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Zadeva: Priporočilo Zagovornika načela enakosti v zvezi s financiranjem
cepljenja proti okužbam s humanimi papilomavirusi 

Spoštovani,

Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) je od mater dečkov, starih 12 in 14 
let (v nadaljevanju: pobudnici), prejel predlog za obravnavo diskriminacije pri pogojih 
cepljenja otrok proti humanim papilomavirusom (v nadaljnjem besedilu: HPV). Pobudnici 
zatrjujeta, da so pogoji cepljenja za dečke diskriminatorni v primerjavi z ureditvijo, ki velja za 
deklice.

Zagovornik je na podlagi predloga pobudnic z vidika svojih pristojnosti, ki jih določa zakon o 
varstvu pred diskriminacijo (ZVarD), preučil Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite 
z zdravili za leto 2021 (Uradni list RS, št. 89/21). Pravilnik določa Program cepljenja in 
zaščite z zdravili za leto 2021 (v nadaljnjem besedilu: letni program), pogoje in način izvedbe 
letnega programa, izvajalce ter način nabave in razdeljevanja cepiv ter specifičnih 
imunoglobulinov. Iz pregledanih študij in podatkov izhaja, da se je s prvim odmerkom proti 
HPV cepilo okoli 50 odstotkov deklic in 27 odstotkov dečkov, da je precepljenost v Sloveniji 
še vedno prenizka, da univerzalni (t.i. spolno nevtralni) program cepljenja verjetno zagotavlja 
bolj odporno zaščito populacije zaradi t.i. čredne imunosti pri nižjih ravneh vnosa cepiva in da 
je čim širša in čim lažja dostopnost do cepljenja smiselna zaradi preprečevanja posledic 
virusa na ljudi ne glede na spol. 

Zagovornik skladno s svojo pristojnostjo po drugi alineji 21. člena ZVarD Ministrstvu 
za zdravje in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje priporoča, da naj razširita 
možnost priporočljivega cepljenja proti HPV v Programu cepljenja in zaščite z zdravili 
za tekoče leto v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ali državnega 
proračuna na način, da se poleg že obstoječim upravičencem omogoči cepljenje tudi 
vsem zainteresiranim osebam do 26. leta starosti, ne glede na spol.

Zagovornik v nadaljevanju podaja podrobnejšo obrazložitev priporočila. Vljudno vas 
naprošamo, da nas v 30 dneh od prejema tega dopisa obvestite o upoštevanju priporočila. 

S spoštovanjem,
     Miha Lobnik 

ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI
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Priloga:
- Utemeljitev strokovne službe Zagovornika k priporočilu št. 050-33/2021/24

Poslano:
- naslovniku (elektronsko - gp.mz@gov.si),
- NIJZ (elektronsko - info@nijz.si),
- zbirka dok. gradiva.

V vednost: 
- Urad Predsednika republike (po e-pošti: gp.uprs@predsednik.si)  
- Državni zbor (po e-pošti: gp@dz-rs.si)  
- Državni svet (po e-pošti: gp@ds-rs.si)  
- Vlada Republike Slovenije (po e-pošti: gp.gs@gov.si) 
- Varuh človekovih pravic (po e-pošti: info@varuh-rs.si) 
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UTEMELJITEV STROKOVNE SLUŽBE ZAGOVORNIKA K PRIPOROČILU ŠT. 050-
33/2021/24

Zagovornik skladno s svojo pristojnostjo po drugi alineji 21. člena ZVarD 
Ministrstvu za zdravje in Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje priporoča, da naj 
razširita možnost priporočljivega cepljenja proti HPV v Programu cepljenja in 
zaščite z zdravili za tekoče leto v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja ali 
državnega proračuna na način, da se poleg že obstoječim upravičencem omogoči 
cepljenje tudi vsem zainteresiranim osebam do 26. leta starosti, ne glede na spol.

Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) je od mater dečkov, starih 12 in 14 
let (v nadaljevanju: pobudnici), prejel predlog za obravnavo diskriminacije pri pogojih 
cepljenja otrok proti humanim papilomavirusom (v nadaljnjem besedilu: HPV). Pobudnici 
zatrjujeta, da so pogoji cepljenja za dečke diskriminatorni v primerjavi z ureditvijo, ki velja za 
deklice.

