Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 29. 7. 2020
Število objav: 19
Internet: 18
Tisk: 1
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 18
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Internet
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Povzetek

Naslov

Največ okužb v domovih za starejše, šolstvu in trgovinah

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 7. 2020

Avtor

STA , M. S.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...v vrtcih 14 okužb, na univerzah 13, v javni upravi pa 12. Novemu koronavirusu se niso izognili niti avtoprevozniki,
okuženih je bilo 10 zaposlenih. V gradbeništvu in strojništvu je bilo po osem okužb, v bankah štiri, v policiji pa tri,
kažejo podatki NIJZ. Namestnica vladnega govorca za covid-19 Špela Horjak je...

Naslov

Ifo: Z okrevanjem avtomobilske industrije naraščajo izvozna pričakovanja

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 7. 2020

Avtor

Mirko Vorkapić

Teme

Gradbeništvo, graditev

...njihova pričakovanja pa so se popravila tudi za prihodnje mesece. Razpoloženje se je okrepilo tudi v trgovini. Še
naprej se izboljšuje tudi razpoloženje v gradbeništvu. Podjetja so bila bolj zadovoljna s trenutnimi razmerami, prav tako
so manj pesimistična glede prihodnosti, so sporočilo za javnost sklenili v Ifu....

Naslov

Nezmožnost iskanja dela zaradi karantene v Španiji otežila štetje brezposelnih

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Gospodarstvo v svetu; 28. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...večini brezposelnih onemogočila aktivno iskanje službe. Največ ljudi je v drugem četrtletju brez dela ostalo v
storitvenem sektorju (817.000), sledijo gradbeništvo in industrija (100.000) ter kmetijstvo (21.400). Španija je ena
najbolj prizadetih evropskih držav zaradi pandemije. Število okuženih je preseglo 270.000,...

Naslov

V šolstvu v zadnjih dveh mesecih več kot 50 okužb, v trgovinah 37

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Zdravstvo; 28. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...v vrtcih 14 okužb, na univerzah 13, v javni upravi pa 12. Novemu koronavirusu se niso izognili niti avtoprevozniki,
okuženih je bilo 10 zaposlenih. V gradbeništvu in strojništvu je bilo po osem okužb, v bankah štiri, v policiji pa tri,
kažejo podatki, ki so jih za STA sporočili z NIJZ. Namestnica vladnega govorca...

Naslov

V zadnjih 14 dneh kar 40 odstotkov okužb znotraj delovnih organizacij

Medij

Hudo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 7. 2020

Avtor

STA , A. G.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...v vrtcih 14 okužb, na univerzah 13, v javni upravi pa 12. Novemu koronavirusu se niso izognili niti avtoprevozniki,
okuženih je bilo 10 zaposlenih. V gradbeništvu in strojništvu je bilo po osem okužb, v bankah štiri, v policiji pa tri,
kažejo podatki, ki so jih za STA sporočili z NIJZ. Namestnica vladnega govorca...
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Naslov

Največ okužb takoj za domovi za ostarele potrjenih v šolstvu in trgovinah

Medij

Maribor24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 28. 7. 2020

Avtor

Uredništvo

Teme

Gradbeništvo, graditev

...v vrtcih 14 okužb, na univerzah 13, v javni upravi pa 12. Novemu koronavirusu se niso izognili niti avtoprevozniki,
okuženih je bilo 10 zaposlenih. V gradbeništvu in strojništvu je bilo po osem okužb, v bankah štiri, v policiji pa tri,
kažejo podatki, ki so jih za STA sporočili z NIJZ. Namestnica vladnega govorca...

Naslov

V šolstvu v zadnjih dveh mesecih več kot 50 okužb, v trgovinah 37

Medij

Primorske.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...v vrtcih 14 okužb, na univerzah 13, v javni upravi pa 12. Novemu koronavirusu se niso izognili niti avtoprevozniki,
okuženih je bilo 10 zaposlenih. V gradbeništvu in strojništvu je bilo po osem okužb, v bankah štiri, v policiji pa tri,
kažejo podatki, ki so jih za STA sporočili z NIJZ. “Kar 40 odstotkov vseh okužb...

