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Spoštovani člani Zbornice osrednjeslovenske regije, 

 

da je bilo preteklo leto in pol težko in zahtevno, vemo vsi. S finančno pomočjo države ga je del 

gospodarstva preživel, vendar tako visoke finančne intervencije ne bodo več mogoče, praktično vsa 

strokovna, domača in mednarodna javnost, pa nas opominja, da zatišje ne pomeni dolgoročne umiritve 

epidemije, nam pa omogoča, da ga izkoristimo za cepljenje in zaščito.  

 

Ne v Sloveniji in ne v osrednjeslovenski regiji z rezultati precepljenosti nismo in ne moremo biti 

zadovoljni. Vsi pa si seveda želimo, da bi bilo obdobje, ki prihaja, lažje za vsakega od nas. Če kdo, 

potem tudi vi, spoštovani člani - gospodarstveniki, veste, da mora gospodarstvo delovati, če želimo 

izpolnjevati zastavljene načrte in obveznosti, izplačevati plače in zagotavljati pogoje za vsakdanje 

življenje vsakega od nas in države kot celote. Delo vseh pa je odvisno od zdravih in za delo sposobnih 

sodelavk in sodelavcev. V razmerah epidemije je precepljenost edino pravo zagotovilo. Odgovornost 

za cepljenje pa je na strani vsakega izmed nas – zaposlenega.  

 

Zdravstveni domovi Ljubljana, Domžale, Kamnik, Ivančna Gorica, Logatec, Medvode, 

Vrhnika, Kočevje, Ribnica so cepilni centri in nekateri tudi mobilne enote, ki si zelo prizadevajo 

doseči večjo precepljenost, uspe pa jim lahko samo z maksimalno angažiranostjo vseh nas. Da bi 

omogočili zaposlenim v gospodarstvu cepljenje smo se dogovorili, da se lahko obrnete direktno 

na njih in maksimalno se vam bodo poskusili prilagoditi.  
 

S tem pozivom se obračamo na vas dragi člani Zbornice osrednjeslovenske regije in vas vljudno 

naprošamo za vašo pomoč. Poskrbimo, da se bo cepilo čim več zaposlenih, saj je to pravzaprav edino 

zagotovilo, da bomo jeseni še lahko opravljali svoje aktivnosti in da bomo preživeli zahtevni čas 

epidemije, ki še ne pojenja. Povabite zaposlene da pristopijo k cepljenju, saj bodo tako naredili 

največ tudi za ohranitev njihovih delovnih mest. Iskrena hvala. 

 

S spoštovanjem, 

mag. Marjana Majerič 

direktorica GZS ZOR 
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