odvetniški tarifi, v kolikor pa je 
sklenjen poseben pisni dogovor o višini nagrade za opravljanje pravnih storitev pa nagrado po tem dogovoru, ter 
stroške in izdatke za izvršena opravila. 
 
Zavezujem se, da bom odvetniku v primeru spremembe kontaktnih podatkov, nemudoma , najkasneje pa v roku 48 
ur po spremembi podatkov sporočil nove podatke, kjer bom dosegljiv, sicer je odvetnik prost vsakršne odgovornosti 
za škodo nastalo zaradi neposredovanja točnih podatkov. Soglašam da mi odvetnik vsa pisanja posreduje z 
nepriporočeno pošto in izjavljam da me je odvetnik seznanil, da je izid postopka nepredvidljiv in se je zavezal le, 
za zastopanje z vso profesionalno skrbnostjo in ne za uspeh. 
 
Za spore, ki utegnejo nastati iz tega pooblastilnega razmerja, se pooblastitelj in  pooblaščenec dogovorita za 
pristojnost sodišča po sedežu odvetnikove pisarne in uporabo prava Republike Slovenije. 
 

V Mariboru, dne 28. 3. 2020. 

Sprejmem pooblastilo in zastopstvo:          Pooblastitelji: 

Odvetniška pisarna 4,  
Gosposvetska cesta 5,  
2000 Maribor   
 

Marjan Bukovec 

Jerneja Bukovec 

Matjaž Kramar 

Petra Kramar 

Evelina Skledar 

Patrik Skledar 