Naslov

Največ okužb potrjenih v domovih za starejše, sledi šolstvo, nato trgovine in zdravstvo

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 7. 2020

Avtor

A. S. , STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...v vrtcih 14 okužb, na univerzah 13, v javni upravi pa 12. Novemu koronavirusu se niso izognili niti avtoprevozniki,
okuženih je bilo 10 zaposlenih. V gradbeništvu in strojništvu je bilo po osem okužb, v bankah štiri, v policiji pa tri,
kažejo podatki, ki so jih za STA sporočili z NIJZ. Namestnica vladnega govorca...

Naslov

Največ okužb potrjenih v domovih za starejše, sledi šolstvo, nato trgovine in zdravstvo

Medij

Pomurje.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 7. 2020

Avtor

A. S. , STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...v vrtcih 14 okužb, na univerzah 13, v javni upravi pa 12. Novemu koronavirusu se niso izognili niti avtoprevozniki,
okuženih je bilo 10 zaposlenih. V gradbeništvu in strojništvu je bilo po osem okužb, v bankah štiri, v policiji pa tri,
kažejo podatki, ki so jih za STA sporočili z NIJZ. Namestnica vladnega govorca...

Naslov

Čim prej začeti gradnjo

Medij

Gorenjski glas - Loški glas, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 7. 2020

Avtor

Mateja Rant

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 6

Površina: 106 cm2

Čim prej začeti gradnjo Na sestanku pri ministru za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu sta župan Milan Čadež in državni
sekretar v kabinetu predsednika vlade Žan Mahnič opozorila na nujen začetek obnove ceste proti Sovodnju. Mateja
Rant Gorenja vas - Župan Milan Čadež in državni sekretar Žan Mahnič sta
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Naslov

Kaj je v bistvu odločilo Upravno sodišče RS glede gradnje 3. razvojne osi v Novem mestu?

Medij

Moja-dolenjska.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 28. 7. 2020

Avtor

C. R.

Teme

Gradbeni zakon

...mnenja, ko bo ARSO s strani MOP prejel zaprosilo. Stranski udeleženci v postopku izdaje gradbenega dovoljenja po
integralnem postopku se bodo presojali po Gradbenem zakonu.” C. R....

Naslov

V zadnjih dveh mesecih največ okužb v domovih za starejše, šolstvu in trgovinah

Medij

Lokalec.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 28. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...v vrtcih 14 okužb, na univerzah 13, v javni upravi pa 12. Novemu koronavirusu se niso izognili niti avtoprevozniki,
okuženih je bilo 10 zaposlenih. V gradbeništvu in strojništvu je bilo po osem okužb, v bankah štiri, v policiji pa tri,
kažejo podatki, ki so jih za STA sporočili z NIJZ. Namestnica vladnega govorca...

Naslov

V šolstvu v zadnjih dveh mesecih več kot 50 okužb, v trgovinah 37

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...v vrtcih 14 okužb, na univerzah 13, v javni upravi pa 12. Novemu koronavirusu se niso izognili niti avtoprevozniki,
okuženih je bilo 10 zaposlenih. V gradbeništvu in strojništvu je bilo po osem okužb, v bankah štiri, v policiji pa tri,
kažejo podatki, ki so jih za STA sporočili z NIJZ. Namestnica vladnega govorca...

Naslov

V šolstvu v zadnjih dveh mesecih več kot 50 okužb, v trgovinah 37

Medij

Koroskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...v vrtcih 14 okužb, na univerzah 13, v javni upravi pa 12. Novemu koronavirusu se niso izognili niti avtoprevozniki,
okuženih je bilo 10 zaposlenih. V gradbeništvu in strojništvu je bilo po osem okužb, v bankah štiri, v policiji pa tri,
kažejo podatki, ki so jih za STA sporočili z NIJZ. Namestnica vladnega govorca...

