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KRAJ, DATUM, URA Ljubljana, 12. 7. 2022 ob 15. 00 uri LOKACIJA  Zoom 

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

PRISOTNI 1 M. Fafangel, A. Trop Skaza, M. Vrdelja, M. Grgič Vitek, R. Pribaković Brinovec, D. Podjed, V. Tomič, A. Kukec, J. Žibert, A. Ihan, 
I. Eržen,  N. D. Cirar, A. Galičič, G. Levičnik 

ODSOTNI T. Lejko Zupanc 

 
AGENDA 

1. Dopolnitev poslovnika posvetovalne skupine in delovnih paketov  

2. Predstavitev članov delovnih paketov 

3. Predstavitev načrtovanega komuniciranja članov posvetovalne skupine 

4. Aktualna epidemiološka situacija 

5. Razprava o predvidenih scenarijih za ukrepanje (začetna razprava) 

6. Prioritetne naloge po posameznih delovnih paketih 

7. Vprašanja za posvetovalno skupino 

8. Razno 

 
KOMENTAR/SKLEP 

1) DOPOLNITEV POSLOVNIKA POSVETOVALNE SKUPINE IN DELOVNIH PAKETOV 

Predstavljene so bile predlagane dopolnitve obstoječe verzije poslovnika posvetovalne skupine in delovnih paketov, sprejetega na 1. seji dne 4. 7. 2022. Predlog prenovljene 
verzije vključuje vsebinske dopolnitve besedila poslovnika in predloge članov delovnih paketov.  
Na MZ je bila imenovana Nacionalna skupina za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet za Covid bolnike v zdravstvenem sistemu, ki je pristojna tudi za področje 
DSO/SVZ, zato je bil delovni paket (DP9) DSO/SVZ iz posvetovalne skupine na NIJZ umaknjen. 
 

2) PREDSTAVITEV ČLANOV DELOVNIH PAKETOV 

Člani posvetovalne skupine so bili seznanjeni s sestavo članov delovnih paketov. Tekom izvajanja nalog na delovnih paketih bo ob izkazanih potrebah mogoče sestavo 
delovnih paketov razširiti. 
 

                                                           
1 IZa zapis večjega št. udeležencev uporabi OB Lista prisotnih 
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3) PREDSTAVITEV NAČRTOVANEGA KOMUNICIRANJA ČLANOV POSVETOVALNE SKUPINE  

Predstavljen je bil predvideni protokol komuniciranja z javnostmi.  
 

4) AKTUALNA EPIDEMIOLOŠKA SITUACIJA 

Predstavljena je bila aktualna epidemiološka situacija v Sloveniji in svetu. Sledila je razprava med člani. Slednji so bili za tem seznanjeni s člani novoustanovljene Nacionalne 
skupine za koordinacijo sprejemov in posteljnih kapacitet za Covid bolnike v zdravstvenem sistemu, ki deluje pod okriljem Ministrstva za zdravje, in njenimi pristojnostmi, 
ter s poročilom s seje Posvetovalne skupine za cepljenje NIJZ. 
 

5) RAZPRAVA O PREDVIDENIH SCENARIJIH ZA UKREPANJE (ZAČETNA FAZA) 

Med člani je potekala vsebinska razprava o predvidenih scenarijih širjenja covid-19 v naslednjih mesecih in odzivanje na le-te. Pripravo strokovnih podlag, ki bodo namenjene  
odzivanju na različne scenarije, prevzamejo delovni paketi. Posamezno priporočilo oz. pripravo strokovnih podlag, ki vključuje več različnih področij, usklajeno pripravi več 
delovnih paketov skupaj. 

 

6) PRIORITETNE NALOGE PO POSAMEZNIH DELOVNIH PAKETIH 

V luči opravljene razprave pod točko 5 je potekala še nadaljnja razprava o prioritetnih delovnih nalogah za posamezne delovne pakete. Člani posvetovalne skupine 
predlagajo, da se strokovna priporočila za spremljanje in obvladovanje širjenja virusa SARS-Cov-2 po trenutnem scenariju in trenutni epidemiološki sliki čimprej dokončno 
oblikujejo, zato je naslednja seja posvetovalne skupine v prihodnjem tednu previdena za ponedeljek, 18. 7. 2022. 

 

7) VPRAŠANJA ZA POSVETOVALNO SKUPINO 

Člani posvetovalne skupine so se v nadaljevanju seznanili s prejetima vprašanjema s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS in Ministrstva za zdravje. Odgovora na 
vprašanji bosta pripravila vsebinsko pristojna delovna paketa. 

 

RAZNO 

Pod točko razno med člani posvetovalne skupine ni bilo razprave. 

 

      

ZAKLJUČEK SESTANKA                               ob 17.40 uri 

         


