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VLADA
1693. Sklep o uporabi ukrepov, ki jih določa Zakon 

o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi bolezni 
opičje koze

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o nalezljivih 
boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 
– ZDUOP in 82/21) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o uporabi ukrepov, ki jih določa  

Zakon o nalezljivih boleznih, pri nalezljivi  
bolezni opičje koze

1. člen
Pri nalezljivi bolezni opičje koze se uporabijo ukrepi, ki 

jih Zakon o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 
– ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21; v nadaljnjem besedi-
lu: ZNB) določa za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih 
bolezni.

2. člen
Prijavljanje nalezljive bolezni opičje koze poteka na način, 

ki ga ZNB in Pravilnik o prijavi nalezljivih bolezni in posebnih 
ukrepih za njihovo preprečevanje in obvladovanje (Uradni list 
RS, št. 16/99 in 58/17) določata za kugo za nalezljive bolezni 
iz 1. skupine nalezljivih bolezni.

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.
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