Naslov

V šolstvu v zadnjih dveh mesecih več kot 50 okužb, v trgovinah 37

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...v vrtcih 14 okužb, na univerzah 13, v javni upravi pa 12. Novemu koronavirusu se niso izognili niti avtoprevozniki,
okuženih je bilo 10 zaposlenih. V gradbeništvu in strojništvu je bilo po osem okužb, v bankah štiri, v policiji pa tri,
kažejo podatki, ki so jih za STA sporočili z NIJZ. “Kar 40 odstotkov vseh okužb...
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Naslov

V šolstvu v zadnjih dveh mesecih več kot 50 okužb, v trgovinah 37

Medij

Iusinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 7. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...v vrtcih 14 okužb, na univerzah 13, v javni upravi pa 12. Novemu koronavirusu se niso izognili niti avtoprevozniki,
okuženih je bilo 10 zaposlenih. V gradbeništvu in strojništvu je bilo po osem okužb, v bankah štiri, v policiji pa tri,
kažejo podatki, ki so jih za STA sporočili z NIJZ. Namestnica vladnega govorca...

Naslov

Največ okužb potrjenih v domovih za starejše, sledi šolstvo, nato trgovine in zdravstvo

Medij

Novice.svet24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 28. 7. 2020

Avtor

A. S. , STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...v vrtcih 14 okužb, na univerzah 13, v javni upravi pa 12. Novemu koronavirusu se niso izognili niti avtoprevozniki,
okuženih je bilo 10 zaposlenih. V gradbeništvu in strojništvu je bilo po osem okužb, v bankah štiri, v policiji pa tri,
kažejo podatki, ki so jih za STA sporočili z NIJZ. Namestnica vladnega govorca...

Naslov

Odgovor na izjavo podjetja Termit o vplivu Društva Ljudska iniciativa Moravče na
kriminalistično preiskavo

Medij

Domzalec.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...diskreditirati enega od vidnih članov našega društva. Državno odvetništvo je v dokumentu št. M3-A21-149/2019-8,
15. 1. 2020, jasno zapisalo, da ravnanje Zavoda za gradbeništvo, ki podjetju Termit ureja potrebno dokumentacijo za
potrebe predelave odpadkov, ni v skladu niti z evropsko niti slovensko zakonodajo in je zato nezakonito,...

Naslov

V zadnjih dveh mesecih največ okužb v domovih za starejše, šolstvu in trgovinah

Medij

Mbreport.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 28. 7. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...v vrtcih 14 okužb, na univerzah 13, v javni upravi pa 12. Novemu koronavirusu se niso izognili niti avtoprevozniki,
okuženih je bilo 10 zaposlenih. V gradbeništvu in strojništvu je bilo po osem okužb, v bankah štiri, v policiji pa tri,
kažejo podatki, ki so jih za STA sporočili z NIJZ. Namestnica vladnega govorca...

5

24ur.com
Država: Slovenija

28.07.2020
Torek, 15:54

Kazalo

https://www.24ur.com/novice/korona/najvec-okuzb-v-...

1/2

Največ okužb v domovih za starejše, šolstvu in
trgovinah
Ljubljana, 28.07.2020, 15:40 | Posodobljeno pred 5 urami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min

AVTOR

STA / M.S.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V zadnjih dveh mesecih je bilo med posameznimi dejavnostmi
največ okužb z novim koronavirusom potrjenih v domovih za
starejše, kjer so potrdili 80 okužb. Sledi šolstvo s 54 potrjenimi
okužbami, v trgovinah je bilo 37 okužb. V zdravstvu so potrdili
32 primerov okužbe, v gostinstvu pa 13, kažejo podatki
Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Med zaposlenimi v proizvodnji je bilo potrjenih 30 okužb, enako med
zaposlenimi v administraciji. V skladiščih je bilo potrjenih 16 okužb, v vrtcih 14
okužb, na univerzah 13, v javni upravi pa 12. Novemu koronavirusu se niso
izognili niti avtoprevozniki, okuženih je bilo 10 zaposlenih. V gradbeništvu in
strojništvu je bilo po osem okužb, v bankah štiri, v policiji pa tri, kažejo podatki
NIJZ.
Namestnica vladnega govorca za covid-19 Špela Horjak je na današnji
novinarski konferenci pojasnila, da so precejšnja žarišča novega koronavirusa
znotraj delovnih organizacij. "Kar 40 odstotkov vseh okužb v zadnjih 14 dneh je
bilo znotraj različnih delovnih organizacij. To pomeni, da je posebna skrb
potrebna tudi znotraj delovnih organizacij," je pojasnila.
Po mnenju predstojnice inštituta za medicino dela, prometa in športa Metode
Dodič Fikfak so skupki okužb v podjetjih predvsem posledica tega, da so se
ljudje s preklicem epidemije začeli obnašati, kot da virusa več ni. A, kot
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24ur.com
Država: Slovenija

28.07.2020
Torek, 15:54

Kazalo

https://www.24ur.com/novice/korona/najvec-okuzb-v-...

