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Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) smo v reševanje prejeli pismo Sveta 
stanovalcev Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane (v nadaljnjem besedilu: svet stanovalcev), v katerem 
nas svet stanovalcev seznanja, da je obravnaval problematiko v povezavi s cepljenjem po preboleli 
nalezljivi bolezni COVID-19. Svet stanovalcev je na izredni seji, ki je potekala 21. 1. 2021 sprejel 
sklep, iz katerega izhaja, da svet stanovalcev nasprotuje strokovni usmeritvi, da se osebe, ki so 
okužbo z virusom SARS-CoV-2 prebolele, cepi proti virusu SARS-CoV-2 šest mesecev od 
prebolele okužbe. Kot utemeljitev svet stanovalcev navaja nevarnost ponovnega izbruha okužb v 
domovih za starejše, tudi v povezavi z zapiranjem domov za starejše oziroma omejevanjem 
obiskov in izhodov stanovalcev. Svet stanovalcev navaja, da bodo odločevalci, ki sprejemajo 
odločitve v povezavi s cepljenjem proti virusu SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: cepljenje) nosili 
vse moralne in materialne posledice teh odločitev. Svet stanovalcev zahteva, da se cepljenje 
začne po treh mesecih po preboleli okužbi z virusom SARS-CoV-2. Svet stanovalcev tudi navaja, 
da so se v preteklem letu na zahtevo Ministrstva za zdravje v socialno varstvenih zavodih 
organizirale sive in rdeče cone, ki po navedbah sveta stanovalcev v nekaterih primerih niso nudile 
ustreznih pogoje bivanja.

V povezavi z izpostavljeno tematiko pojasnjujemo, da je Republika Slovenije sprejela Nacionalno 
strategijo cepljenja1 proti COVID-19, v kateri je bila za razliko od nekaterih drugih držav populacija 
starejših v institucijah tista, ki se jo cepi prednostno. S prvimi prejetimi količinami cepiva proti 
virusu SARS-CoV-2, se je dne 27. 12. 2020 v Republiki Sloveniji pričelo cepljenje v socialno 
varstvenih zavodih, ki je zahvaljujoč izjemno učinkoviti organiziranosti zdravstvenih domov 
potekalo strokovno, varno in hitro.

                                                            
1 https://www.gov.si/assets/vlada/Koronavirus-zbirno-infografike-vlada/Cepljenje/Nacionalna-strategija-cepljenja-proti-
COVID-19.doc
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Dejstvo je, da starejši s pridruženimi kroničnimi nenalezljivimi boleznimi spadajo v ranljivo skupino 
prebivalcev v primeru zbolevanja za koronavirusno boleznijo. Zato je bila v času trajanja epidemije 
nalezljive bolezni COVID-19 populaciji starejših, zlasti tistih, ki živijo v institucijah, namenjana 
dodatna aktivna skrb ministrstva. Ukrepi, ki se sprejemajo in izvajajo, temeljijo na strokovnih 
smernicah in izkušnjah primerljivih držav. Tako je tudi na področju cepljenja. 

V Republiki Sloveniji po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije živi 114.167 oseb, ki so 
starejše od 80 let, od tega manjšina v socialno varstvenih zavodih. Tudi starejši, ki živijo doma se 
mnogi soočajo z različnimi oviranostmi, kroničnimi nenalezljivimi boleznimi in nenazadnje tudi 
odvisnostjo od pomoči druge osebe ali služb s področja zdravstva in socialnega varstva ter kot taki 
prav tako spadajo v kategorijo državljanov, ki se jih cepi prednostno. Odrekanje cepljenja navedeni 
skupini prebivalstva, ki še ni prebolela okužbe z virusom SARS-CoV-2, na račun cepljenja oseb v 
institucijah, ki so okužbo z virusom SARS-CoV-2 že prebolele in od okužbe še ni minilo šest 
mesecev, bi bilo na podlagi razpoložljivih podatkov in strokovnih smernic, neutemeljeno.

Svetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje je 18. 1. 2021 sprejela 
sklep, da se "cepljenje pri prebolevnikih lahko varno odloži do 6 mesecev po začetku bolezni". 
Sklep temelji na znanstvenih podatkih o trajanju imunosti po preboleli bolezni. V obdobju, ko je 
količina razpoložljivega cepiva manjša, kakor je število potreb po cepljenju, je pomembno, da se 
cepijo najprej tisti, ki so najbolj ogroženi za težji potek bolezni, kar pa so tudi starejši, ki živijo doma 
in druge skupine državljanov, ki zaradi pridruženih bolezni spadajo v ranljive skupine prebivalstva. 
Prezreti ne gre tudi nujnosti zagotavljanja cepljenja zaposlenim v zdravstvu in socialnem varstvu 
ter zaposlenim v kritični infrastrukturi, saj se na ta način omogoči zagotavljanje delovanja nujnih 
služb tudi v primeru novega vala okužb z virusom SARS-CoV-2.

Navedeno podpirajo tudi začasna priporočila Svetovne zdravstvene organizacije2, iz katerih izhaja, 
da je pri osebah, ki so okužbo z virusom SARS-CoV-2 prebolele, ponovna simptomatska okužba z 
virusom SARS-CoV-2 znotraj šest mesecev po okužbi redka in usmerjajo, da se cepljenje oseb, ki 
so okužbo z virusom SARS-CoV-2 prebolele, lahko odloži proti koncu šestega meseca po preboleli 
okužbi. 

Zaključno poudarjamo, da je ne glede na dejstvo, da je posameznik okužbo z virusom SARS-CoV-
2 že prebolel oziroma je bil proti virusu SARS-CoV-2 polno cepljen, potrebno nadaljnje dosledno 
izvajanje vseh ukrepov za preprečevanja prenosa virusa SARS-CoV-2 (zlasti dosledna higiena rok 
in kašlja, čiščenje, razkuževanje in prezračevanje prostorov, vzdrževanje fizične razdalje, kjer je to 
mogoče, uporaba zaščitnih mask itd.). Pri osebi, ki je okužbo z virusom SARS-CoV-2 že prebolela, 
je verjetnost ponovnega zbolevanja za koronavirusno boleznijo znotraj šestih mesecev 
zanemarljiva, je pa ta oseba lahko kolonizirana z virusom SARS-CoV-2 in kot taka nevarna za 
prenos virusa na druge osebe.

V povezavi z navedbo sivih in rdečih con dodajamo pojasnilo, da nas je prisotnost virusa SARS-
CoV-2 v Republiki Sloveniji opozorila na nujnost drugačnih pristopov v primerih okužb, ki se 
prenašajo kapljično ali aerogeno. Med povzročitelje, ki se prenašajo na predhodno naveden način 
spadajo tudi povzročitelji sezonske gripe, norovirusi ipd., ki jih učinkovito lahko zajezimo in 
preprečimo njihov prenos le z doslednim upoštevanjem vseh ukrepov za preprečevanje in 
obvladovanje okužb, med katere spada tudi ustrezna organizacija prostorov in kadrov glede na 
aktualne epidemiološke razmere.

Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

                                                            
2 https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-vaccines-SAGE_recommendation-BNT162b2-2021.1
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S spoštovanjem,

mag. Marija MAGAJNE
DRŽAVNA SEKRETARKA

Vročiti:

- Republika Slovenija. Kabinet predsednika Vlade, gp.kpv@gov.si - po e pošti
- Svet stanovalcev Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane. Miroslav A. Kolenko, 

kmiroslav1@siol.net - po e pošti
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@gov.si - po e 

pošti
- Nacionalni inštitut za javno zdravje, marta.vitek@nijz.si, info@nijz.si, tatjana.frelih@nijz.si

– po e pošti
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