Navajata, da so z letom 2021 v nacionalni program cepljenja proti HPV poleg deklic vključeni 
tudi dečki, kar pomeni, da se v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) lahko 
cepijo deklice in dečki, ki v šolskem letu 2021/22 obiskujejo 6. razred osnovne šole. 
Cepljenje dečkov bo potekalo na sistematskem pregledu v 6. razredu osnovne šole kot 
priporočeno (prostovoljno) cepljenje, tako kot pri deklicah. V breme OZZ se lahko cepijo tudi 
dekleta, ki so obiskovala 6. razred v šolskem letu 2009/10 ali kasneje in še niso bila cepljena 
(zamudnice).1 Pobudnici menita, da bi morala biti vsem otrokom, ki so obiskovali 6. razred v 
šolskem letu 2009/10 ali kasneje, ne glede na spol, zagotovljena enaka zdravstvena 
obravnava.

Zagovornik je z dopisom št. 050-33/2021/4 z dne 7. 10. 2021 zaprosil Ministrstvo za zdravje
(v nadaljevanju: MZ) za odgovore na več vprašanj, povezanih s cepljenjem proti HPV. MZ je 
posredovalo svoj odgovor – dopis št. 181-262/2021/2 z dne 11. 11. 2021. V odgovoru je 
pojasnilo, da je cepljenje proti okužbam s HPV opredeljeno v Programu cepljenja in zaščite z 
zdravili za tekoče leto,2 ki ga na podlagi prvega odstavka 25. člena Zakona o nalezljivih 
boleznih (ZNB)3 določi minister za zdravje na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(v nadaljnjem besedilu: NIJZ).

MZ je navedlo, da je breme okužb s HPV in njihovih posledic največje pri ženskah, zato so v 
skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Evropskega centra za 
preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), deklice glavna ciljna skupina za cepljenje 
proti HPV. MZ je navedlo, da visoka precepljenost deklic (>80 %) predstavlja dobro posredno 
zaščito tudi za dečke, razen določenih skupin (moški, ki imajo spolne odnose z moškimi). 
Univerzalno cepljenje obeh spolov proti HPV zahteva več resursov in najverjetneje 
zagotavlja večji kolektivni učinek programa pri nižji precepljenosti ciljne populacije. Ker s 
cepljenjem dečkov lahko neposredno vplivamo na zmanjšanje bremena okužb s HPV in 
njihovih posledic med moškimi, poleg tega pa posredno vplivamo tudi na znižanje bremena 
okužb s HPV pri ženskah, je bila v letošnjem letu, na predlog NIJZ, izvedena širitev 
programa cepljenja s cepljenjem dečkov proti HPV, je pojasnilo MZ. MZ je nadalje pojasnilo, 
da je bilo cepljenje deklic proti HPV v šestem razredu osnovne šole uvedeno v program 
cepljenja leta 2009, zato cepljenje v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (v 
nadaljnjem besedilu: OZZ) pripada dekletom, ki so v šolskem letu 2009/2010 ali kasneje 
obiskovale 6. razred osnovne šole. Cepljenje v breme OZZ se v skladu s programom 

                                               
1 https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priloga_cepljenju_proti_hpv.pdf.
2 Uradni list RS, št. 89/21.
3 Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 –
ZDUOP in 82/21. 
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cepljenja lahko opravi tudi pri zamudnicah (t.j. dekletih, ki so obiskovale 6. razred v šolskem 
letu 2009/10 ali kasneje in še niso bile cepljene). Dekleta se torej uvrščajo med »zamudnice« 
od šolskega leta 2009/2010 dalje, ko se je cepljenje proti okužbam s HPV uvedlo zanje, in ne 
prej. 

Od leta 2021 so v program cepljenja proti okužbam s HPV vključeni tudi dečki, kar pomeni, 
da se v breme OZZ poleg deklic lahko cepijo tudi dečki, ki v šolskem letu 2021/22 obiskujejo 
6. razred osnovne šole. Zamudnikov pri dečkih še ni, je pojasnilo MZ, saj v tem šolskem letu 
poteka cepljenje prve generacije dečkov. V prihodnjih letih pa se bodo predvidoma v breme 
OZZ lahko cepili tudi dečki zamudniki (t.j. dečki, ki jim v skladu s programom cepljenja 
pripada cepljenje proti HPV in ob predvidenem času niso bili cepljeni). MZ meni, da pri 
cepljenju deklic in dečkov proti okužbam s HPV ne gre za diskriminacijo spolov, saj bodo tudi 
dečki (enako kot deklice) od prihodnjega leta dalje lahko zamudniki, če v šolskem letu 
2021/2022, ko so obiskovali 6. razred osnovne šole, niso bili cepljeni.