2/2

opozarja, se je treba neprenehoma zavedati nevarnosti in v podjetjih, kjer so
protikoronske ukrepe že opustili, ponovno uvesti primere dobre prakse.
Ugotovila je, da je bilo veliko podjetjih še pred začetkom epidemije zelo dobro

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

pripravljenih in je prilagodilo režim dela. Med njimi je izpostavila Steklarno
Hrastnik, kjer so poleg samih delovnih mest tudi razmejili vhode in izhode iz
podjetja, na mize v jedilnici namestili pregrade itd.

V šolstvu so v zadnjih dveh mesecih potrdili več kot 50 okužb s koronavirusom.

"Pravzaprav so pravila vseskozi enaka in ne moreš narediti napake. To je
vzdrževanje oddaljenosti 1,5 metra, nošenje mask v zaprtih prostorih in
umivanje oz. razkuževanje rok. Poleg tega se odsvetuje zbiranje v skupinah.
Če vse to upoštevaš, se lahko tudi podjetja sama organizirajo," je dejala.
Medtem ko se podjetja pred epidemijo niso toliko obračala na njih po pomoč za
organizacijo dela, pa je bilo v poznejših mesecih drugače in so imeli kar veliko
povpraševanja. Inštitut je bil močno vpet v reorganizacijo UKC oz. zdravstvene
dejavnosti epidemičnim razmeram, je pojasnila.
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28.07.2020

24ur.com
Država: Slovenija

Torek, 09:29

Kazalo

https://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/ifo-z-okr...

1/2

Ifo: Z okrevanjem avtomobilske industrije
naraščajo izvozna pričakovanja
München, 28.07.2020, 8:12 | Posodobljeno pred 3 urami
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min

AVTOR

Mirko Vorkapić

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Med nemškimi izvozniki se širi previdni optimizem, ocenjuje
Inštitut za ekonomske raziskave Ifo. Izvozna pričakovanja so
se julija zvišala z minus 2,2 točke na plus 6,9 točke. Razlog za
rast pričakovanj je okrevanje gospodarstva v drugih
evropskih državah.

Eden največjih zmagovalcev je bila avtomobilska industrija, ugotavlja Ifo. Po
nekaj zelo težkih mesecih je zdaj verjetno, da se bodo izvozne dejavnosti
spet začele izvajati. Zaupanje se je vrnilo tudi v elektroniko in kemično
industrijo.

8

24ur.com
Država: Slovenija

28.07.2020
Torek, 09:29

Kazalo

https://www.24ur.com/novice/gospodarstvo/ifo-z-okr...
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Avtomobilska industirja se pobira. FOTO: AP

