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KRAJ, DATUM, URA Ljubljana, 4. 7. 2022 ob 14. 00 uri LOKACIJA  Zoom 

NAMEN SESTANKA 1. 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, T. Zupanc, J. 
Žibert, A. Ihan   
B. Gabrovec, I. Eržen,  N. Cirar, A. Galičič, T. Tovornik 

ODSOTNI / 

 

AGENDA 

1. Uvodni pozdrav  

2. Predstavitev organizacije dela posvetovalne skupine 

3. Predstavitev delovnih paketov 

4. Predstavitev organizacija dela delovnih paketov 

5. Razno 

 

KOMENTAR/SKLEP 

UVODNI POZDRAV 
Uvodoma vodja posvetovalne skupine (PS), v. d. generalnega direktorja NIJZ in v. d. strokovnega direktorja NIJZ pozdravijo prisotne. 
 

PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE DELA POSVETOVALNE SKUPINE (PS) 
 
VLOGA SKUPINE BO PRIPRAVA PRIPOROČIL IN STRATEŠKIH USMERITEV. Priporočila in strokovna stališča bodo v formalni obliki posredovana na MZ – Direktoratu za javno 
zdravje. Na MZ jih bodo medresorsko uskladili in opremili s pravnimi in finančnimi podlagami za odločanje na Vladi RS. 
 
Seje PS bodo potekale predvidoma enkrat tedensko. Zapisniki bodo objavljeni na spletni strani NIJZ: https://nijz.si/sl/posvetovalna-skupina-za-spremljanje-gibanja-virusa-
sars-cov-2.  
 
Na seje PS se po potrebi povabi tudi druge goste, če je to zaradi širše razprave in vključevanja dodatnih strokovnih vidikov potrebno. Sklepe PS se sprejema z glasovanje. Če 
je skupina sklepčna in za sklep glasuje večina prisotnih, je sklep sprejet.  
 

 
1 IZa zapis večjega št. udeležencev uporabi OB Lista prisotnih 

https://nijz.si/sl/posvetovalna-skupina-za-spremljanje-gibanja-virusa-sars-cov-2
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Za potrebe organizacije dela izvajalcev zdravstvene dejavnosti MZ oblikuje delovno skupino, ki koordinira področje izvajanja zdravstvene dejavnosti, skladno s pristojnostmi, 
ki jih ima MZ na vseh nivojih organizacije zdravstvene dejavnosti, vključno z DSO/SVZ. Organizacija zdravstvene dejavnosti ni v domeni PS za spremljanje gibanja virusa 
SARS-CoV-2 niti ne v domeni NIJZ. 
 

PREDSTAVITEV DELOVNIH PAKETOV  
 
Na kratko so predstavljeni DP posvetovalne skupine:  

- DP0 Koordinacija 
- DP1 Epidemiološko spremljanje in odzivanje 
- DP2 Okoljski dejavniki in higiena  
- DP3 Klinična obravnava in zdravljenje 
- DP4 Mikrobiološka diagnostika in spremljane 
- DP5 Cepljenje proti SARS-CoV-2/covidu-19 
- DP6 Modeliranje covid-19 
- DP7 Družbeni in komunikacijski vidiki 
- DP8 Vzgoja in izobraževanje 
- DP9 DSO/SVZ 
- DP10 Dolgi covid-19 in duševno zdravje 

 
Na prihodnji seji se posvetovalna skupina seznani z imenovanjem vodij in članov DP. Vodje in člane DP bo s sklepom imenoval v. d. strokovnega direktorja.  
 

PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE DELA DELOVNIH PAKETOV 
Pogostost sej DP je vezana na operativne potrebe. Sklep DP je sprejet, če je za sklep glasovala večina na seji prisotnih članov (ob upoštevanju sklepčnosti). 
 

SKLEP:  
Posvetovalna skupina je sprejela Poslovnik dela posvetovalne skupine in delovnih paketov za spremljanje virusa SARS-CoV-2 na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, 
ki določa način dela posvetovalne skupine in delovnih paketov. 
 
Naslednja seja bo v torek, 12. 7. 2022. 
Predloge za imenovanje članov DP vodje koordinacijski skupini posvetovalne skupine v pisni obliki posredujejo do srede, 6. 7. 2022. 
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