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Priporočila za cepljenje razseljenih oseb iz Ukrajine v skladu z Zakonom o 

začasni zaščiti razseljenih oseb  
 
Za zaščito javnega zdravja je pomembno, da so poleg prebivalcev Slovenije, cepljene tudi osebe v 
skladu z Zakonom o začasni zaščiti razseljenih oseb in Uredbo o načinu zagotavljanja pravic osebam z 
začasno zaščito. V redni Program cepljenja in zaščite z zdravili je smiselno vključiti vse predšolske in 
šolske otroke, odrasle pa v primeru ugotovljene  indikacije.  
 
V kolikor predšolski in šolski otrok nima dokazov o cepljenju z ustreznim cepivom in prejetem 
zadostnem številu odmerkov glede na starost  v skladu z letnim  Programom  cepljenja in zaščite z 
zdravili, se pri njem izvede cepljenje.  
 
Cepljenje je veljavno, če ima oseba pisno dokumentacijo ali »zanesljiv ustni podatek« o opravljenem 
cepljenju* po shemi, ki je primerljiva s slovenskim programom cepljenja (v pomoč izvajalcem je v 
prilogi tudi ukrajinski koledar cepljenja). Če nima ustrezne dokumentacije ali zanesljivega ustnega 
podatka o opravljenem cepljenju ali v primeru dvoma, se oseba smatra kot necepljena, pri njej je 
potrebno začeti s cepljenjem glede na starost (glej Koledar cepljenja otrok v Sloveniji) in dejavnike 
tveganja, razen, če se ugotovijo razlogi za opustitev. Če je oseba že pričela s cepljenjem, pa še ni 
popolno cepljena, se cepljenje nadaljuje z ustreznim številom odmerkov (odmerkov se ne ponavlja, 
cepljenja se ne začenja znova). Cepljeni osebi je potrebno ob začetku cepljenja izdati Knjižico o 
cepljenju, v katero se vpišejo vsa opravljena cepljenja, če pa ima ustrezen identifikator, se cepljenje 
vpiše v eRCO (https://www.nijz.si/sl/elektronski-register-cepljenih-oseb-in-nezelenih-ucinkov-po-
cepljenju-erco ).  
 
Po programu cepljenja in zaščite z zdravili za tekoče leto so za predšolske oziroma šolske otroke 
predvidena cepljenja proti: davici, tetanusu, oslovskem kašlju, otroški paralizi, hemofilusu tipa b, 
hepatitisu B, pnevmokoknim okužbam, ošpicam, mumpsu, rdečkam, KME, okužbam s HPV, gripi, 
ponudi pa se jim tudi cepljenje proti covid-19.   
 
Cepljenje proti tuberkulozi je v skladu s Programom cepljenja predvideno za: 

- novorojenčke, katerih starši so se v zadnjih petih letih pred rojstvom novorojenčka priselili iz 
držav z višjo incidenco tuberkuloze. Seznam držav z višjo incidenco tuberkuloze je objavljen na 
spletni strani Registra za tuberkulozo: http://www.klinika-golnik.si/dejavnost-
bolnisnice/klinicna-dejavnost/tuberkuloza/register-za-
tuberkulozo/datoteke/seznam_drzav.pdf   

- otroke, katerih matere se zdravijo zaradi tuberkuloze.  
Dodatna priporočila glede cepljenja proti tuberkulozi so dostopna na spletni strani Registra za 
tuberkulozo (glej zgoraj). 
 
Pri necepljenih razseljenih osebah iz Ukrajine se prednostno opravi cepljenje proti ošpicam in otroški 
paralizi.  
 
Cepljenje proti otroškim boleznim je v Sloveniji obvezno. Pogoj za vključitev ukrajinskih otrok v vrtec 
je cepljenje z enim odmerkom proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (enako kot za otroke v RS.)  
Pred vstopom ukrajinskih otrok v šolo se preveri cepilni status in se cepljenje zagotovi v enakem obsegu 
kot otrokom v RS. 
______________ 
* V primeru »zanesljivega ustnega podatka« o opravljenem cepljenju se v cepilno knjižico zabeleži podatek o 

zaporedni številki prejetega odmerka (z opombo, da je oseba po navedbi že prejela določeno št. odmerkov)  

https://www.nijz.si/sl/elektronski-register-cepljenih-oseb-in-nezelenih-ucinkov-po-cepljenju-erco
https://www.nijz.si/sl/elektronski-register-cepljenih-oseb-in-nezelenih-ucinkov-po-cepljenju-erco
http://www.klinika-golnik.si/dejavnost-bolnisnice/klinicna-dejavnost/tuberkuloza/register-za-tuberkulozo/datoteke/seznam_drzav.pdf
http://www.klinika-golnik.si/dejavnost-bolnisnice/klinicna-dejavnost/tuberkuloza/register-za-tuberkulozo/datoteke/seznam_drzav.pdf
http://www.klinika-golnik.si/dejavnost-bolnisnice/klinicna-dejavnost/tuberkuloza/register-za-tuberkulozo/datoteke/seznam_drzav.pdf
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Koledar rednih cepljenj predšolskih in šolskih otrok v Sloveniji 

