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Epidemija, karantena in obvezno 
cepljenje

Marjeta Berkopec

V naših krajih (Frelih, 2020; Bercko, 2020; 
Atelšek, 2020) smo se z epidemijo in 
popolno izolacijo zadnjič srečali leta 1972, 
ko je Jugoslavijo zajela epidemija črnih koz. 
Šlo je za zadnji izbruh te grozljive bolezni 
v Evropi. V Jugoslaviji so razglasili vojno 
stanje in uvedli karanteno, poleg tega pa 
so se jugoslovanske oblasti odločile tudi za 
ponovno množično cepljenje prebivalstva, 
pri čemer sta ji na pomoč priskočili 
Svetovna zdravstvena organizacija ter 
vojska. Cepili so kar 18 od 22 milijonov 
državljanov Jugoslavije. V Sloveniji so v 
desetih dneh cepili milijon in pol ljudi. 
Po dveh mesecih je bilo epidemije konec, 
zbolelo je 175 ljudi, umrlo pa jih je 35, kar 
v luči aktualnih dogodkov deluje kot zelo 
majhna številka.

Prvi izbruhi črnih koz (Flight, 2011; Kraigher, 2012) naj bi se 
pojavili že več tisoč let pred našim štetjem. Najstarejši dokaz 
koz so odkrili na mumificiranem telesu faraona Ramzesa V, ki 
je umrl leta 1157 pr. n. št. Trgovci so bolezen iz Egipta prenesli 
v Indijo in na Kitajsko. V Evropo je bolezen najverjetneje prišla 
okoli leta 570 z Arabskega polotoka. Evropski osvajalci Ame-
rike so jo zanesli na ameriški kontinent. Stoletja ponavljajoče 
se epidemije so iztrebile cela plemena, opustošile mesta, de-
setkale prebivalstvo po vseh kontinentih, ogrožale človekov 
obstoj in spreminjale tok zgodovine. Evropo je najhujša epide-
mija prizadela konec 18. stoletja. Za kozami so umrli angleš-
ka kraljica Mary II., avstrijski cesar Jožef I., španski kralj Luis 

I., ruski car Peter II., švedska kraljica Ulrika Elenora in fran-
coski kralj Louis XV. ter druge znane zgodovinske osebnosti. 
Zbolela je tudi avstrijska cesarica Marija Terezija. 

Do obdobja cepljenja so se koze neustavljivo širile. S prvi-
mi poskusi cepljenja so v 10. stoletju začeli na Kitajskem 
(Flight, 2011). Prenašali so gnoj iz pustul bolnika na zdra-
ve ljudi, da so dobili lažjo obliko bolezni, ki je pustila dobro 
imunost. Ponekod so dajali v nos bombaževino, namočeno 
z gnojem kozavega bolnika, drugje so opraskali kožo in v za-
reze vnesli material z bolnikove pustule ali oblekli bolnikova 
oblačila. Tehnika inokulacije se je obdržala dolga leta, dokler 
ni Edward Jenner s tehniko, ki jo je imenoval vakcinacija, pre-
nesel sekret kravjih osepnic na dečka, ki je razvil imunost. 
Ko je Edward Jenner leta 1798 z inokulacijo kravjih osepnic 
preprečil koze, se je pojavilo upanje, da bi bilo bolezen možno 
obvladati. Po letu 1800 so se v Evropi razvile cepilne ustano-
ve, ki so skrbele za cepljenje, pa tudi za pripravo, shranjeva-
nje in razdeljevanje cepiva (Kraigher, 2012).

Angleški zdravnik Edward Jenner (1749–1823) je z ekspe-
rimentalnim delom potrdil trditev, ki jo je na angleški dvor 
preko pisem prenesla žena angleškega veleposlanika v Tur-
čiji, Mary Wortly Montagu (1689–1762). Turki so kravje koze 
prenašali na ljudi in jih tako zaščitili pred virusom Variola 
vera. To pradavno kitajsko izkušnjo, ki so jo uporabljali Turki, 
ni pa prodrla do stare celine, je Jenner leta 1798 objavil v 
delu »O delovanju in učinkih cepiva proti kozam« (angl. »An 
Inquiry into the Causes and Effects of the Variole Vaccine«). 
Ker so bile koze ena najhujših nadlog takratnega evropske-
ga človeka, se je Jennerjev zapis razširil kot blisk. K nam ga 
je prenesel dr. Vincenc Kern (1760–1829), ki je še istega leta 
o tem spisal knjižico v nemškem jeziku in jo je naslednje leto 
Valentin Vodnik prevedel v slovenski jezik ter naslovil »Nauk 
od kose stavljenja«. V delu so po zgodovinskem uvodu v 
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sedmih točkah razloženi razlogi za variolizacijo. Metoda je 
bila na Kranjskem uradno uvedena leta 1803 in se je kmalu 
razširila po Dolenjski, Notranjski, Gorenjski in drugje (Zupa-
nič Slavec & Slavec, 2013). Kraigherjeva (2012) navaja, da 
je bilo v tistem času 
veliko zdravnikov, ki so 
spodbujali vakcinacijo 
in se trudili pridobiti 
sredstva za cepljenje 
na različne načine, 
tudi s pobiranjem pas-
je takse.

