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Zadeva: Vključitev necepljenega otroka v vrtec – tolmačenje 51.a člena Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-B)

Spoštovani,

prejeli smo vaš dopis št. 092-6/2020/1417, z dne 21.1.2020, v katerem prosite za tolmačenje 
51.a člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih. V nadaljevanju 
odgovarjamo na ključna odprta vprašanja, ki se nanašajo na novo zakonsko ureditev in ste jih 
navedli v dopisu.

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih je v 51.a členu navedeno, 
da se vključitev necepljenega otroka v javni vrtec in javno sofinanciran program zasebnega 
vrtca zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da ta ni bil cepljen 
proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo zdravstveni razlogi za opustitev 
cepljenja. 

To pomeni, da mora pediater na potrdilo jasno navesti podatek o tem, ali je bil otrok cepljen 
proti ošpicam, mumpsu in rdečkam ali ne in se lahko vključi v vrtec ali ne. V kolikor otrok ni bil 
cepljen, pa za to obstajajo zdravstveni razlogi za opustitev cepljenja, pediater na potrdilo jasno 
zapiše, da otrok ni bil cepljen iz zdravstvenih razlogov in se lahko vključi vrtec. Enako velja za 
otroka, ki ni bil cepljen in je v postopku pridobitve odločbe o trajni opustitvi cepljenja. Tudi tak
otrok se lahko vključi v vrtec. Če pa otrok ni bil cepljen in za to ne obstajajo zdravstveni razlogi, 
pediater na potrdilo zapiše, da otrok ni bil cepljen v skladu z omenjenim Zakonom o nalezljivih 
boleznih in za to ne obstajajo zdravstveni razlogi, zato se ne more vključiti v vrtec. 

Vrtcu torej ne bo naložena obveznost, da bi sam presojal glede izpolnjevanja zdravstvenih 
kriterijev za vključitev otroka v vrtec, saj je to v pristojnosti zdravstvenega resorja.

Glede na dejstvo, da Zakon o vrtcih ne določa vsakoletnega vključevanja že vpisanih otrok v 
vrtec, bo otrokov cepilni status preverjal njegov izbrani zdravnik (ob kurativnem oziroma 
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preventivnem pregledu otroka) in po potrebi opravil manjkajoča cepljenja v skladu s programom 
cepljenja. 
Obveščamo vas tudi, da je Ministrstvo za zdravje pripravilo predlog novega Zakona o nalezljivih 
boleznih, ki celovito ureja varovanje prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, prav tako 
natančneje ureja področje izvajanja cepljenja.

Ko bo zakon pripravljen za medresorsko usklajevanje, vas bomo ponovno zaprosili za pregled 
in mnenje. Takrat bo znova priložnost, da uskladimo besedilo zakona, in da bodo upoštevani in 
zagotovljeni tako strokovni (epidemiološki) pogoji za varovanje zdravja otrok v kolektivu, kot tudi 
pravica otroka do obiskovanja vrtca.  

V kolikor menite, da je potrebno, se lahko tudi sestanemo preko avdio-video konference 
oziroma slišimo po telefonu (01/478 60 65, Maja Jurjevec; maja.jurjevec@gov.si).  

S spoštovanjem,

Pripravila: dr. Marjeta Recek
Maja Jurjevec Vodja Sektorja za varovanje zdravja
Sekretarka         Direktorat za javno zdravje
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