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 KRAJ, DATUM, URA Ljubljana, 15. 2. 2021 ob 14. uri LOKACIJA  GTM 

NAMEN SESTANKA 3. seja Strokovnega sveta 

PRISOTNI 1 Sodelujoči: M. Krek, D. Stanimirović, R. Pribaković B., T. Albreht, P. Otorepec,  M. Gabrijelčič B., M. Zaletel, D. Novak Mlakar,  L. 
Zaletel Kragelj, B. Voljč, B. Gabrovec, I. Eržen, M. Fafangel, A. Trop Skaza, M. Vrdelja,  P. Vračko, I. Grmek Košnik, S. P. Rožič 

ODSOTNI M. Pokorn, V. Kerstin Petrič, B. Beović 

 

AGENDA 
1. Stališča epidemiološke stroke glede posameznih ukrepov 

2. Obravnava vlog za premestitev na delovno mesto Višji 
zdravnik specialist (N. Pirnat, E. Murko, S. Perčič) 

3. Razno 

 

 

 

 

 

KOMENTAR/SKLEP UKREP ZADOLŽEN ROK 

Točka 1: Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
Člani Strokovnega sveta NIJZ so soglasno sprejeli:  
SKLEP št. 1/3. seja SS/15. 2. 2021: »Potrdi se predlagani dnevni red 3. seje Strokovnega sveta NIJZ.« 
 

/ / / 

Točka 2: Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Strokovnega sveta NIJZ z dne 21. 12.2020 
Člani Strokovnega sveta NIJZ na predlog zapisnika niso podali pripomb in so soglasno prejeli naslednji sklep: 
SKLEP št. 2/3. seja SS/15. 2. 2021: »Potrdi se zapisnik 2. seje Strokovnega sveta NIJZ z dne 21. 12.2020.« 
 

/ / / 

Točka 3: Omejitve gibanja ljudi med 21. in 6. uro 
M. Fafangel je predstavil stališče epidemiološke stroke NIJZ. Omejitev gibanja v nočnih urah je kratkotrajen 
ukrep, katerega posledica je omejevanje kontaktov. Pojasnil je, da bi ta restriktiven ukrep epid. stroka podprla, v 
kolikor bi bil uveden za krajši čas. Velike pomisleke pa ima epidemiološka stroka pri uvajanju tega ukrepa kot 
dolgotrajnega ukrepa.   

   

                                                           
1 Za zapis večjega št. udeležencev uporabi OB Lista prisotnih 

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV (prejšnjega sestanka) 
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Trajanje restriktivnih ukrepov je v obratnem sorazmerju z učinkovitostjo, s trajanjem vzdržnosti in učinkovitost 
izvajanje ukrepa  s časom pada.  
 
Razprava: 
Člani strokovnega sveta so se strinjali da različni ukrepi pri različnih kulturah ob različnih fazah epidemije različno 
delujejo. B. Voljč in L. Zaletel Kragelj sta opozorila na odsotnost vpogleda v situacijo, kaj bi bilo, če ukrepa 
omejevanja gibanja ponoči ne bi bilo, epidemiološka slika bi bila morda še veliko slabša.  
 
Glede na diskusijo je bil sprejet naslednji  
SKLEP št. 3/3. seja SS/15. 2. 2021: »Stališče Strokovnega sveta NIJZ je, da v trenutni fazi epidemije ukrep 
policijske ure ni sorazmeren in zato predlaga odpravo ukrepa.« 

/ / / 

Točka 4: Izvajanje vzgoje in izobraževanja v času epidemije covid-19  
M. Fafangel je predstavil stališče epid. stroke NIJZ glede izvajanja vzgoje in izobraževanja v času epidemije covid-
19. Predlagali so odprtje šole do 5. razreda s strogim upoštevanjem in nadgradnjo higienskih ukrepov. Epid. 
stroka NIJZ vzpodbuja oblikovanje in ločevanje posameznih mehurčkov. Že 17. 11. 2020 je epid. stroka 
predlagala, da se učencem, katerim obiskovanje pouka predstavlja preveliko tveganje, omogoči, da se šolajo na 
daljavo. Širjenje okužb med starejšimi otroki in mladostniki se zaradi druženja v prostem času in prenosa okužb 
znotraj gospodinjstva kljub prehodu na pouk na daljavo, ni popolnoma ustavilo.  
 
ECDC ocenjuje ukrep zaprtja šol, kot skrajen ukrep, saj ima zaprtje šol poleg ugodnega vpliva na zmanjšanje 
okužb zaradi zmanjšanja socialnih stikov, velik negativen vpliv na duševno in fizično zdravje otrok, na neenakost 
otrok ter širši gospodarski vpliv na družbo.  
 
ECDC priporoča uporabo mask v razredih za učitelje in otroke nad 12 let, v Sloveniji so maske obvezne samo za 
učitelje, za učence, dokler se gibljejo v mehurčku, pa ne.  
 
Trenutno široko odpiranje šol na vseh področjih predstavlja tveganje (vsi razredi devetletke, polni razredi, ..). 
Epidemiološka stroka NIJZ je priporočila odprtje šol do vključno 5. razreda, hibriden način šolanja in izvajanja 
contact tracinga, prezračevanje in obvezna uporaba mask. 
 
Razprava: 
Člani strokovnega sveta so se strinjali, da okužbe pri otrocih niso glavno gonilo epidemije, prispevajo pa lahko 
svoj delež. Šole morajo biti varne kljub okužbam v lokalni skupnosti, predlagano je bilo stopenjsko odpiranje šol, 

/ / / 



 

 
 

ZAPISNIK SESTANKA 

 

   3/4 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3_zapisnik_2. seja SS_15.2.2021_upoštevane 
pripombeMF 
       Zamenja verzijo: 3 

  

da se lahko meri učinek. M. Gabrijelčič B. je opozorila na povečevanje števila osipnikov v srednjih šolah in da ni 
dovolj razvit medsektorski dialog (šolstvo, soc. varstvo, NIJZ), mehanizem sodelovanja med centri.  
 