Zagovornik je z dopisom št. 050-33/2021/14 z dne 19. 1. 2022 zaprosil Nacionalni inštitut 
za javno zdravje (NIJZ) za odgovore na več vprašanj, povezanih s cepljenjem proti HPV. 
NIJZ je posredoval svoj odgovor – dopis z dne 20. 1. 2022. Pojasnili so, da je bil z 
Ministrstva za zdravje dne 11. 11. 2021 že poslan dopis številka 181-262/2021, za katerega 
so predlog odgovora pripravili na NIJZ. Stališče NIJZ do navedenih vprašanj je torej že 
zajeto v omenjenem dopisu Ministrstva za zdravje. K temu so dodali še pojasnilo, da se nova 
cepljenja oz. širitve v programu cepljenja otrok in mladostnikov običajno uvajajo za določeno 
generacijo oz. starostno kohorto. Otroci in mladostniki, ki jim v skladu s programom cepljenja 
pripada določeno cepljenje, pa tega cepljenja ne opravijo ob predvidenem času, se lahko 
cepijo kasneje, in sicer kot zamudniki. Kot je že zapisano v dopisu MZ, zamudnikov pri 
dečkih še ni, saj v letošnjem letu poteka cepljenje prve generacije dečkov v breme OZZ. V 
prihodnjih letih pa se bodo (tako kot pri deklicah) v breme OZZ lahko cepili tudi zamudniki 
(dečki). NIJZ je še pojasnilo, da dodatno sočasno cepljenje več generacij starejših 
mladostnikov, ki so obiskovali 6. razred pred širitvijo programa cepljenja proti HPV in torej 
niso bili vključeni v program cepljenja proti HPV, ni izvedljivo, saj bi zahtevalo bistveno več 
kadrovskih in finančnih kapacitet.

Zagovornik je na podlagi predloga pobudnic z vidika svojih pristojnosti po zakonu o varstvu 
pred diskriminacijo preučil Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili 
za leto 2021 (Uradni list RS, št. 89/21). Pravilnik določa Program cepljenja in zaščite z 
zdravili za leto 2021 (v nadaljnjem besedilu: letni program), pogoje in način izvedbe letnega 
programa, izvajalce ter način nabave in razdeljevanja cepiv ter specifičnih imunoglobulinov. 
Program cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2021 se nanaša na izvajanje obveznih cepljenj 
in drugih cepljenj, ki se financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja ali 
državnega proračuna ter na obvezna cepljenja, ki jih plačajo delodajalci ali posamezniki. 
Samoplačniška cepljenja so vključena v Navodila za izvajanje Programa cepljenja in zaščite 
z zdravili za leto 2021, ki so objavljena na spletni strani NIJZ. Program določa tudi pogoje in 
način izvedbe, izvajalce ter način nabave in razdeljevanja cepiv in specifičnih 
imunoglobulinov.

Ureditev v zvezi s cepljenjem proti okužbam s HPV je vsebovana v 2. Programu. Ta določa, 
da je cepljenje proti HPV priporočljivo, opravi pa se pri deklicah v 6. razredu osnovne šole in 
pri zamudnicah ter pri dečkih, ki bodo v šolskem letu 2021/22 obiskovali 6. razred osnovne 
šole. Za te skupine se priporočljivo cepljenje proti HPV financira iz sredstev obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, za upravičence iz 14. alineje 7. člena Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju pa iz državnega proračuna. Za zamudnika se šteje 
posameznik, ki v roku ni opravil priporočljivega cepljenja proti HPV in mora cepljenje opraviti 
do starosti, ki jo opredeljuje 2. Program (učenci, dijaki, študenti in mladi odrasli do 
dopolnjenega 26. leta starosti).  
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Iz pogojev za dostop do cepljenja v breme OZZ izhaja različna obravnava glede na 
spol in starost zavarovancev. Z doseganjem precepljenosti ženske populacije se ščiti tudi 
velik del moške populacije (razen moških, ki imajo spolne odnose z moškimi). Stroka namreč 
kot dejavnika tveganja, ki se razlikujeta glede na relevantne osebne okoliščine, prepoznava 
incidenco prenosa in breme bolezni. EUROGIN (Mednarodna konferenca o HPV) ugotavlja, 
da je bila v vseh študijah incidenca prenosa z moških na ženske nižja kot incidenca z žensk 
na moške.4 Ob tem pa breme raka, povezanega s HPV, po oceni stroke ostaja večje pri 
ženskah kot pri moških. V danih okoliščinah omejene količine cepiva je možno zagotoviti, da 
bo cepiva za primarno ciljno skupino vedno dovolj ne glede na stopnjo povpraševanja po 
cepljenju v primarni in sekundarni ciljni skupini.

