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Zadeva: Dodatna pojasnila v povezavi z dopisom Informacija v povezavi s 
cepljenjem proti virusu SARS-CoV-2

Zveza: dopis, št. 181-15/2020/3062 z dne 17. 12. 2020

Na Ministrstvu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) smo v povezavi z dopisom 
Informacija v povezavi s cepljenjem proti virusu SARS-CoV-2, št. 181-15/2020/3062 z dne 17. 
12. 20201, prejeli vprašanje, če bodo v cepljenje proti virusu SARS-CoV-2 zajeti tudi zdravstveni 
delavci in sodelavci, zaposleni pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti s koncesijo.

V povezavi s prejetim vprašanjem pojasnjujemo, da je bila v Republiki Slovenij sprejeta 
odločitev, da se proti virusu SARS-CoV-2 najprej cepi populacijo oskrbovancev in zaposlenih v
domovih za starejše, v nadaljevanju pa zdravstvene delavce in sodelavce pri izvajalcih 
zdravstvene dejavnosti, tudi pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti s koncesijo, ter zaposlene na 
področju socialno varstveni storitev in programov ter tudi zdravstvene delavce in sodelavce pri 
zasebnikih, ki izvajajo zdravstveno dejavnost.

Zdravniško zbornico Slovenije prijazno naprošamo, da vse svoje člane seznani s predmetnim 
dopisom, s katerim tudi izvajalce zdravstvene dejavnosti s koncesijo naprošamo, da na spletni
povezavi https://zvem.ezdrav.si/limesurvey/index.php/599877/lang-sl poročajo o interesu svojih 
zaposlenih, ki soglašajo s cepljenjem proti virusu SARS-CoV-2. Priporočamo, da se izvajalci 
zdravstvene dejavnosti s koncesijo, za izvedbo cepljenja proti virusu SARS-CoV-2 za vaše 
zaposlene, povežete z zdravstvenimi domovi oziroma se v primeru manjših izvajalcev s 
koncesijo, zaradi lažje organizacije, za izvedbo cepljenja med seboj povežete. 

Izvajalce zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, tudi koncesionarje, naprošamo, da začnejo z 
zbiranjem podatkov o nameri cepljenja med svojimi pacienti.

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

Za sodelovanje in pomoč se vam najlepše zahvaljujemo. 

S spoštovanjem,

mag. Marija MAGAJNE
DRŽAVNA SEKRETARKA

                                                  
1 https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/Informacija-v-povezavi-s-cepljenjem-proti-virusu-
SARS-CoV-2-17.-12.-2020.pdf

Javni zdravstveni zavodi
Izvajalci zdravstvene dejavnosti s koncesijo 
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Vročiti:
- Javni zdravstveni zavodi – po e-pošti
- Zdravniška zbornica Slovenije, gp.zzs@zzs-mcs.si - po e-pošti
- Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih

sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, tajnistvo@zbornica-zveza.si - po e-
pošti
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