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SPOROČILO ZA JAVNOST 

  

Velika petdnevna cepilna akcija tudi v Mestni občini Kranj 
Zdravstvo poziva: Prosimo, cepite se 

 
Kranj, 16. december 2021 – »Prosimo vas, da se odločite za cepljenje proti covidu-19 s prvim, 
drugim ali tretjim odmerkom. Cepljenje je varno in učinkovito. Prepričani smo, da nas samo 
zadostna precepljenost lahko vrne v čim bolj normalno življenje,« so zapisali na Ministrstvu za 
zdravje RS in Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja v vabilu državljankam in državljanom 
na slovenske dneve cepljenja. Ti bodo po Sloveniji, tudi v Mestni občini Kranj in sosednjih 
občinah, potekali od 19. do 23. decembra 2021. 
 
»Naj bodo dnevi cepljenja dnevi odločitve za prvi, drugi ali tretji odmerek cepljenja. S cepljenjem 
boste zaščitili sebe pred tveganjem za težji potek okužbe in hkrati boste zaščitili tudi svojo okolico, 
predvsem tiste, ki so vam blizu. Da se boste morda lažje odločili za cepljenje vas vabimo, da si 
vse ključne informacije o cepljenju in cepivih proti covidu-19 preberete na spletni strani 
www.cepimose.si. Naj cepljenje med nami ne ustvarja novih razlik, ampak naj nas poveže v 
prizadevanju za skupno dobro. S temi mislimi in željami vas vabimo na slovenske dneve 
cepljenja,« je zapisano v nagovoru MZ in NIJZ, ki je v celoti na voljo v priloženi priponki. 
 
Pet dni od jutra do večera 
Tudi zdravstveni domovi na Gorenjskem, med njimi Zdravstveni dom Kranj, so se odzvali pobudi 
in bodo v tednu pred božičnimi prazniki v okviru kampanje Stopimo skupaj pripravili pet 
intenzivnih zaporednih cepilnih dni.  
V kranjski vojašnici bo osrednji cepilni center tako deloval od nedelje, 19. decembra, do četrtka, 
23. decembra, med 8. in 20. uro, prav tako v ZD Škofja Loka in ZD Tržič. Cepljenje bo v celoti 
odprto, torej brez naročanja. V teh petih dneh se bo poleg tega možno cepiti tudi v Kliniki Golnik, 
ki bo v ta namen odprta 24 ur dnevno. 
Vzporedno pa bodo organizirana še mobilna cepljenja s terenskimi ekipami in zasebniki ter 
koncesionarji. Od ponedeljka (v ZD Kranj pa že od nedelje) bodo omogočili možnost cepljenja v 
manjših sosednjih občinah ali v primestju – v Stražišču, Naklem, Preddvoru, Šenčurju, na 
Jezerskem in v Cerkljah. Podrobnejši urnik je na spletni strani ZD Kranj. 
 
Na pobudo župana tudi Prostofer in še dodatno vozilo 
»Zdravje je na prvem mestu in ključno za kakovostno življenje posameznikov, s tem tudi za 
delovanje družbe. Zato zaupajmo stroki, da se čimprej vrnemo v običajne tirnice,« je ob tem 
povedal župan MOK Matjaž Rakovec in se zavzel, da se starejšim od 65 let in invalidom, ki nimajo 
možnosti lastnega prevoza, prek projekta Prostofer omogoči prevoz do cepilnega centra.  
Tisti, ki bi prevoz potrebovali, naj zato čim prej pokličejo na brezplačno telefonsko številko 080 
10 10, najpozneje pa do petka, 17. decembra 2021, do 15. ure in naročijo prevoz tokrat 
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izjemoma tudi za nedeljo, 19. decembra 2021, ter ostale cepilne dneve, torej do četrtka, 23. 
decembra 2021. Klicni center sicer klice sprejema vsak delovni dan od  8. do 15. ure.  
Ker je za Prostofer na voljo le eno vozilo, bodo na pobudo župana med slovenskimi dnevi 
cepljenja prevoze do cepilnega centra za starejše od 65 let in invalide, ki nimajo možnosti 
lastnega prevoza, izvajali še z dodatnim vozilom iz voznega parka MOK. Tisti, ki na klicnem centru 
080 10 10 ne bodo dobili odobrenega prevoza, bodo lahko poklicali na telefonsko številko, ki bo 
javno objavljena v petek popoldne.  
 
Tudi danes krajši odprti termin 
Cepljenje poteka tudi danes, 16. decembra: do 13. ure za naročene odrasle osebe in otroke od 
12. leta starosti, od 13. ure do 14.15 pa bo potekalo cepljenje brez naročanja za odrasle 
in otroke od 12. leta starosti. 
  
Ob tem opominjamo na spremembe parkirnega režima pri kranjski vojašnici – več informacij je 
v tej novici. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravila: Jana Zupančič Grašič 
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