
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Zainteresiranim slovenskim medijem 

 

 

Številka: 007-0014/2020 

Datum:  31. 3. 2021 

 

 

Zadeva: Veterinarska dejavnost v času epidemije COVID-19 in oblikovanje seznama skupin 
zaposlenih v kritični infrastrukturi pomembni za delovanje države   
 
 

Spoštovani, 

 

vse veje veterinarske stroke so se že v samem začetku epidemije COVID-19 hitro in učinkovito odzvale 

na izzive, ki jih je prinesla epidemija. 

 

Ob hkratnih ukrepih za zaščito zaposlenih in lastnikov živali  pred prenosom okužb s SARS-CoV-2 

slovenski veterinarji ves čas epidemije zagotavljamo nemoteno izvajanje vseh nalog s področja 

zdravstvenega varstva živali, zaščite ljudi pred zoonozami, varne hrane in dobrobiti živali. 

 

Republika Slovenija mora za preprečevanje pojava, preprečevanje širjenja in zatiranje določenih 

bolezni živali, med katere spadajo tudi zoonoze, zagotavljati minimalni obseg zdravstvenega varstva 

živali, ki ga lahko izvajajo le veterinarji in veterinarski pomočniki vključeni v mrežo javne veterinarske 

službe.  

 

Slovenski veterinarji izvajajo tudi tiste naloge, ki jih mora zagotoviti Vlada Republike Slovenije, da živali 

in proizvodi, namenjeni trgovanju ali prometu, izvirajo iz gospodarstev, centrov ali organizacij, na 

katerih so opravljeni predpisani redni uradni veterinarski pregledi. 

 

V okviru mreže javne veterinarske službe veterinarji izvajajo naloge za zgodnje odkrivanje kužnih 

bolezni živali, ki bi v primeru izbruha imele za posledico veliko gospodarsko škodo. Z nujnimi 

veterinarskimi ukrepi veterinarske organizacije z zagotavljanjem dežurstev in stalne veterinarske 

pripravljenosti vsakodnevno poskrbijo, da so vse živali čim hitreje veterinarsko oskrbljene s čimer je 

preprečeno nepotrebno trpljene živali.   

 

Veterinarji in veterinarski pomočniki, zaradi narave svojega dela, vsakodnevno prihajajo v tesen stik z 

lastniki živali, zaradi česar so podvrženi veliko večji nevarnosti za prenos okužb s SARS-CoV-2. 

 
Ob hkratnih ukrepih za zaščito zaposlenih in lastnikov živali pred prenosom okužb, veterinarji, kot ena 

izmed vej medicinske stroke, tudi v času epidemije zagotavljamo nemoteno izvajanje vseh nalog s 

področja zdravstvenega varstva živali, zaščite ljudi pred zoonozami, varne hrane in dobrobiti živali. 

Zdrave ekipe veterinarjev in veterinarskih pomočnikov pa so edino zagotovilo za nemoteno izvajanje 



 
veterinarskih dejavnosti, za katere smo prepričani, da spadajo med naloge nujne za nemoteno 

delovanje države. 

 

Veterinarska zbornice Slovenije si že od vsega začetka cepljenja proti COVID -19 prizadeva, da bi 

odločevalci uvrščanja skupin zaposlenih v kritični infrastrukturi pomembni za delovanje države, 

veterinarje in veterinarske pomočnike uvrstili na prednostni seznam za cepljenje proti COVID- 19. 

 

V ta namen je bilo v obdobju od meseca januarja 2021 do danes, na pristojna ministrstva poslanih šest 
predlogov za uvrstitev veterinarjev in veterinarskih strokovnih delavcev na prednostni seznam za 
cepljenje, in sicer: 
 

- 4. 1. 2021 je bil poslan predlog  predsednika Veterinarske zbornice Slovenije (VZbSi), izr. prof. dr. 

Ožbalta Podpečana Predsedniku Vlade RS, Janezu Janši, ki je bil takrat tudi minister za zdravje, 

ministru MKGP, dr. Jožetu Podgoršku in vodji kabineta Predsednika Vlade RS, g. mag. Petru 

Šuhelu, 

 

-  20. 1. 2021 je bila prošnja predsednika VZbSi, za prednostno cepljenje veterinarjev, poslana ge. 

