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Številka: 1812-97/2022 
Ljubljana, dne 15. julij 2022  
 
 
dr. Darjo Felda, državni sekretar 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
darjo.felda@gov.si  
 
 
 
Zadeva: Komunikacija na področju vzgoje in izobraževanja vezano na covid-19 
 
 
Spoštovani, 
 

v prilogi vam posredujemo Pismo za vodstva vzgojno-izobraževalnih zavodov in dijaških domov, za 

katerega vas vljudno naprošamo, da ga posredujete vsem vzgojno-izobraževalnim zavodom in 

dijaškim domovom, za katere sta pristojna Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo ter 

Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih. 

 
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje. 
 
Lep pozdrav, 
 
 

 Mario Fafangel, dr. med., spec. javnega zdravja 
 vodja Posvetovalne skupine za spremljanje 

gibanja virusa SARS-CoV-2 
 
 
Pripravili: 

- člani delovnega paketa (DP8) Vzgoja in izobraževanje Posvetovalne skupine za spremljanje 
gibanja virusa SARS-CoV-2, vodja DP: Nina Pirnat 

- člani delovnega paketa (DP0) Koordinacija Posvetovalne skupine za spremljanje gibanja 
virusa SARS-CoV-2, vodja DP: Mario Fafangel 

 
Priloga: 
- Pismo za vodstva vzgojno-izobraževalnih zavodov in dijaških domov 
 
Poslati: 
- elektronsko 
 
V vednost: 
- Glavna pisarna NIJZ, info@nijz.si   

Mario Fafangel Digitalno podpisal Mario Fafangel 
Datum: 2022.07.15 14:55:15 +02'00'
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- Center za komuniciranje NIJZ, pr@nijz.si  
- Branko Gabrovec, NIJZ, branko.gabrovec@nijz.si 
- Ivan Eržen, NIJZ, ivan.erzen@nijz.si 
- Glavna pisarna MIZŠ, gp.mizs@gov.si  
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Pismo za vodstva vzgojno-izobraževalnih zavodov in dijaških domov 
 
 
Spoštovani, 
 
na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje je za namen spremljanja in obvladovanja gibanja virusa SARS-
CoV-2 v Sloveniji imenovana posvetovalna skupina za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2 (v 
nadaljevanju: posvetovalna skupina). V podporo delovanju posvetovalne skupine je imenovanih devet 
delovnih skupin za obravnavo specifičnih strokovnih vprašanj. 
 
Za obravnavo strokovnih vprašanj na področju vzgoje in izobraževanja, ki nastajajo zaradi obvladovanja 
virusa SARS-CoV-2, skrbi Delovna skupina Vzgoja in izobraževanje, ki jo vodi Nina Pirnat, dr. med., spec. 
epidemiologije in javnega zdravja.  
 
Veseli nas, da so v delovno skupino vključeni tako strokovnjaki s področja zdravstva kot strokovnjaki s 
področja vzgoje in izobraževanja. Na ta način bomo lahko pri pripravljanju in oblikovanju  strokovnih stališč 
upoštevali različne vidike in izkušnje  uvajanja in izvajanja ukrepov za obvladovanje širjenja in prenosa 
SARS-CoV-2 v preteklosti doma in v tujini. S tem bomo lahko vsi skupaj pripravljali priporočila in ukrepe, 
ki jih bodo na področju vzgoje in izobraževanja znali in zmogli izvajati. Delovna skupina bo pri pripravih 
svojih predlogov  sodelovala tudi s posvetovalno skupino in drugimi delovnimi skupinami.  
 
Med prioritetnimi nalogami, ki jih bo delovna skupina na področju vzgoje in izobraževanje naslovila, je 
priprava posodobljenih in prilagojenih obstoječih higienskih in epidemioloških priporočil za vzgojno-
izobraževalne zavode, izobraževalne zavode, dijaške domove in študentske domove za novo šolsko in 
študijsko leto.  
 
Delovna skupina je z delom že pričela in vas bo o svojih aktivnostih in priporočilih redno obveščala. 
 
Želimo vas obvestiti tudi, da smo se z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) dogovorili, 
da komunikacijske poti glede covid-19 ostajajo nespremenjene. To pomeni, da se vzgojno-izobraževalni 
zavodi z vprašanjem obrnete na MIZŠ, kjer bodo pridobili odgovor od ustrezne inštitucije (Ministrstvo za 
zdravje ali Nacionalni inštitut za javno zdravje). 
 
Z lepimi pozdravi, 
 
 

 Nina Pirnat, dr. med., spec. epidemiologije in javnega zdravja 
 vodja delovnega paketa (DP8) Vzgoja in izobraževanje 

Posvetovalne skupine za spremljanje gibanja virusa SARS-CoV-2 
 

NINA PIRNAT
Digitalno podpisal NINA 
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