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IZVAJALCEM CEPLJENJA - CEPILNIM CENTROM
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Datum: 16. 4. 2021

Zadeva: Informacije o cepljenju v skladu s strategijo cepljenje, verzija V,
z dne 15.4.2021

Spoštovani,
Vlada RS je 15.4.2021 sprejela posodobljeno Nacionalno strategijo cepljenja, verzija V.

Ključna sprememba nove strategije je uvrstitev maturantov in zaposlenih, ki neposredno
sodelujejo pri izvedbi mature ter še niso bili cepljeni, v četrto prednostno skupino, skupaj z
osebami starimi 60 let in več ter kroničnimi bolniki. Cepljenje je po novem omogočeno tudi
staršem posebej ranljivih, kronično bolnih otrok.
Glede na trenutno epidemiološko situacijo in podatke o precepljenosti prednostnih skupin se
ob zagotoviti precepljenosti oseb iz prve, druge in tretje skupine, prednostno zagotavlja
proaktivni pristop cepilnih centrov k cepljenju starejših od 60 let in kroničnih bolnikov, ki so
starejši od 18 let ter maturantov.
Maturanti se prijavijo za cepljenje v cepilnem centru (v zdravstvenem domu, kjer imajo
stalno prebivališče). V prihodnjem tednu naj se obravnavajo prednostno, predvideni termin
cepljenja je 23.4.2021.
Prosimo vas, da dodatne količine cepiva za cepljenje maturantov NIJZ-ju sporočite
najkasneje do ponedeljka, 19.4.2021 do 12.00 ure.
Šele po zagotovitvi precepljenosti oseb iz prvih štirih skupin strategije se nadaljuje s
cepljenjem pete prioritetne skupine, v katero spadajo Predsednik RS in Urad Predsednika
republike, poslanci DZ in državni svetniki DS (in del strokovnih služb), Vlada RS in Urad
predsednika Vlade RS, Ustavno sodišče, župani in direktorji občinskih uprav, zaposleni v
državni upravi in pravosodju, ki izvajajo naloge nujne za nemoteno delovanje Vlade RS in
pravosodnega sistema, Upravi RS za zaščito in reševanje ter policiji in slovenski vojski.
Zaradi omejenih količin posameznih cepiv in logističnih razlogov ni mogoče izbirati med cepivi,
s katerimi bi posameznik želel biti cepljen. V skladu z mnenjem Posvetovalne skupine za
cepljenje (PSC), da se odpravi starostna omejitev za cepivo AstraZeneca (Vaxzevria), trenutno
omejeno dosegljivostjo posameznih vrst cepiv in skladno z vrstnim redom prednostnih skupin

trenutno veljavne Nacionalne strategije cepljenja proti covid-19, se trenutno dostopna cepiva
uporabljajo po naslednjih kriterijih:
1. cepivi mRNA Pfizer/BioNTech (Comirnaty) in Moderna :
- starejši od 60 let,
- maturanti, ki še niso dopolnili 18 let,
- posebej ranljivi kronični bolniki ne glede na starost* in starši oziroma skrbniki posebej
ranljivih kronično bolnih otrok.
2. cepivo AstraZeneca (Vaxzevria):
- maturanti in zaposleni, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature ter še niso bili cepljeni,
- zdravstveni delavci in sodelavci ter zaposleni in oskrbovanci v DSO in SVZ,
- starši oz. skrbniki posebej ranljivih kronično bolnih otrok,
- starejši od 60 let, ki želijo biti čim prej na vrsti za cepljenje,
- kronični bolniki, stari 18 let in več*** (ki ne sodijo v skupino posebej ranljivih kroničnih
bolnikov),
- diplomati in drugi uslužbenci MZZ in drugih ministrstev, ki potujejo zaradi predsedovanja EU;
tuji diplomatski predstavniki v RS; pripadniki Slovenske vojske, ki odhajajo na mirovne misije
na tuje in pripadniki Policije, ki odhajajo na mirovne civilne misije na tuje; udeleženci
Olimpijskih in Paralimpijskih iger, Predsednik RS in Urad Predsednika republike, poslanci DZ in
državni svetniki DS (in del strokovnih služb), Vlada RS in Urad predsednika Vlade RS, Ustavno
sodišče, župani in direktorji občinskih uprav, zaposleni v državni upravi in pravosodju, ki
izvajajo naloge nujne za nemoteno delovanje Vlade RS in pravosodnega sistema, Upravi RS za
zaščito in reševanje ter policiji in slovenski vojski.
Za cepljenje oseb z zmanjšano pokretnostjo na domu se lahko poleg cepiva AstraZeneca
(Vaxzevria), uporablja tudi cepivo Pfizer/BionTech (Comirnaty). Za osebe z zmanjšano
pokretnostjo veljajo enake prednostne skupine kot za pokretne osebe.
V skladu z mnenjem PSC se cepljenje oseb, ki so dokazano prebolele COVID-19, opravi samo z
enim odmerkom cepiva proti COVID-19.
Osebe, ki so dokazano zbolele za COVID-19 po cepljenju s prvim odmerkom, prejmejo drugi
odmerek cepiva istega proizvajalca 6 mesecev po začetku bolezni.

Lep pozdrav,
Mag. Franc Vindišar
državni sekretar
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