Poleg tega je mogoče ugotoviti, da so okužbe s HPV po podatkih WHO pogoste pri moških, 
ki imajo spolne odnose z moškimi, ti pa se s HPV običajno okužijo pri višji starosti kot 
ženske. WHO za to skupino ne določa oziroma ne priporoča posebne obravnave – skupaj z 
drugimi dečki in moškimi so v sekundarni ciljni skupini za cepljenje. To je z vidika 
zagotavljanja enake obravnave in enakih možnosti lahko tudi neustrezno, saj lahko 
diskriminacijo predstavlja tudi enako obravnavanje oseb, ki bi morale biti zaradi njihovih 
osebnih okoliščin deležne prilagojene obravnave v primerjavi z drugimi, ki so v primerljivem 
položaju, a teh osebnih okoliščin nimajo. 

Nadalje je po podatkih WHO (WHO Position Paper 20175) HPV najpogostejša virusna 
okužba reproduktivnih organov in je vzrok za številna druga zdravstvena stanja tako pri 
moških kot ženskah, vključno s predrakavimi spremembami, ki lahko napredujejo v raka. 
Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni pripoznava, da čeprav 
univerzalni (t.i. spolno nevtralni) program cepljenja zahteva več sredstev, verjetno 
zagotavlja bolj odporno zaščito populacije zaradi t.i. čredne imunosti pri nižjih ravneh 
vnosa cepiva. 

Takšen pristop zmanjša cirkulacijo HPV ter učinkoviteje zaščiti vse rizične skupine z 
zagotavljanjem pravičnejšega dostopa do neposredne zaščite.6 Glede na to, da je bilo 
cepljenje proti HPV v Sloveniji uvedeno v letu 2009 na način, da se lahko cepijo deklice, ki so 
obiskovala 6. razred v šolskem letu 2009/10, za dečke pa v letu 2021/2022, veliko število 
ljudi, tako žensk kot moških oziroma deklic in dečkov, ni imelo možnosti, da se, v kolikor bi to 
želeli, cepijo v breme OZZ ali proračuna. Cepivo proti HPV je sicer zainteresiranim dostopno 
kot samoplačnikom, vendar ga, predvsem socialno šibkejši zaradi nezanemarljive finančne 
obremenitve, ne zmorejo plačati. Preliminarni podatki NIJZ iz elektronskega registra 
cepljenih oseb za lansko leto kažejo, da se je s prvim odmerkom proti HPV cepilo okoli 50 
odstotkov deklic in 27 odstotkov dečkov. Strokovnjaki pa ob tem opozarjajo, da je 
precepljenost v Sloveniji še vedno prenizka. Zato Zagovornik predlaga, da se vsem deklicam 
in dečkom oziroma moškim in ženskam do 26. leta starosti, zainteresiranim za cepljenje proti 
HPV, to omogoči v breme OZZ ali proračuna.  

                                               
4 Giuliano AR, Nyitray AG, Kreimer AR, Pierce Campbell CM, Goodman MT, Sudenga SL, Monsonego J, 
Franceschi S. EUROGIN 2014 roadmap: differences in human papillomavirus infection natural history, 
transmission and human papillomavirus-related cancer incidence by gender and anatomic site of infection. Int J 
Cancer. 2015 Jun 15;136(12):2752-60. doi: 10.1002/ijc.29082. Epub 2014 Jul 26. PMID: 25043222; PMCID: 
PMC4297584, str. 2757. Dostopno na spletni strani: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ijc.29082.
5 World Health Organization, Human papillomavirus vaccines: WHO position paper, May 2017, Weekly 
Epidemiological Record, No 19, 12 May 2017, str. 241 – 268. Dostopno na spletni strani: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255353/WER9219.pdf;jsessionid=5ACC684A120F2BE0405CF1E5
F9517E91?sequence=1.
6 European Centre for Disease Prevention and Control, Guidance on HPV vaccination in EU countries: focus on 
boys, people living with HIV and 9-valent HPV vaccine introduction, 2020, str. 2. Stockholm: ECDC;
2020. Dostopno na spletni strani: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Guidance-on-HPV-
vaccination-in-EU-countries2020-03-30.pdf.
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