Koze so leta 1801 na 
Postojnskem pokopa-
le 3000 ljudi, v istem 
letu pa je v ljubljanski 
škofiji podleglo 1200 
otrok. Na račun teh 
dramatičnih številk so 
v času Ilirskih provinc 
izdali predpise za zati-
ranje koz. Že leta 1812 
je bilo na Kranjskem 
cepljenih 7200 otrok, 
leta 1814 pa so že pri sprejemih v državno službo zahtevali 
potrdilo o cepljenju. Leta 1822 je bilo predpisano splošno in 
obvezno cepljenje, dve leti zatem pa so že predpisali kazen 
za prikrivanje bolnika s črnimi kozami (Zupanič Slavec 
& Slavec, 2013).

Leta 1925 (Kraigher, 2012) je izšel Pravilnik o zašči-
tnem cepljenju zoper variolo, veljaven za vso tedanjo 
državo. S cepljenjem po šolah so dosegali visoko pre-
cepljenost in koze se niso več pojavljale, cepljenje pa 
se je nadaljevalo.

V Sloveniji so bili do leta 1972 proti kozam obvezno 
cepljeni otroci v starosti treh mesecev, ki so bili nekaj 
let kasneje revakcinirani. Cepljene so bile tudi osebe, ki 
so potovale v državo, v kateri so bile koze, ali v drža-
vo, ki je zahtevala cepljenje, in osebe, ki so bile okužbi 
izpostavljene zaradi svojega dela (prometno osebje v 
mednarodnem prometu, uslužbenci organov za notra-
nje zadeve, medicinsko osebje pri organih zdravstvene 
inšpekcije, uslužbenci infekcijskih bolnic). Revakcinaci-
ja je takrat potekala na tri leta. Od leta 1973 je bilo cepljenje 
proti kozam obvezno za otroke pri dveh do treh letih in šolske 

otroke pri vstopu v šolo ter v starosti 14 let. Leta 1976 se 
je cepljenje proti kozam za otroke podaljšalo do dopolnjenih 
štirih let in za šolske otroke v 1. in 8. razredu. Z letom 1979 
cepljenje proti kozam ni bilo več obvezno za vse državljane, 

ampak le za osebe, ki so potovale v drža-
vo, v kateri so bile koze, ali v državo, ki je 
zahtevala cepljenje, in sicer najkasneje 
osem dni pred potovanjem. To je veljalo 
do leta 1983. V programu cepljenja za 
leto 1984 cepljenje proti kozam ni bilo 
več omenjeno. To je pomenilo, da cep-
ljenje ni bilo več mogoče, ker so se uni-
čile vse zaloge cepiva (Kraigher, 2012).

V začetku sedemdesetih let so bile 
koze še vedno v Indiji, Afriki, Aziji, In-
doneziji, Braziliji in Iraku. Na območju 
takratne Jugoslavije jih niso poznali že 
od leta 1927. Sredi februarja 1972 je 
koze na Kosovo vnesel romar, ki se je 
vračal iz Meke in se ustavil v Iraku, kjer 

je od okuženega trgovca kupil piščal. Romar, ki je bil pred 
odhodom v Meko cepljen proti kozam, ni zbolel. Natančna 
klinična preiskava pri njem ni odkrila sledov koz, okužbo je 

Cepljenje prebivalcev je potekalo po 
programu, ki so ga objavili v sredstvih 
javnega obveščanja. (Vir: Delo, 1. 4. 1972)

Nagrajena fotografija, objavljena v Dolenjskem listu 
(Fotografija: M. Jaranović, vir: Dolenjski list, 30. 3. 1972)
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pokazala šele serološka preiskava. Pri stikih s sorodniki in 
sosedi je romar širil okužbo. Nekateri so odšli na zdravljenje 
v Srbijo. Na pojav neobičajne bolezni so zdravstvene oblasti 
postale pozorne šele mesec dni po pojavu prvega bolnika. 
Karantenski ukrepi niso imeli učinka, ker so se ljudje v paniki 
umikali oblastem. Šele ko se je začelo množično cepljenje, 
se je začelo število zbolelih povsod zmanjševati. Zadnja in 
največja epidemija koz po drugi svetovni vojni v Evropi je za-
jela 18 naselij na območju Kosova in 8 naselij v Srbiji. Ena 
oseba je zbolela v Črni gori. Grozila je nevarnost, da se bo 
bolezen razširila na vso državo, saj je v Sloveniji delalo veliko 
sezonskih delavcev s Kosova. V Nemčiji so istočasno ime-
li primer koz med sezonskimi delavci, ki so prišli s Kosova 
(Kraigher, 2012).