Direktor je povedal, da je odpiranje šol skladno z mnenjem svetovalne strokovne skupine, pri čemer je P. Vračko 
pojasnila, da je pri odločanju svetovalna strokovna skupina za covid-19 imela pred očmi predvsem škodljivost 
učinkov zaprtja šol. Predlog svet. strokovne skupine je bil, naj izobraževanje poteka na hibriden način, kar ni bilo 
upoštevano in sedaj obstaja velika nevarnost vnovičnega zaprtja šol.  
P. Otorepec je povedal, da je problem realizacija priporočil NIJZ, namesto, da bi se prilagajale šole, le-te 
zahtevajo prilagajanje priporočil in ukrepov.  
B. Voljč je opozoril na obvezno enotnost stroke pri sprejemanju stališč, saj je slovenska družba zelo neenotna 
do vsega, kar reče stroka.   
Direktor je predlagal, da predlog epid. stroke obravnava ad hoc imenovana delovna skupina (M. Fafangel, M. 
Gabrijelčič B. in P. Otorepec), predlog se dopolni z argumentiranim vplivom na duševno in fizično zdravje otrok 
in različicami higienskega režima. 
Člani so se s predlogom direktorja strinjali. Upoštevanje priporočil NIJZ je ključno. Z MIZŠ je potrebno doseči 
dogovor, novi KPK naj omogoči več kadra v šolstvu. Kritiziranje obstoječega stanja ni smiselno, potrebni so 
predlogi rešitev. Sklep, sprejet s strani Strokovnega sveta NIJZ, naj bo podlaga za sprejemanje boljših ukrepov 
Vlade RS. 
 
Člani Strokovnega sveta NIJZ so soglasno sprejeli:  
SKLEP št. 4/3. seja SS/15. 2. 2021: »Strokovni svet NIJZ zaproša ad hoc delovno skupino za dopolnitev predloga 
epidemiološke stroke z argumentirano predstavitvijo vpliva na duševno in fizično zdravje otrok in različicami 
higienskega režima. Predlog bo obravnavan na dopisni seji dne 16. 2. 2021 oz. čim prej.« 
 

Točka 5: Prehajanje med statističnimi regijami v RS  
M. Fafangel je predstavil stališče epid. stroke NIJZ: prepoved prehajanja občin oz. regij kot trajnostni oz. 
dolgoročni vzdrževalni ukrep, ko je virus že prisoten v celotni skupnosti (državi) ni smiseln. Ukrep je potencialno 
primeren ob kontroli lokalnega prenosa v posameznih predelih države ali v sklopu »lockdowna« za obvladovanje  
hitre rasti epidemije, vedno skupaj z drugimi nefarmakološkimi ukrepi. Sama mobilnost ne pomeni tveganega 
ravnanja. Poudarjati je potrebno trajnostno vzdržne nefarmakološke ukrepe: delo na domu, mehurčki, 
nadomestila izolacija-karantena, varno vedenje ne glede na občino.  
 
Člani Strokovnega sveta NIJZ so soglasno sprejeli:  

/ / / 
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SKLEP št. 5/3. seja SS/15. 2. 2021: »Stališče Strokovnega sveta NIJZ je, da ukrep prepovedi prehajanja občin 
oz. regij v tej fazi epidemije ni več smiseln. Ob poslabšanju epidemiološke slike se namesto vnovične prepovedi 
prehajanja statističnih regij omogoči kot alternativo možnost prehajanja oseb z negativnim testom.« 
 

Točka 6: Prerazporeditev treh zdravnic specialistk na mesto višjega zdravnika specialista  
Direktor je na kratko predstavil vloge Nine Pirnat, dr. med., spec., Simone Perčič, dr. med., spec., in Eve Murko, 
dr. med., spec. Vse tri zdravnice specialistke izpolnjujejo zahtevane pogoje razporejanja na delovno mesto višji 
zdravnik specialist., predstojniki s premestitvijo soglašajo.   
 
Člani Strokovnega sveta NIJZ so soglasno sprejeli:  
SKLEP št. 6/3. seja SS/15. 2. 2021: »Strokovni svet NIJZ se je seznanil z izpolnjevanjem zahtevanih pogojev 
razporejanja na delovno mesto višji zdravnik specialist in se s predlogom za razporeditev treh zdravnic 
specialistk na delovno mesto višji zdravnik specialist, strinja.« 
 

/ / / 

Točka 7: PANDA 
M. Gabrijelčič B. je na kratko predstavila izsledke 5. vala panelne spletne raziskave o vplivu pandemije na 
življenje (SI PANDA). Poročila izhajajo na 14 dni.  
 

/ / / 

Točka: Razno 
Pod točko razno je R. Pribaković B. predlagal obravnavo ponovnega odpiranja preventive na prim. ravni zdr. 
varstva, vendar točka ni bila obravnavana, zato se prestavi na naslednjo sejo Strokovnega sveta NIJZ. Kolega R. 
Pribaković naj pripravi strokovni material za  odločanje na eni od prihodnjih sej. 

/ / / 

 
Naslednja seja Strokovnega sveta bo preko GTM aplikacije sklicana 23. 2. 2021. 

ZAKLJUČEK SESTANKA 16:15 

 

POSLANO V VEDNOST Za zapisnik zbrala Dne 

Skrbnik sistema vodenja - za intranet (objava)                                                                                                                                              S. P. Rožič 16. 2. 2021  

 


