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NAVODILA GLEDE CEPLJENJA TUJCEV PROTI COVID-19 

 

1. Komu pripada cepljenje? 

V skladu z nacionalno strategijo cepljenje proti covid-19 se cepljenje zagotovi vsem, ki imajo pri nas 

stalno ali začasno prebivališče ali so zaposleni pri delodajalcu s sedežem v RS ter diplomatskim 

predstavnikom drugih držav, rezidenčno akreditiranim v Sloveniji. 

 

2. Prijava na cepljenje 

Preko portala zVEM se lahko na cepljenje prijavi vsak, ki ima EMŠO in številko KZZ. Večina tujcev 

študentov dobi EMŠO (in s tem samodejno KZZ) in so tako lahko vodeni preko portala. Osebe brez 

EMŠO pa se ne morejo vpisati, ker jih ni v CRPP, od koder sistem pridobi podatke. V takih primerih je 

možna le prijava direktno na cepilni center. 

 

3. Vpisovanje v CRPP in izdaja potrdila o cepljenju 

Za tujce in druge osebe, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji, nimajo pa veljavnega ZZZS 

zavarovanja in veljavne ZZZS številke in so bile cepljene v Sloveniji, vpis v CRPP preko obstoječih 

ambulantnih aplikacij, ki jih uporabljajo izvajalci zdravstvenih storitev, ni mogoč. Brez posredovanja 

podatkov v CRPP ni možno izdati Digitalnega COVID potrdila, ki ga je obvezno izdati v državi, ki je 

opravila cepljenje. Tujci s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji imajo EMŠO številko, ki jim jo 

dodelijo ali zanjo lahko zaprosijo ob vpisu v Register prebivalcev Slovenije pri vlogi za stalno ali 

začasno bivanje. 

NIJZ CNB predlaga, da se zgoraj omenjene osebe, ki so bile cepljene in jih ni mogoče zavesti v CRPP 

preko obstoječih ambulantnih aplikacij, vpiše preko spletne aplikacije za vnos cepljenj na strani 

https://cepi.ezdrav.si. Dostop do aplikacije imajo vsi zdravniki, ki imajo profesionalno (PK) kartico. 

Vpis naj se opravi tam, kjer je bilo opravljeno zadnje cepljenje za to osebo z vnosom vseh cepljenj, 

tudi če so bila predhodna cepljenja opravljena v drugem cepilnem centru. 

Cepilni center lahko vnos v aplikacijo na spletni strani https://cepi.ezdrav.si izvede na naslednji način: 

1. cepljena oseba sporoči EMŠO ali ZZZS številko oziroma slika kartonček o cepljenju in sliko 

pošlje po elektronski pošti izvajalcu cepljenja; 

2. izvajalec cepljenja v svojem lokalnem ambulantnem sistemu preveri podatke o opravljenem 

cepljenju; 

3. izvajalec cepljenja se prijavi v aplikacijo https://cepi.ezdrav.si 

(https://ezdrav.si/storitve/erco/ - poglavje »Splošne informacije«) in vnese podatke za vse 

odmerke, s katerimi je bila oseba cepljena; 

4. izvajalec cepljenja lahko po vnosu (v meniju »Pregled osebe«) takoj natisne potrdilo o 

opravljenem cepljenju in ga posreduje osebi; 
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5. Ko bo zaživelo Digitalno COVID-19 potrdilo (DCP), bodo te osebe lahko pridobile tudi DCP, saj 

bodo ustrezno zavedene v CRPP s svojim EMŠO ali ZZZS številko. 

 

POMEMBNO: Vsa opravljena cepljenja poročajte samo enkrat. Pred vpisom cepljenja vedno 

preverite (povzetek podatkov o pacientu ali eRCO), ali so cepljenja za to osebo že vpisana v CRPP. 

To lahko storite tudi preko aplikacije https://cepi.ezdrav.si v meniju »Pregled osebe«. 

 

Tehnično podporo nudimo preko podpora@ezdrav.si oz. 080 72 99, kamor lahko izvajalci cepljenja 

prijavite težave pri dostopu do spletne strani https://cepi.ezdrav.si. Zaželeno je, da ob tem sporočite 

kontaktne podatke oseb, ki skrbijo za vaš informacijski sistem, da bodo težave čim hitreje rešene. 
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