Pesimizem v strojni industriji se je opazno zmanjšal, a pričakovati je, da se
prodaja še ne bo povečala. Medtem pa izvozni trg še vedno ostaja težaven
za industrijo oblačil in usnjenih izdelkov.
V storitvenem sektorju se je indeks gospodarske klime prav tako dvignil v
pozitivno območje, njihova pričakovanja pa so se popravila tudi za prihodnje
mesece. Razpoloženje se je okrepilo tudi v trgovini. Še naprej se izboljšuje
tudi razpoloženje v gradbeništvu. Podjetja so bila bolj zadovoljna s trenutnimi
razmerami, prav tako so manj pesimistična glede prihodnosti, so sporočilo za
javnost sklenili v Ifu.
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Nezmožnost iskanja dela zaradi karantene v
Španiji otežila štetje brezposelnih
Zaradi pandemije covida-19 je brez dela ostalo več kot milijon Špancev, vendar je na seznamu brezposelnih pristala le
peščica. V Španiji število brezposelnih namreč ugotavljajo na podlagi anket, ki upoštevajo le aktivne iskalce zaposlitve.
Vendar pa je karantena večini brezposelnih onemogočila aktivno iskanje službe.
Po podatkih španskega statističnega urada se je število brezposelnih med aprilom in junijem zvišalo za 55.000 na 3,4
milijona. Stopnja brezposelnosti se je s tem zvišala za 0,9 odstotne točke na 15,3 odstotka.
Vendar pa so te številke po opozorilih statistikov daleč od prave slike, saj je v drugem letošnjem četrtletju brez dela ostalo
1,07 milijona Špancev, piše francoska tiskovna agencija AFP. V Španiji število brezposelnih namreč ugotavljajo na
podlagi anket, ki upoštevajo le aktivne iskalce zaposlitve. Vendar pa je karantena večini brezposelnih onemogočila
aktivno iskanje službe.
Največ ljudi je v drugem četrtletju brez dela ostalo v storitvenem sektorju (817.000), sledijo gradbeništvo in industrija
(100.000) ter kmetijstvo (21.400).

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Španija je ena najbolj prizadetih evropskih držav zaradi pandemije. Število okuženih je preseglo 270.000, umrlo je več
kot 28.000 ljudi. Koronavirusna kriza je izničila že tako krhko okrevanje španskega trga dela, ki je leta 2013 zabeležil 27odstotno stopnjo brezposelnosti.

10

Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

28.07.2020
Tuesday,
Torek,
14:34
14:34

Kazalo

https://www.sta.si/2790531/v-solstvu-v-zadnjih-dve...

1/1

V šolstvu v zadnjih dveh mesecih več kot 50
okužb, v trgovinah 37
V zadnjih dveh mesecih je bilo med posameznimi dejavnostmi največ okužb z novim koronavirusom potrjenih v domovih
za starejše, kjer so potrdili 80 okužb. Sledi šolstvo s 54 potrjenimi okužbami, v trgovinah je bilo 37 okužb. V zdravstvu so
potrdili 32 primerov okužbe, v gostinstvu pa 13, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
Med zaposlenimi v proizvodnji je bilo potrjenih 30 okužb, enako med zaposlenimi v administraciji. V skladiščih je bilo
potrjenih 16 okužb, v vrtcih 14 okužb, na univerzah 13, v javni upravi pa 12. Novemu koronavirusu se niso izognili niti
avtoprevozniki, okuženih je bilo 10 zaposlenih. V gradbeništvu in strojništvu je bilo po osem okužb, v bankah štiri, v
policiji pa tri, kažejo podatki, ki so jih za STA sporočili z NIJZ.
Namestnica vladnega govorca za covid-19 Špela Horjak je na današnji novinarski konferenci pojasnila, da so precejšnja
žarišča novega koronavirusa znotraj delovnih organizacij. "Kar 40 odstotkov vseh okužb v zadnjih 14 dneh je bilo znotraj
različnih delovnih organizacij. To pomeni, da je posebna skrb potrebna tudi znotraj delovnih organizacij," je pojasnila.
Po mnenju predstojnice inštituta za medicino dela, prometa in športa Metode Dodič Fikfak so skupki okužb v podjetjih
predvsem posledica tega, da so se ljudje s preklicem epidemije začeli obnašati, kot da virusa več ni. A, kot opozarja, se
je treba neprenehoma zavedati nevarnosti in v podjetjih, kjer so protikoronske ukrepe že opustili, ponovno uvesti primere
dobre prakse.
Ugotovila je, da je bilo veliko podjetjih še pred začetkom epidemije zelo dobro pripravljenih in je prilagodilo režim dela.
Med njimi je izpostavila Steklarno Hrastnik, kjer so poleg samih delovnih mest tudi razmejili vhode in izhode iz podjetja,
na mize v jedilnici namestili pregrade itd.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

