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KRAJ, DATUM, URA Ljubljana, 9. 8. 2022 ob 14.00 uri LOKACIJA  Zoom 

NAMEN SESTANKA 6. seja Posvetovalne skupine za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2 

PRISOTNI 1 M. Fafangel, A. Trop Skaza, M. Grgič Vitek, V. Tomič, A. Kukec, J. Žibert, M. Vrdelja, T. Lejko Zupanc, M. Zaletel, N. Pirnat, N. 
Čakš Jager, N. Cirar, T. Bertole, K. Krnc  

ODSOTNI R. Pribaković, A.Ihan, D. Podjed 

 

AGENDA 

1. Aktualna epidemiološka situacija 

2. Razprava o pripravljenih strokovnih mnenjih za usmeritve in nabor ukrepov glede 
obvladovanja covid-19 v trenutni epidemiološki situaciji 

3. Prioritetne naloge po posameznih delovnih paketih 

4. Razprava o ukrepih vezanih na scenarij 2 

5. Vprašanja za posvetovalno skupino 

6. Razno 

 

KOMENTAR/SKLEP 

1) AKTUALNA EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA 

Predstavljena je bila aktualna epidemiološka situacija v Sloveniji in svetu. Sledila je razprava med člani. 

 

2) RAZPRAVA O PRIPRAVLJENIH STROKOVNIH MNENJIH ZA USMERITVE IN NABOR UKREPOV GLEDE OBVLADOVANJA COVID-19 V TRENUTNI EPIDEMIOLOŠKI SITUACIJI 

Skupina je opravila razpravo o pripravljenih strokovnih mnenjih za usmeritve in nabor ukrepov glede obvladovanja covid-19 v trenutni epidemiološki situaciji. 
Strokovna mnenja, ki so navedena v nadaljevanju, so objavljena na spletni strani Posvetovalne skupine za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2 na NIJZ: 
https://www.nijz.si/sl/posvetovalna-skupina-za-spremljanje-gibanja-virusa-sars-cov-2.   
 
Posvetovalna skupina je obravnavala Strokovno mnenje glede omejevanja zbiranja ljudi kot javnozdravstvenega ukrepa za zmanjševanje posledic epidemije covid-19, 
pripravljeno s strani delovne skupine DP1: Epidemiološko spremljanje in odzivanje. 
 
 

                                                           
1 I Za zapis večjega št. udeležencev uporabi OB Lista prisotnih 

https://www.nijz.si/sl/posvetovalna-skupina-za-spremljanje-gibanja-virusa-sars-cov-2
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Sprejet je bil: 
SKLEP 1: Posvetovalna skupina se je seznanila s Strokovnim mnenjem DP1 glede omejevanja zbiranja ljudi kot javnozdravstvenega ukrepa za zmanjševanje posledic 
epidemije covid-19 in ga podprla. 
 
Posvetovalna skupina je obravnavala Strokovno mnenje glede uporabe aplikacije #OstaniZdrav v višjih in visokošolskih ustanovah v študijskem letu 2022/2023, 
pripravljeno s strani delovne skupine DP1: Epidemiološko spremljanje in odzivanje. 
 
Sprejet je bil: 
SKLEP 2: Posvetovalna skupina se je seznanila s Strokovnim mnenjem DP1 glede uporabe aplikacije #OstaniZdrav v višjih in visokošolskih ustanovah v študijskem letu 
2022/2023 in ga podprla. 
 
Posvetovalna skupina je obravnavala Strokovno mnenje o možnosti implementacije priporočil iz strokovnega mnenja DP2 glede prezračevanja za namen preprečevanja in 
širjenja okužb s SARS-CoV-2 za vzgojno-izobraževalne zavode, pripravljeno s strani DP8: Vzgoja in izobraževanje. 
 
Sprejet je bil: 
SKLEP 3: Posvetovalna skupina se je seznanila s Strokovnim mnenjem DP8 glede implementacije priporočil za prezračevanje za namen preprečevanja in širjenja okužb s 
SARS-CoV-2 za vzgojno-izobraževalne zavode in ga podprla. 
 
Posvetovalna skupina je obravnavala Strokovno mnenje glede samotestiranja v šolskem in študijskem letu 2022/2023, pripravljeno s strani DP1: Epidemiološko 
spremljanje in odzivanje in DP 8: Vzgoja in izobraževanje. 
 
Sprejet je bil: 
SKLEP 4: 
Posvetovalna skupina se je seznanila s Strokovnim mnenjem DP 1 in DP8 glede samotestiranja v šolskem in študijskem letu 2022/23 in sprejela skupno strokovno stališče. 
 

3) PRIORITETNE NALOGE PO POSAMEZNIH DELOVNIH PAKETIH 

Posvetovalna skupina je opravila razpravo o prioritetnih delovnih nalogah za posamezne delovne pakete. 
 
 

4) RAZPRAVA O UKREPIH VEZANIH NA SCENARIJ 2 

Skupina se je seznanila z osnutkom dokumenta: »Strokovne usmeritve za pripravljenost in odzivanje na virus SARS-CoV-2 za jesen in zimo 2022/2023 v Sloveniji«, ki bo 

predvidoma sprejet na naslednji seji Posvetovalne skupine. Dokument bo javno predstavljen in objavljen na spletni strani NIJZ.   
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Člani skupine bodo v naslednjih dneh dokument prejeli v pregled in dopolnitev in do petka, 12. 8. 2022, vnesli svoje komentarje in prispevke. 

 

5) VPRAŠANJA ZA POSVETOVALNO SKUPINO 

Vezano na vprašanje s strani MZ je Posvetovalna skupina obravnavala Strokovno mnenje glede izvajanja testiranja na okužbo s SARS-CoV-2, pripravljeno s strani delovne 
skupine DP4: Mikrobiološka diagnostika in spremljanje. 
 
Sprejet je bil: 
SKLEP 5:  Posvetovalna skupina se je seznanila s Strokovnim mnenjem DP4 glede izvajanja testiranja na okužbo s SARS-CoV-2 in ga podprla. 

 

6) RAZNO 

POSLOVNIK POSVETOVALNE SKUPINE IN DELOVNIH PAKETOV 

Predstavljene so bile ključne spremembe predloga poslovnika – verzije 3, ki je bil dopolnjen z novo imenovanimi člani. Po razpravi je posvetovalna skupina soglasno 
sprejela: 
 

SKLEP 6: Posvetovalna skupina je sprejela Poslovnik dela posvetovalne skupine in delovnih paketov za spremljanje virusa SARS-CoV-2 na Nacionalnem inštitutu za javno 
zdravje, verzija 3. 

 

Posvetovalna skupina podpira pobudo DP7: Družbeni in komunikacijski vidiki o dostopnosti brezplačnih mask na mestih, kjer je uporaba maske priporočena ali nujna. 

 

Prihodnji sestanek posvetovalne skupine bo predvidoma v torek, 16. 8. 2022, ob 14:00 uri. 

      

ZAKLJUČEK SESTANKA            ob 16.45 uri 

         


