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Pobuda:  obvezno cepljenje predšolskih in šolskih otrok  

V skladu z 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL naslavljam na župana MOL pisno svetniško 

vprašanje in prosim za pisni odgovor.  

 

V Sloveniji je skladno z Zakonom o nalezljivih boleznih obvezno cepljenje otrok proti tuberkulozi, 

davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, ošpicam, mumpsu, rdečkam in cepljenje proti 

hepatitis B. Opustitev cepljenja je v skladu z veljavno zakonodajo možna le iz medicinskih razlogov. 

 

Starši, ki otrok ne cepijo domnevajo, da medicina ne pozna metode, po kateri bi lahko predvidela 

posameznikovo reakcijo na določeno cepivo, kršeno naj bi bilo načelo medicinske etike ter svobodna 

privolitev v medicinski poseg. Poudarjajo, da je cepljenje zdravstveni poseg, ki ni namenjen 

zdravljenju, saj cepijo zdrave otroke. Nekatera cepiva naj bi sprožala nezaželene stranske učinke. 

 
Zakon o vrtcih se ne opredeljuje glede cepljenja in v 20. členu navaja le, da morajo starši ob sprejemu 

otroka v vrtec priložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. Strokovno stališče Nacionalnega 

inštituta za javno zdravje  je, naj bi v kolektiv vstopali le otroci, ki so cepljeni skladno s programom 

cepljenja, saj je cepljenje otrok nedvomno najpomembnejši ukrep za varovanje pred razširjanjem 

nalezljivih bolezni v takem okolju. 

 

Stališče Ministrstva za zdravje je, da je cepljenje preizkušen in varen zdravstveni ukrep, s katerim se 

preprečuje in obvladuje vrsto nalezljivih bolezni, zaradi katerih so v preteklosti otroci in odrasli 

obolevali in katerih pogosti posledici sta bili invalidnost in smrt. Cepljenje naj ne bi bilo samo v 

korist posameznika, temveč vseh. V primeru nevarnosti nalezljive bolezni prevlada pravica 

skupnosti, da se prepreči širjenje bolezni. Skrbi tudi slovenske pediatre, kajti staršev, ki otrok ne 

cepijo je vse več. Kritična meja za kolektivno zaščito je po kriterijih Svetovne zdravstvene 

organizacije 95 % cepljenih, v Sloveniji pa je bilo lani cepljenih 92 % dvoletnih otrok.  Po podatkih 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bila precepljenost predšolskih otrok proti ošpicam, 

mumpsu in rdečkam v letu 2015 89,6 %. Precepljenost predšolskih otrok proti davici, tetanusu, 

oslovskemu kašlju in otroški paralizi v letu 2015 pa 91,6 %. Največ necepljenih otrok je v Ljubljani, 

največ jih obiskuje Waldorfsko šolo.  

O opravljenem cepljenju je treba izdati potrdilo, voditi evidenco in poročati območnim zavodom za 

zdravstveno varstvo oziroma Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije v skladu s 

predpisom, ki ga izda minister, pristojen za zdravje. 

O vprašanju je odločalo tudi že Ustavno sodišče RS leta 2004, in sicer na pobudo Društva za svobodo 

odločanja. Odločilo je, da Zakon o nalezljivih boleznih, ki v 22. členu določa obvezno cepljenje ni v 

neskladju z Ustavo.  Država mora zagotoviti pravico do zdravstvenega varstva in mora z ustreznimi 



 

 

ukrepi zagotoviti, da bo prebivalstvo deležno potrebnih preventivnih in kurativnih ukrepov, vse z 

namenom, da se vsem zagotovi najvišja možna stopnja zdravja. Cepljenje je takšen preventivni 

zdravstveni ukrep, ki pomeni zdravljenje v širšem smislu in prispeva k ohranjanju posameznika in 

članov širše skupnosti.   

 

Zaradi prepričanja nekaterih staršev, da so cepljenja nepotrebna ali celo škodljiva, so se v nekaterih 

sosednjih državah bolezni ponovno pojavile, npr. rdečke. Menimo, da s takim ravnanjem starši, ki 

otrok ne cepijo, čeprav za to ne obstaja noben zdravstveni razlog, resno ogrožajo svoje zdravje, 

predvsem pa zdravje tiskih otrok, ki jih zaradi zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti.  

 

Zaskrbljena sem nad zadnjimi rezultati NIJZ, zato prosim MOL, kot ustanoviteljico javnih vrtcev in 

osnovnih šol za naslednje informacije:  

Kako je s preverjanjem podatkov o opravljenih cepljenjih pred vstopom v organizirano predšolsko 

varstvo in pred vstopom v šolo?   

Ali so necepljeni otroci deležni pred vstopom v vrtec in šolo posebne obravnave? So posebej 

evidentirani?  

Ste prejeli kakšna priporočila Zdravstvenega inšpektorata RS, ki je pristojen za inšpekcijski nadzor 

na področju obveznega cepljenja glede sprejema necepljenih otrok v vrtce in šole?  

Kakšno je bilo stališče MOL glede predlagane spremembe Zakona o nalezljivih boleznih glede 

obveznega cepljenja in spremembe Zakona o zdravstvenem  varstvu iz zdravstvenem zavarovanju, ki 

je v javni razpravi,  da med pravice iz zdravstvenega zavarovanja med drugim ne sodijo zdravstvene 

storitve, ki so posledica zdravljenja bolezni, ki neposredno izhaja iz opustitve obveznega cepljenja, če 

za opustitev cepljenja ni navedenih zdravstvenih razlogov?   

 

S spoštovanjem,  

                                                                                            Nataša Sukič 

                                                                                            mestna svetnica 

 

 

 


