
IZVLEČEK IZ ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH 
 

51.a člen 
 
Vključitev necepljenega otroka v javni vrtec, kot je opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, in v 
javno sofinancirani program zasebnega vrtca v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, se zavrne, če 
iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, 
mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi 
cepljenja iz 22.č člena tega zakona. 
 
Ne glede na prejšnji odstavek se v javni vrtec, kot je opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, in v 
javno sofinancirani program zasebnega vrtca v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, lahko vključi 
otrok, ki je v postopku pridobitve odločbe o opustitvi cepljenja iz 22.č člena zakona.  
 
Za otroka iz prejšnjega odstavka velja, da se pogoji za vključitev preverjajo ob vključitvi v 
naslednjem šolskem letu. 
 
 

54. člen 

Z globo od 4.000 do 100.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba: 
1.      če ne omogoči opravljanja higienskih pregledov s svetovanjem, predhodnih zdravstvenih 

pregledov, kot tudi odvzema potrebnega materiala in izvajanja drugih ukrepov za varstvo 
pred nalezljivimi boleznimi, določenimi s tem zakonom (drugi odstavek 4. člena); 

2.      če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 15. člena tega zakona; 
3.      če ne omogoči dezinfekcije iz 26. člena tega zakona; 
4.      če ne omogoči dezinsekcije ali razuševanja iz 27. člena tega zakona; 
5.      če ne omogoči deratizacije iz 28. člena tega zakona; 
6.      če kot delodajalec ne omogoči obveznih zdravstvenih pregledov iz 31. člena tega zakona; 
7.      če zaposluje oziroma omogoča delo osebam v nasprotju s 33. členom tega zakona; 
8.      če ne izvaja materialne dolžnosti iz 2. točke prvega odstavka 37. člena tega zakona; 
9.      če ne izvaja posebnih nalog iz 3. točke prvega odstavka 37. člena tega zakona; 
10.   če opravlja promet posameznih vrst blaga in izdelkov v nasprotju s 4. točko prvega 

odstavka 39. člena tega zakona; 
11.   če opravi pokop, izkop, prekop ali prevoz trupla v nasprotju z 42. členom tega zakona; 
12.   če ne pripravi ali ne izvaja programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb 

(44. člen); 
12.a   če se ne ravna v skladu z ukrepi pristojne inšpekcije iz drugega odstavka 46.a člena tega 

zakona ali če se jih onemogoča; 
13.   če se ne ravna ali onemogoča ukrepe zdravstvene inšpekcije iz 47. člena tega zakona; 
14.   če se ne ravna ali onemogoča ukrepe zdravstvene inšpekcije na državni meji iz prvega 

odstavka 48. člena tega zakona. 

Z globo od 2.000 do 50.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost. 



Z globo od 400 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje 
posameznik, odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. 

Z globo od 400 do 40.000 evrov se kaznuje pravna oseba, ki ravna v nasprotju z 
51.a in 51.b členom tega zakona. 