STAROST/ 
ŠOLSKO OBDOBJE 

NALEZLJIVE BOLEZNI, PROTI KATERIM CEPIMO 

Prvo in drugo leto starosti  

trije meseci davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P), hemofilus influence tip b (Hib), 
otroška paraliza (IPV), hepatitis B (HBV) (1. odmerek DTPHibIPV-HBV), 
pnevmokokne okužbe (1. odmerek PCV) 

pet mesecev davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P), hemofilus influence tip b (Hib), 
otroška paraliza (IPV), hepatitis B (HBV) (2. odmerek DTPHibIPV-HBV, 
pnevmokokne okužbe (2. odmerek PCV) 

11 do 18 mesecev 

 

ošpice, mumps, rdečke (1. odmerek OMR)  

davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P), hemofilus influence tip b (Hib), 
otroška paraliza (IPV), hepatitis B (HBV) (3. odmerek DTPHibIPV-HBV) 

pnevmokokne okužbe (3. odmerek PCV) 

eno leto klopni meningoencefalitis (3 odmerki cepiva KME) 

6 do 23 mesecev gripa (1 ali 2 odmerka v sezoni) 

Tretje leto starosti 

tri leta klopni meningoencefalitis (3 odmerki cepiva KME) 

Pred vstopom v šolo 

pet do šest let ošpice (O), mumps (M), rdečke (R) (2. odmerek OMR) in hepatitis B (1. in 
2. odmerek HBV) 

Šolsko obdobje 

1. razred OŠ hepatitis B (3. odmerek HBV) 

3. razred OŠ davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P) (5. odmerek – revakcinacija DTP) 

6. razred OŠ okužbe s HPV (1. in 2. odmerek HPV cepiva) 

ob sistematskem 
pregledu v srednji šoli 

tetanus (T) (6. odmerek – revakcinacija T)  

 
Navodila za cepljenje zamudnikov so objavljena na naslednji povezavi:  

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/2022_uporaba_kombiniranih_cepiv_izven_registracij

e.pdf  
 
Za odrasle razseljene osebe iz Ukrajine je predvideno cepljenje v enakem obsegu kot za slovenske 
prebivalce (v skladu s programom cepljenja oz. nacionalnimi smernicami in algoritmi).  
 

Koledar rednih cepljenj* odraslih 

STAROST/STANJE NALEZLJIVE BOLEZNI, PROTI KATERIM CEPIMO 

>26 let davica (D), tetanus (T), (1 odmerek cepiva DT na 10 let) 

49 let klopni meningoencefalitis (3 odmerki cepiva KME) 

>65 let  gripa (1 odmerek v sezoni) 

nosečnice oslovski kašelj (P) (1 odmerek cepiva DTP od 24. tedna nosečnosti dalje) 
gripa (1 odmerek v sezoni) 

* Cepljenja zaradi zdravstvenih indikacij so opredeljena v Navodilih za izvajanje Programa cepljenja in zaščite z 

zdravili 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/2022_uporaba_kombiniranih_cepiv_izven_registracije.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/2022_uporaba_kombiniranih_cepiv_izven_registracije.pdf
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Prilagamo koledar cepljenj, ki jih izvajajo v Ukrajini, kot pomoč izvajalcem cepljenja. 

 

Koledar cepljenj v Ukrajini 
 

STAROST NALEZLJIVE BOLEZNI, PROTI KATERIM CEPIJO V UKRAJINI 

Prvih  18 mesecev starosti 

ob rojstvu (1. dan) hepatitis B (1. odmerek) 

3.-5. dan tuberkuloza (en odmerek) 

2 meseca 

 

hepatitis B (2. odmerek) 
davica, tetanus, oslovski kašelj, otroška paraliza (IPV), hemofilus influence 
tip b (1. odmerek) 

4 mesece davica, tetanus, oslovski kašelj, otroška paraliza (IPV), hemofilus influence 
tip b (2. odmerek) 

6 mesecev hepatitis B (3. odmerek) 
davica, tetanus, oslovski kašelj, otroška paraliza (OPV) (3. odmerek) 

12 mesecev hemofilus influence tip b (3. odmerek) 
ošpice, mumps, rdečke (1. odmerek) 

18 mesecev davica, tetanus, oslovski kašelj, otroška paraliza (OPV) (4. odmerek) 

2 – 16 let starosti 

6 let davica, tetanus, otroška paraliza (OPV) (5. odmerek) 
ošpice, mumps, rdečke (2. odmerek) 

14 let otroška paraliza (OPV) (6. odmerek) 

16 let davica, tetanus (6. odmerek) 

Odrasli 

vsakih 10 let davica, tetanus (en odmerek cepiva) 

 


