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Zadeva: Ponovni predlog za vključitev osebja v pravosodju na prednostno cepljenje proti 
virusu SARS-CoV-2

Spoštovani,

dne 1. 12. 2020 smo vam glede na visoko stopnjo ogroženosti za okužbo in družbeni pomen 
delovanja pravosodja in zaporskega sistema poslali prošnjo, da med prioritete za cepljenje 
umestite tudi sodnice, sodnike in sodno osebje, državne tožilke, državne tožilce in državnotožilsko 
osebje ter pooblaščene uradne osebe Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih 
sankcij in osebe, ki jim je odvzeta prostost. Dodatno k tej prošnji smo vam 3. 12. 2020 poslali 
pobudi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 1. 12. 2020 in Uprave Republike Slovenije za 
izvrševanje kazenskih sankcij z dne 17. 11. 2020 ter informacijo o prednostni obravnavi pri 
cepljenju v Avstriji in na ravni Evropske komisije.

Podobno prošnjo smo vam poslali 10. 12. 2020, in sicer z utemeljitvijo, da je glede na specifičnost 
situacije v Republiki Sloveniji nujno, da se pravosodno osebje vključi v prednostno listo za 
cepljenje, saj v nasprotnem primeru grozi možnost zaustavitve ali oviranja dejavnosti, ki so nujne 
za delovanje države. Sodna veja, kot ena izmed treh vej oblasti, mora biti namreč nujno vključena v 
prednostno listo za cepljenje, prav tako pa je potrebno vključiti tožilstvo in uslužbence za 
izvrševanje kazenskih sankcij. Posebej smo izpostavili tudi kritičnost razmer v ustanovah za 
prestajanje kazenskih sankcij.

Dne 5. 1. 2021 smo prejeli dopis Vrhovnega sodišča Republike Slovenije s prošnjo za informacijo o 
dinamiki cepljenja sodnikov in sodnega osebja (v prilogi), istega dne pa še dopis Odvetniške 
zbornice Slovenije (prav tako v prilogi), ki predlaga, da se med prednostne cepilne skupine uvrstijo 
tudi odvetniki.
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Prosim, da vsem navedenim osebam (vključno z zaposlenimi v Upravi Republike Slovenije za 
probacijo) pripoznate status osebja, ki je kritičnega pomena za delovanje Republike Slovenije, tako 
da bi se njihovo cepljenje izvedlo prednostno. Odgovor poleg Vrhovnemu sodišču Republike 
Slovenije in Odvetniški zbornici Sloveniji, prosim, pošljite tudi Ministrstvu za pravosodje.

Hvala za sodelovanje in lepo pozdravljeni.

 Zlatko Ratej                                                                                                     
 državni sekretar

Prilogi:
– kot v besedilu

V vednost:
– Vrhovno sodišče Republike Slovenije
– Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije
– Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
– Uprava Republike Slovenije za probacijo
– Odvetniška zbornica Slovenije
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