
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana T: 01 478 60 01
F: 01 478 60 58
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Številka: 181-42/2021/388
Datum: 14. 5. 2021

Zadeva: Cepljenje zaposlenih v gospodarstvu 

Spoštovani, 

skladno z nacionalno strategijo cepljenja proti Covid-19, se bo v prihodnjih tednih v Sloveniji 
intenzivneje pričelo izvajati tudi cepljenje zaposlenih v gospodarski dejavnosti.

V ta namen v nadaljevanju posredujemo nekaj ključnih informacij za vodstva podjetij. 

 Cepljenje zaposlenih se izvaja v cepilnih centrih, glede na razpoložljivost mobilnih 
cepilnih ekip pa tudi na sedežih podjetij. Za morebitno izvedbo cepljenja v podjetju mora 
biti prijavljenih najmanj 50 oseb. Za organizacijo cepljenja je odgovoren cepilni center, 
ki se nahaja na področju, kjer je s strani gospodarske družbe izražen interes po 
organiziranem cepljenju zaposlenih v gospodarski dejavnosti. V okviru cepilnega centra 
se lahko organizirajo cepilna mesta. Vključijo se lahko tudi izvajalci MDPŠ, ki 
izpolnjujejo pogoje za izvajanje cepljenja. 

 Podjetje za namen organiziranega cepljenja pripravi seznam zaposlenih in pogodbenih 
sodelavcev, ki bi se želeli cepiti (vzorec seznama je priložen).  Za točen termin in 
lokacijo cepljenja se podjetje dogovori z odgovorno osebo cepilnega centra (seznam s 
kontaktnimi podatki je v prilogi) in ji posreduje kumulativno število oseb za cepljenje. Pri 
sami pripravi seznama pa je zaposlenim, ki izrazijo interes za cepljenje, potrebno 
nedvoumno in jasno povedati za kakšen namen se pripravlja seznam, kdo bo podatke 
obdeloval in koliko časa (Zakon o varstvu osebnih podatkov; Uradni list RS, št. 94/07 –
uradno prečiščeno besedilo in 177/20).

 Predviden začetek cepljenja zaposlenih v gospodarstvu je v začetku meseca junija
2021. Vrste cepiva trenutno ni mogoče izbirati.  
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 Cepljenje je namenjeno vsem zaposlenim, ki še niso bili cepljeni proti Covid-19, in so 
starejši od 18 let. Cepijo se lahko tudi tuji državljani, če so zaposleni v slovenskem 
podjetju, pogodbeni partnerji in študenti, ki opravljajo delo ali delovno prakso v podjetju. 

 Vsi ostali, ki so prvi odmerek cepiva že prejeli pri drugem izvajalcu, naj tudi naslednjega 
prejmejo na enak način. Osebe, ki so Covid-19 prebolele (t.i. prebolevniki), in je od 
okužbe minilo 6 mesecev, vendar ne več kot 8 mesecev, lahko prejmejo samo en 
odmerek cepiva. 

 V kolikor je zaposleni že prijavljen na cepljenje pri svojem izbranem zdravniku ali 
elektronsko preko zVEM, pa s strani cepilnega centra še nima določenega termina, 
lahko cepljenje opravi v okviru v podjetja. 

S spoštovanjem,

Pripravila:
Maja Jurjevec

Franc Vindišar
Državni sekretar
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