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Zadeva: Pridobivanje informacij v zvezi s cepljenjem proti virusu SARS-CoV-2 

Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) se na socialno varstvene in vzgojno 
izobraževalne zavode, ki skladno z 8. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, 
št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 –
ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 –
ZZUOOP), kot del osnovne zdravstvene dejavnosti za svoje uporabnike izvajate zdravstveno
nego in zdravstveno rehabilitacijo (v nadaljnjem besedilu: izvajalci) obrača z zaprosilom za 
pridobitev  podatkov o nameri cepljenja proti virusu SARS-CoV-2 pri uporabikih in zaposlenih pri 
izvajalcu.

Prosimo vas, da med uporabniki vaših storitev oziroma njihovimi zakonitimi zastopniki ter vašimi 
zaposlenimi pridobite podatek o nameri cepljenja proti virusu SARS-CoV-2 s prvim cepivom, ki 
bo pridobilo dovoljenje za promet v Evropski uniji in bo po delitvenem ključu dostopno v 
Republiki Sloveniji. 

Potrebujemo čim bolj točne podatke o nameri cepljenja proti virusu SARS-CoV-2 na dan, ko 
nam boste poročali. Pri uporabnikih vaših storitev, ki ne zmorejo samostojnega odločanja, 
prosimo, da informacijo o nameri cepljenja pridobite pri njihovih zakonitih zastopnikih oziroma 
skrbnikih. Podatke nam prosimo posredujte v priloženi tabeli na elektronski naslov: 
gp.mz@gov.si, s sklicem na številko 183-38/2020 do torka 1. 12. 2020. V primeru nejasnosti 
glede zaprošenih podatkov nas prosimo kontaktirajte na GSM 041 419 150. V priloženo Tabelo 
cepljenja prosimo, ne vnašajte osebnih podatkov o zaposlenih niti osebnih podatkov o 
uporabnikih, pač pa zgolj numerične podatke. 

Skupnost varstveno delovnih centrov prosimo, da predmetni dopis z zaprosilom za 
posredovanje podatkov posredujete tudi izvajalcem storitve vodenje in varstvo ter zaposlitev 
pod posebnimi pogoji, ki ne izvajajo storitev institucionalnega varstva.

Domovi za starejše
Posebni socialno varstveni zavodi za odrasle
Varstveno delovni centri
Centri za usposabljanje, delo in varstvo
Centri za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje
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Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

mag. Klavdija KOBAL STRAUS
v. d. generalne direktorice

Priloga: 
- Tabela cepljenje

Vročiti:
- Domovi za starejše – po e-pošti
- Posebni socialno varstveni zavodi za odrasle – po e-pošti
- Centri za usposabljanje, delo in varstvo – po e-pošti 
- Varstveno delovni centri – po e-pošti
- Centri za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje – po e-pošti
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@gov.si; 

janja.romih@gov.si, valentina.vehovar@gov.si – po e-pošti
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, gp.mizs@gov.si – po e-pošti
- Skupnost socialnih zavodov Slovenije, info@ssz-slo.si – po e-pošti
- Skupnost varstveno delovnih centrov, skupnostvdcs@gmail.com – po e-pošti
- Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki 

Sloveniji, sous@siol.net – po e-pošti
- Nacionalni inštitut za javno zdravje, info@nijz.si, tatjana.frelih@nijz.si – po e-pošti
- Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, gp.zirs@gov.si, Vera.Ovsenek@gov.si -

po e-pošti
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