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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 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 
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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.  