Tini Bregant na Ministrstvo za zdravje, 

 

- 18. 3. 2021 je bila urgenca predsednika VZbSi, za vključitev veterinarjev in veterinarskih strokovnih 

sodelavcev na prednostni seznam, poslana ministru za zdravje g. Janezu Poklukarju, v vednost pa 

tudi državnemu sekretarju na MZ, mag. Francu Vindišarju, ministru MKGP, dr. Jožetu Podgoršku in 

vodstvu UVHVVR 

 

- 26. 3. 2021 je bil na Nacionalni inštitut za javno zdravje poslan dodatno obrazložen predlog, da 

veterinarji in veterinarski pomočniki spadajo med zaposlene v kritični infrastrukturi, ki izvajajo naloge 

nujne za nemoteno delovanje države, zaradi česar bi morali biti kar najhitreje cepljeni proti COVID-

19. NIJZ je bil z dopisom zaprošen še za nadaljnje usmeritve glede izvedbe cepljena. Predlogu  

VZbSi je bil priložen tudi seznam veterinarjev, ki so izkazali interes za cepljenje. 

 

- 23. 3. 2021 je bila urgenca predsednika VZbSi, za vključitev veterinarjev in veterinarskih strokovnih 

sodelavcev na prednostni seznam za cepljenje, poslana tudi generalni direktorici za zdravstveno 

varstvo na MZ, gospe mag. Mariji Magajne. 

 

- 29. 3. 2021 je bil predlog predsednika VZbSi poslan v Kabinet predsednika Vlade RS, državnemu 

sekretarju gospodu Jelku Kacini, ki je nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega 

cepljenja zoper COVID-19. Gospod Kacin je bil z dopisom zaprošen za nadaljnje usmeritve glede 

izvedbe cepljenj veterinarjev in veterinarskih pomočnikov, predlogu pa je bil predložen tudi seznam 

zainteresiranih veterinarjev in veterinarskih pomočnikov za cepljenje proti COVID-19. 

 
Odgovor na predloge VZbSi smo do sedaj prejeli od ministra MKGP, dr. Jožeta Podgorška, ki je izrazil 
podporo predlogom VZbSi, od državnega sekretarja MZ mag. Franca Vindišarja, ki je sporočil, da so 
predlog VZbSi predstavili na kolegiju ministra. Glede na večje število podobnih predlogov je bil na 
kolegiju sprejet sklep, da se predlogi zberejo in se jih bo obravnavalo pri novelaciji veljavne  strategije 
cepljenja. 
 
Odgovor smo prejeli tudi od Centra za nalezljive bolezni na NIJZ, v katerem so zapisali, da  nacionalna 
strategija za cepljenje šroti COVID-19 (24. 3. 2021), ki jo je sprejela Vlada RS, med prednostne skupine 
za cepljenje uvršča tudi nekatere skupine zaposlenih, ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno delovanje 
države. Natančna opredelitev/odločitev teh skupin je v pristojnosti odločevalcev, zato NIJZ vse pobude 
za prednostno cepljenje odstopi v nadaljnjo obravnavo na Ministrstvo za zdravje. 
 
 



 
Od jeseni 2020 pa do danes so bili o problematiki delovanja veterine v času epidemije in cepljenja proti 
COVID-19 opravljeni telefonski razgovori z ministrom za zdravje dr. Tomažem Gantarjem, mag. 
Francem Vindišarjem, z g. Jelkom Kacinom in z ministrom MKGP, dr. Jožetom Podgorškom. Vodstvo 
VZbSi je bilo v stalnih stikih tudi z vodstvom UVHVVR. 
 
Na predloge Veterinarske zbornice Slovenije za uvrstitev veterinarjev in veterinarskih pomočnikov na 
prednostni seznam cepljenja proti COVID-19 od odločevalcev o uvrščanju nekaterih skupin zaposlenih, 
ki izvajajo naloge nujne za nemoteno delovanje države (kritična infrastruktura), na prednostni seznam 
cepljenja, do danes praktično nismo prejeli nobenega odgovora, kar kaže na njihovo ignoranco in 
nepoznavanje dejavnosti veterinarske stroke kot veje medicine. 
 
S tem dopisom vas seznanjamo z neodzivnostjo Ministrstva za zdravje, Vlade Republike Slovenije in 
drugih odločevalcev pri pripravi prednostnih seznamov skupin za cepljenje proti virusu SARS CoV 2, 
kar ima lahko znaten vpliv na potek in zajezitev epidemije COVID-19 v naši državi. 
 

S spoštovanjem, 

 

                                                                                                      

                                                                    izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, dr. vet. med., spec. bujatrike 

                                                                                   predsednik Veterinarske zbornice Slovenije 

 

             

 

 

 


