
 

 

 

Cepljenja, ki pripadajo beguncem/prosilcem za azil 

 
 

Za zaščito javnega zdravja je pomembno, da so poleg državljanov Slovenije, cepljeni tudi 

prosilci za azil. 

Otrokom in mladostnikom – prosilcem za azil – pripadajo vsa cepljenja v skladu s 

Programom cepljenja in zaščite z zdravili, torej cepljenja proti: davici, tetanusu, oslovskem 

kašlju, otroški paralizi, hemofilusu tipa b, pnevmokoknim okužbam, ošpicam, mumpsu, 

rdečkam, hepatitisu B in HPV okužbam.  Cepljenje proti tuberkulozi je priporočljivo za 
novorojenčke, katerih starši so se v zadnjih petih letih pred rojstvom novorojenčka priselili iz 
držav z višjo incidenco tuberkuloze. 
 

KOLEDAR REDNIH CEPLJENJ PREDŠOLSKIH IN ŠOLSKIH OTROK V LETU 2018: 
 

STAROST/ 
ŠOLSKO OBDOBJE 

NALEZLJIVE BOLEZNI, PROTI KATERIM CEPIMO 

Prvo leto starosti 

3 mesece davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P), hemofilus influence tip b 
(Hib), otroška paraliza (IPV) (1. odmerek DTPHibIPV), pnevmokokne 
okužbe (1. odmerek PCV) 

4 do 5 mesecev davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P), hemofilus influence tip b 
(Hib), otroška paraliza (IPV) (2. odmerek DTPHibIPV,  

6 mesecev davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P), hemofilus influence tip b 
(Hib), otroška paraliza (IPV) (3. odmerek DTPHibIPV), pnevmokokne 
okužbe (2. odmerek PCV) 

Drugo leto starosti 

12 do 18 mesecev 
 

ošpice, mumps, rdečke (1. odmerek OMR)  
pnevmokokne okužbe (3. odmerek PCV) 

12 do 24 mesecev davica (D), tetanus (T), oslovski kašelj (P), hemofilus influence tip b 
(Hib), otroška paraliza (IPV) (4. odmerek – revakcinacija DTPHibIPV)  

Pred vstopom v šolo 

5 do 6 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 
(samo deklice) 

okužbe s humanimi papilomavirusi (1. in 2. odmerek HPV cepiva) 

ob sistematskem 
pregledu v srednji 
šoli 

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



 

 
 

 

Odraslim je zagotovljeno le cepljenje ob epidemioloških indikacijah v skladu z nacionalnimi 

smernicami in algoritmi.  

Za nosečnice je priporočljivo cepljenje proti oslovskemu kašlju čimprej po 24. tednu 

nosečnosti in v sezoni tudi cepljenje proti gripi. 

 

 

 

Priporočila za cepljenje prosilcev za azil  

Za zaščito javnega zdravja je pomembno, da so poleg državljanov Slovenije, cepljeni tudi 

prosilci za azil. V redni Program cepljenja in zaščite z zdravili je smiselno vključiti predšolske 

in šolske otroke ter izvesti cepljenje pri vseh prosilcih za azil v primeru ugotovljene  

indikacije.  

 

V kolikor predšolski in šolski otrok ne bo imel 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 o prejetem cepivu po shemi, ki je 

primerljiva s slovenskim programom cepljenja. Če nima ustrezne dokumentacije o cepljenju, 

se smatra kot necepljena, pri njej je potrebno začeti s cepljenjem glede na starost (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.  

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, pnevmokoknim okužbam, ošpicam, mumpsu, rdečkam, hepatitisu B in 

HPV okužbam.   

 

Cepljenje proti tuberkulozi je predvideno le 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  in za otroke, 
katerih matere se zdravijo zaradi tuberkuloze.  
Otroci mlajši od petih let, ki nimajo pisnih dokazil o cepljenju, naj bi v prvem letu bivanja 

prejeli: 

- 4 odmerke (oz. 3, če s cepljenjem začnejo po 12. mesecu starosti) 5-valentnega cepiva 

(davica, tetanus, oslovski kašelj, otroška paraliza, Hib); 

- 2 odmerka cepiva proti pnevmokoknim okužbam, če so rojeni po oktobru 2014; 

- 1 odmerek cepiva proti ošpicam mumpsu in rdečkam. 

 

 

 

 

 

 

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


 

Otroci stari 5 let in več ter mladostniki, ki nimajo pisnih dokazil o cepljenju, naj bi v prvem 

letu bivanja prejeli: 

 

- 2 odmerka cepiva proti davici in tetanusu,  

- 1 odmerek cepiva proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju,  

- 3 odmerke cepiva proti otroški paralizi, 

- 2 odmerka cepiva proti ošpicam mumpsu in rdečkam in  

- 3 odmerke cepiva proti hepatitisu B.  

 

 

(glej  

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_kombiniranih_cepiv_izven_regist

racije_za_zamudnike_2016.pdf  

 

Dekleta starejša od 11 let (ki so bila leta 2009 stara 11 let), bi lahko prejela ustrezno število 

odmerkov cepiva proti HPV. 

 

Za odrasle je predvideno le cepljenje ob epidemioloških indikacijah v skladu z nacionalnimi 

smernicami in algoritmi. 

 
 

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_kombiniranih_cepiv_izven_registracije_za_zamudnike_2016.pdf
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_kombiniranih_cepiv_izven_registracije_za_zamudnike_2016.pdf