Na podlagi drugega odstavka 16. člena temeljnega zakona 
o preprečevanju in zatiranju nalezljivih bolezni je Republiški 
sekretar za zdravstvo in socialno varstvo 27. marca 1972 v 
Uradnem listu SFRJ št. 17-224/46 izdal odredbo (št. 512-
1/72) o obveznem cepljenju prebivalstva zoper koze v SR 
Sloveniji (Odredba o obveznem cepljenju, 1972). V časniku 
Delo so v torek, 28. marca 1972, poročali, da je 570 ekip po 
delovnih organizacijah, šolah in na terenu začelo z mno-
žičnim cepljenjem proti črnim kozam. Da bi kar najhitreje 
precepili prebivalstvo, je izvršni svet skupščine SR Sloveni-
je na podlagi 13. člena zakona o zdravstvu (Uradni list SRS 
št. 26-146/70) 30. marca 1972 izdal odlok (št. 512-2/65) o 
mobilizaciji zdravstvenih delavcev na območju SR Slovenije. 

Kdor se brez opravičenega razloga ni odzval mobilizaciji, ga 
je doletela denarna kazen do 500 dinarjev (Odlok o mobiliza-
ciji zdravstvenih delavcev, 1972). V časopisnih člankih (Delo, 
Primorski dnevnik, Dolenjski list), ki so izhajali, lahko bere-
mo, da so zdravstvene ekipe na terenu delale brez predaha. 

V desetih dneh (od 27. marca do 8. aprila) je bilo cepljenih 
1.479.251 (delež cepljenih 86,32 %) prebivalcev Slovenije, 
večina je bila revakcinirana. Upoštevali so se širši razlogi 
za opustitev cepljenja (zdravstvene kontraindikacije) in 
prospektivno so se spremljali neželeni učinki. Najštevilnejše 
(82,3 %) so bile kožne komplikacije na mestu cepljenja ali ge-
neralizirano, ki so se pozdravile brez posledic. Zaradi očesne 
komplikacije (3,1 %) so tri osebe utrpele okvaro vida. 0,9 % 
vseh zapletov je bilo nevroloških (postvakcinalni encefalitis). 
Komplikacije so nastale pri revakciniranih osebah, pri katerih 
je od predhodnega cepljenja minilo mnogo let in so zato rea-
girali, kot da bi bili cepljeni prvič. Kljub temu je bilo ocenjeno, 
da je bilo množično cepljenje smiselno in upravičeno, saj je 
bilo tveganje za razširitev koz veliko. Množično cepljenje ni 
imelo vpliva na morbiditeto. Raziskava štiri leta kasneje je 
pokazala visoko stopnjo zaščitenosti prebivalstva, in sicer 
97,82 % pri odraslih in 92,98 % pri otrocih (Kraigher, 2012).

Na situacijo (Splihal, 1972; Koncilja, 2012) so se oblasti odzva-
le s tako strogimi ukrepi, da so miličniki na Otočcu pregledali 

Odredba o obveznem cepljenju, objavljena v Delu, 28. 3. 1972

Odlok o mobilizaciji zdravstvenih delavcev (Vir: Delo, 1. 4. 1972)
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vsakega potnika, ki je pripotoval v Slovenijo. Potniki so morali 
pokazati brazgotinico na rami, uradno potrdilo ali medna-
rodno rumeno karto. Na Dolenjskem in v Beli krajini je bilo 
tako vsak dan na terenu okoli 42 zdravstvenih ekip. Oblasti 
so izdale uredbo o prepovedi preseljevanja delavcev, javnih 
zborovanj in prireditev ter omejitev službenih potovanj. 

Vsesplošno vznemirjenje zaradi črnih koz je navdihnilo 
celo fotoamaterje, ki so poiskali zanimive posnetke s cep-
ljenja proti tej hudi bolezni. V uredništvu Dolenjskega lista 
so najboljši posnetek, ki ga je naredil M. Jaranović, objavili 
na naslovnici časopisa, avtorja pa nagradili s 150 dinarji. V 
foto objektiv je ujel dolenjske zdravstvene delavce med cep-
ljenjem 25. marca 1972 v garniziji JLA v Cerkljah. 

Epidemija črnih koz (Kraigher, 2012) se je leta 1972 v Jugo-
slaviji začela po invazivno-masivnem tipu in prešla v tretji 
generaciji v progresivni tip z epidemijskim repom. Epidemija 
je imela sliko epidemijskega vala s položeno sestopno vijugo 
in je izzvenela sredi aprila, tako da so lahko maja v celi državi 
razglasili konec nevarnosti. Dolgoletne kampanje cepljenja 
po vsem svetu so potisnile koze na afriški rog, kjer je bil v 
Somaliji leta 1977 zadnji primer koz po naravni okužbi. Era-
dikacija koz, ki je bila posledica intenzivnega cepljenja po 
vsem svetu, je bila potrjena 9. decembra 1979 in nato na ge-
neralni skupščini Svetovne zdravstvene organizacije, 8. maja 
1980, tudi slovesno proglašena. 
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