"Pravzaprav so pravila vseskozi enaka in ne moreš narediti napake. To je vzdrževanje oddaljenosti 1,5 metra, nošenje
mask v zaprtih prostorih in umivanje oz. razkuževanje rok. Poleg tega se odsvetuje zbiranje v skupinah. Če vse to
upoštevaš, se lahko tudi podjetja sama organizirajo," je dejala.
Medtem ko se podjetja pred epidemijo niso toliko obračala na njih po pomoč za organizacijo dela, pa je bilo v poznejših
mesecih drugače in so imeli kar veliko povpraševanja. Inštitut je bil močno vpet v reorganizacijo UKC oz. zdravstvene
dejavnosti epidemičnim razmeram, je pojasnila.
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V zadnjih 14 dneh kar 40 odstotkov okužb znotraj delovnih organizacij
Save

AKTUALNO

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

A. G., STA

Hudo.com

28. Jul 2020

V zadnjih dveh mesecih je bilo med posameznimi dejavnostmi največ
okužb z novim koronavirusom potrjenih v domovih za starejše, kjer so
potrdili 80 okužb. Sledi šolstvo s 54 potrjenimi okužbami, v trgovinah je
bilo 37 okužb. V zdravstvu so potrdili 32 primerov okužbe, v gostinstvu pa
13, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
3
Med zaposlenimi v proizvodnji je bilo potrjenih 30 okužb, enako med zaposlenimi v administraciji. V
skladiščih je bilo potrjenih 16 okužb, v vrtcih 14 okužb, na univerzah 13, v javni upravi pa 12. Novemu
koronavirusu se niso izognili niti avtoprevozniki, okuženih je bilo 10 zaposlenih. V gradbeništvu in strojništvu
je bilo po osem okužb, v bankah štiri, v policiji pa tri, kažejo podatki, ki so jih za STA sporočili z NIJZ.
Š
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Namestnica vladnega govorca za covid-19 Špela Horjak je na današnji novinarski konferenci pojasnila, da so
precejšnja žarišča novega koronavirusa znotraj delovnih organizacij. “Kar 40 odstotkov vseh okužb v zadnjih
14 dneh je bilo znotraj različnih delovnih organizacij. To pomeni, da je posebna skrb potrebna tudi znotraj
delovnih organizacij,” je pojasnila.
Po mnenju predstojnice inštituta za medicino dela, prometa in športa Metode Dodič Fikfak so skupki okužb v
podjetjih predvsem posledica tega, da so se ljudje s preklicem epidemije začeli obnašati, kot da virusa več ni.
A, kot opozarja, se je treba neprenehoma zavedati nevarnosti in v podjetjih, kjer so protikoronske ukrepe že
opustili, ponovno uvesti primere dobre prakse.
Ugotovila je, da je bilo veliko podjetjih še pred začetkom epidemije zelo dobro pripravljenih in je prilagodilo
režim dela. Med njimi je izpostavila Steklarno Hrastnik, kjer so poleg samih delovnih mest tudi razmejili
vhode in izhode iz podjetja, na mize v jedilnici namestili pregrade itd.
“Pravzaprav so pravila vseskozi enaka in ne moreš narediti napake. To je vzdrževanje oddaljenosti 1,5 metra,
nošenje mask v zaprtih prostorih in umivanje oz. razkuževanje rok. Poleg tega se odsvetuje zbiranje v
skupinah. Če vse to upoštevaš, se lahko tudi podjetja sama organizirajo,” je dejala.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Medtem ko se podjetja pred epidemijo niso toliko obračala na njih po pomoč za organizacijo dela, pa je bilo v
poznejših mesecih drugače in so imeli kar veliko povpraševanja. Inštitut je bil močno vpet v reorganizacijo
UKC oz. zdravstvene dejavnosti epidemičnim razmeram, je pojasnila.
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Največ okužb takoj za domovi za ostarele potrjenih v šolstvu in
trgovinah
UREDNIŠTVO • 4 ure

NAZADNJE POSODOBLJENO: 4 ure

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Namestnica vladnega govorca za covid-19 Špela Horjak je na današnji novinarski konferenci
pojasnila, da so precejšnja žarišča novega koronavirusa znotraj delovnih organizacij.

