
Preverjanje cepilnega statusa dijakov in študentov, ki opravljajo praktični pouk v 

zdravstvenih ustanovah – vprašanja in odgovori 

 

Kdo je odgovoren za preverjanje cepilnega statusa dijakov in študentov, ki opravljajo praktični pouk v 
zdravstvenih ustanovah? 
V skladu s Pravilnikom o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja 
bolnišničnih okužb (Ur.l.RS št.74/99) mora vsaka zdravstvena ustanova imeti (in izvajati) Program 
preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb, ki vključuje tudi Program zaščite zdravstvenih delavcev in 
zdravstvenih sodelavcev na delovnih mestih. 13. člen pravilnika določa, da mora imeti zdravstvena ustanova 
(v skladu z določili letnega programa imunoprofilakse in kemoprofilakse) pisna pravila, ki določajo cepljenja, 
potrebna za delavce na posameznih delovnih mestih ter indikacije za imuno in kemoprofilakso. 
Za dijake in študente, ki opravljajo praktični pouk v zdravstvenih ustanovah, veljajo enake zahteve glede 
zaščite s cepljenjem, kot za zaposlene v ustanovi. 
 
O načinu preverjanja cepilnega statusa dijakov in študentov naj se dogovorita posamezna šola in zdravstvena 
ustanova. 
Zdravstvene šole (ki imajo praviloma zaposleno tudi zdravstveno osebje), katerih dijaki in študenti opravljajo 
praktični pouk v zdravstvenih ustanovah, bi lahko cepilni status dijakov in študentov preverjale same pred 
pričetkom praktičnega pouka, še bolje pa bi bilo, če bi to opravile že ob vpisu v šolo. 
Za druge šole, katerih dijaki in študenti opravljajo praktični pouk v zdravstvenih ustanovah, bi morali cepilni 
status dijakov/študentov preveriti v zdravstveni ustanovi, v kateri bo dijak/študent opravljal praktični pouk. 
 
 
Kako se preveri cepilni status? 
V skladu s programom cepljenja in zaščite z zdravili  (Ur. L. RS št. 24/2017) se cepilni status preveri v 
zdravstveni dokumentaciji ali tako, da oseba kot dokaz predloži dokument o opravljenih cepljenjih (cepilno 
knjižico, bel cepilni kartonček).  
 
 
Kdaj je potrebno preveriti cepilni status? 
V skladu s programom cepljenja in zaščite z zdravili je treba obvezno preveriti cepilni status in opraviti 
manjkajoča cepljenja oziroma osebo napotiti na cepljenje: 

- ob vsakem obisku pri izbranem zdravniku; 
- ob poškodbi ali rani; 
- predšolskim otrokom pred vstopom v organizirano varstvo in pred vstopom v šolo;  
- učencem, dijakom in študentom pred vstopom v višjo stopnjo izobraževanja; 
- dijakom in študentom pred pričetkom opravljanja praktičnega pouka oziroma dela, pri katerem so 

izpostavljeni nalezljivim boleznim; 
- pred zaposlitvijo; 
- pred sprejemom na zdravljenje v bolnišnici; 
- ob epidemiološki indikaciji, ki jo postavi NIJZ; 
- potnikom pred potovanjem. 

 
Kaj velja kot dokaz opravljenega cepljenja?  
Kot dokaz opravljenega cepljenja velja vpis cepljenja v rumeni cepilni knjižici/belem cepilnem kartončku.  
 
Kje lahko dobim potrdilo o opravljenem cepljenju, če nimam cepilne knjižice? 
Podatki o opravljenih cepljenjih se nahajajo pri izvajalcu cepljenja. Zabeleženi so v zdravstvenem kartonu, 
morda pa imajo v ustanovi, kjer je bilo cepljenje opravljeno, še kakšno dodatno evidenco.  
Če nimate cepilne knjižice, lahko pri izvajalcu cepljenja zaprosite za prepis rumene cepilne knjižice  (oz. vpis 
podatkov o opravljenem cepljenju iz drugih evidenc), kar zadostuje. Izdajanje posebnih potrdil s strani 
izbranega zdravnika ni potrebno. 


