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Spoštovane poslanke in poslanci,  

16. junija ste v Državnem zboru razpravljali o Predlogu spremembe Zakona o nalezljivih boleznih, ki ga je 
vložila stranka Za zdravo družbo s 5000 podpisniki. Celotna Slovenija je imela edinstveno priložnost: 
prisluhniti predlagatelju in stališčem parlamentarnih strank o tej pomembni tematiki. 

Velik delež predstavitev stališč parlamentarnih strank pozoren poslušalec strne v nekaj krilatic: cepljenje 
je eden najpomembnejših medicinskih dosežkov 20.stoletja, rešuje milijone življenj, za dosego in 
ohranitev kolektivne imunosti potrebujemo vsaj 95% delež cepljenih itd. 

Nekateri poslanci so slovenski javnosti dobro poznani kot mojstri populizma, manipulacije, celo 
pejorativne oznake staršev, ki imajo otroke poškodovane s cepivi, jim ne povzročajo etičnih težav. 

Lahko smo prisluhnili svetlim izjemam, ki so kljub jasni naklonjenosti obstoječi ureditvi obveznega 
cepljenja zagrizle v kislo jabolko. Predsednica Zdravniške zbornice, dr. Zdenka Čebašek Travnik je dala 
pomembno sporočilo: »Vemo, da vsi zdravniki niso tako zelo naklonjeni cepljenju… Ne vemo pa, zakaj 
je temu tako.« Poslanka NSI Iva Dimic se je v predstavitvi dotaknila seznanjenosti z neželenimi stranskimi 
učinki in težkimi zgodbami. Poslanec SD, mag. Židan se je v celotno sliko bolj poglobil. Poleg objektivnega 
stališča, s pisnim poslanskim vprašanjem Ministru za zdravje dr. Gantarju ter pobudo želi vzpodbuditi 
demokratično razpravo, poiskati razloge za dvome in strahove staršev in jih, če je to mogoče, tudi 
odpraviti. Prvič  v zgodovini samostojne slovenske države predstavnik poslank in poslancev terja odgovore 
od Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke, s katerimi dr. Mateja Černič bije dolgoletno sodno 
bitko. Minister je tudi prvi, ki je izpostavil pomembnost neodvisnih varnostnih študij cepiv – Slovenci 
nimamo niti ene. 

Na točno te vidike s področja cepljenja že dolgo časa opozarjamo tudi v Združenju za naravni razvoj otrok. 
Vse odločevalce opozarjamo na neurejenost, nesistematičnost in popolno odsotnost javne razprave in 
umanjkanje dialoga na tem področju. Pisali smo predsedniku države Borutu Pahorju (ki nam ni odgovoril), 
predsedniku vlade Marjanu Šarcu (ki nas je povabil na konstruktiven razgovor) in za njim Janezu Janši (ki 
nam ni odgovoril), Ministrstvu za zdravje – direktorat za javno zdravje (ki nas je povabilo na razgovor in 
obljubilo sodelovanje v delovni skupini, a do tega ni prišlo), ministru za zdravje dr. Tomažu Gantarju in 
tudi njegovemu predhodniku Alešu Šabedru, predsedniku državnega zbora Dejanu Židanu… 

Kompleksnost področja cepljenja in cepiv terja kompleksnost reševanja. Predlagamo naslednje korake: 

1. Neodvisna raziskava o varnosti vseh cepiv, ki so v uporabi v Sloveniji po vzoru italijanskega 
združenja Corvelva. 

2. Ustanovitev posebne delovne skupine za pripravo sprememb Zakona o nalezljivih boleznih, v 
katerem bodo vsi strokovnjaki, predstavniki odločevalcev in civilne družbe. Na Ministrstvu za 
zdravje so nam v lanskem letu po naših številnih prošnjah obljubili sodelovanje v skupini, ki jo 
pripravljajo, vendar do njega ni prišlo. 

3. Kakovostna, spoštljiva javna razprava, v kateri bodo soočeni vsi argumenti brez vnaprejšnje 
degradacije in onemogočanja tistih, ki dvomijo. Zares pomembno je, da prisluhnete razlogom za 
njihov dvom. 
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Spoštovane poslanke in poslanci,  

pred kratkim ste potrdili etični kodeks za poslanke in poslance državnega zbora. Verjetno je spomin še 
svež in vsebina jasna. Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič ga je predstavil kot temelječega na petih 
načelih: ugled in integriteta, lojalnost, pravičnost in poštenost, odgovornost (tudi okoljska) ter dostojnost 
in spoštljivost. 

Pozivamo vas, da svoje delo = zastopanje svojih volivcev izvršujete po zgornjih načelih etičnega kodeksa. 
Pričakujemo, da se boste pred glasovanjem o spremembi Zakona o nalezljivih boleznih o cepivih 
informirali, da boste spoštljivo prisluhnili tudi dokazom in izkušnjam »z druge strani«.  Državljanke in 
državljani Republike Slovenije, mame in očetje, dedki in babice, tete in strici, vsi, ki jim je mar, vam 
sporočamo, da ne bomo dovolili, da žrtve vašega neodgovornega in nemoralnega ravnanja, postanejo 
naši otroci.  Ker ni pravično in ni pošteno. 

Poslali smo vam kar nekaj gradiva. Pošiljamo vam ga ponovno. Pomembno je. Seznanja vas z dejstvi. Ta 
dejstva so vaša moralna obveza. Domača naloga, če hočete.  

Vaše delo ni zgolj branje vnaprej pripravljenih govorov in pritisk na gumb za glasovanje. Vaše delo ni 
žaljivo, nespoštljivo razpravljanje in norčevanje iz vseh, ki zaradi svoje grenke izkušnje danes razmišljajo 
drugače, še več, ker jim je mar za druge celo pogumno in na glas povedo, kaj prestajajo. Vaše delo je tudi 
raziskovanje in iskanje najboljšega za nas, državljanke in državljane. Vsi vemo (in razumemo), da vsega ne 
zmorete sami, vemo pa tudi, da imate prav vse poslanske skupine strokovne službe, sodelavke in 
sodelavce. Z nekaj raziskovanja bodo našli veliko pomembnih informacij. 

Ker NIJZ ne opravlja svojega dela, vam ponovno pošiljamo najbolj relevantne informacije iz leta 2019 in 
začetka 2020: 

• Corvelva (neodvisna analiza cepiv) 
o Link: https://www.naravnirazvoj.si/images/aktualno/2020/2020-06-22-nova-akcija-

pisma-poslancem/corvelva-metagenomic-analysis-report-on-vaccine-samples.pdf 
o Link: https://www.corvelva.it/en/speciale-corvelva/vaccinegate-en/metagenomic-

analysis-report-on-priorix-tetra.html 
 

• Is There a Correlate of Protection for Measles Vaccine? Stanley A Plotkin 
o Link: https://academic.oup.com/jid/article/221/10/1571/5610905 

 
• WHO - Global Vaccine Safety Summit (posnetek celotne konference v video obliki) 

o Link: https://www.naravnirazvoj.si/aktualno/posnetek-who-zasedanja-o-varnosti-cepiv 
o Link: https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/12/02/default-

calendar/global-vaccine-safety-summit 
 

Nič od navedenega ni lahkotno poletno branje, je pa zelo pomembno. Naša in vaša odgovornost je, da 
poskrbimo za varnost otrok. Vzemite si čas in se poglobite. Pridružite se poslanskemu kolegu mag. 
Židanu pri njegovi pobudi.  
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V Državni zbor smo pred časom poslali tudi pobudo, da se srečate s starši s cepivi poškodovanih otrok, ki 
jih je strah in ki utemeljeno dvomijo v cepiva. Odgovora še nismo prejeli. Ker upanje umre zadnje, vam 
ponovno predlagamo, da premislite o takšnem spoznavnem dnevu. Ob svetovnem dnevu invalidov jim 
Državni zbor vsako leto odpre vrata in s tem izkaže pomembnost vključevanja v družbo, enakopravnost in 
spoštovanje (kar je brez dvoma edino pravilno).  

Vsi, ki imajo življenje zaznamovano z neželenimi posledicami cepiv, so spregledani. Na žalost nas ni malo, 
le sami smo, za državo ne obstajamo, izbrisani. Strah nas je, ker je samo en »vnos« cepiva spremenil 
življenje naše družine in našega otroka v agonijo. Zaradi teh bolečin,  obupa, teh  bitk seveda ne sodimo v 
marketinške spote globalističnih teženj. Da si boste lažje predstavljali: vaša plača nam v veliko primerih ni 
dovolj niti za mesec dni zdravljenja in terapij, ki bi jih otrok potreboval za izboljšanje stanja. In tako 
zdravljenje traja mesece, pogosto tudi leta. Velike večine v tujini priznanih zdravljenj zavarovalnice v 
Sloveniji ne priznavajo in si hitro operejo roke. Kar je že druga zgodba. 

Ko se boste zares poglobili v tematiko cepiv, boste zagotovo tudi vi želeli, da za dobrobit in zdravje naših 
otrok vsi dvomi na področju cepiv dobijo odgovore.  

 

Ekipa Združenja za naravni razvoj otrok 
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