V zadnjih dveh mesecih je bilo med posameznimi dejavnostmi največ okužb z novim koronavirusom potrjenih v
domovih za starejše, kjer so potrdili 80 okužb. Sledi šolstvo s 54 potrjenimi okužbami, v trgovinah je bilo 37 okužb.
V zdravstvu so potrdili 32 primerov okužbe, v gostinstvu pa 13, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno
zdravje (NIJZ).

V proizvodnji potrjenih 30 okužb
Med zaposlenimi v proizvodnji je bilo potrjenih 30 okužb, enako med zaposlenimi v administraciji. V skladiščih je
bilo potrjenih 16 okužb, v vrtcih 14 okužb, na univerzah 13, v javni upravi pa 12. Novemu koronavirusu se niso
izognili niti avtoprevozniki, okuženih je bilo 10 zaposlenih. V gradbeništvu in strojništvu je bilo po osem okužb, v
bankah štiri, v policiji pa tri, kažejo podatki, ki so jih za STA sporočili z NIJZ.
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Namestnica vladnega govorca za covid-19 Špela Horjak je na današnji novinarski konferenci pojasnila, da so
precejšnja žarišča novega koronavirusa znotraj delovnih organizacij. “Kar 40 odstotkov vseh okužb v zadnjih 14
dneh je bilo znotraj različnih delovnih organizacij. To pomeni, da je posebna skrb potrebna tudi znotraj delovnih
organizacij,” je pojasnila.

Posledica obnašanja, kot da virusa več ni
Po mnenju predstojnice inštituta za medicino dela, prometa in športa Metode Dodič Fikfak so skupki okužb v
podjetjih predvsem posledica tega, da so se ljudje s preklicem epidemije začeli obnašati, kot da virusa več ni. A,
kot opozarja, se je treba neprenehoma zavedati nevarnosti in v podjetjih, kjer so protikoronske ukrepe že opustili,
ponovno uvesti primere dobre prakse.

Pravila so vseskozi enaka
Ugotovila je, da je bilo veliko podjetjih še pred začetkom epidemije zelo dobro pripravljenih in je prilagodilo režim
dela. Med njimi je izpostavila Steklarno Hrastnik, kjer so poleg samih delovnih mest tudi razmejili vhode in izhode
iz podjetja, na mize v jedilnici namestili pregrade itd.
“Pravzaprav so pravila vseskozi enaka in ne moreš narediti napake. To je vzdrževanje oddaljenosti 1,5 metra,
nošenje mask v zaprtih prostorih in umivanje oz. razkuževanje rok. Poleg tega se odsvetuje zbiranje v skupinah.
Če vse to upoštevaš, se lahko tudi podjetja sama organizirajo,” je dejala.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Medtem ko se podjetja pred epidemijo niso toliko obračala na njih po pomoč za organizacijo dela, pa je bilo v
poznejših mesecih drugače in so imeli kar veliko povpraševanja. Inštitut je bil močno vpet v reorganizacijo UKC oz.
zdravstvene dejavnosti epidemičnim razmeram, je pojasnila.
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V šolstvu v zadnjih dveh mesecih več kot 50
okužb, v trgovinah 37
STA

Slovenija

28. 07. 2020, 15.22

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V zadnjih dveh mesecih je bilo med posameznimi dejavnostmi največ okužb z novim koronavirusom
potrjenih v domovih za starejše, kjer so potrdili 80 okužb. Sledi šolstvo s 54 potrjenimi okužbami, v
trgovinah je bilo 37 okužb. V zdravstvu so potrdili 32 primerov okužbe, v gostinstvu pa 13, kažejo podatki
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Fotografija je simbolična. Foto: STA

LJUBLJANA > Med zaposlenimi v proizvodnji je bilo potrjenih 30 okužb, enako med zaposlenimi v administraciji. V
skladiščih je bilo potrjenih 16 okužb, v vrtcih 14 okužb, na univerzah 13, v javni upravi pa 12. Novemu koronavirusu
se niso izognili niti avtoprevozniki, okuženih je bilo 10 zaposlenih. V gradbeništvu in strojništvu je bilo po osem
okužb, v bankah štiri, v policiji pa tri, kažejo podatki, ki so jih za STA sporočili z NIJZ.
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“Kar 40 odstotkov vseh okužb v zadnjih 14 dneh je bilo znotraj
različnih delovnih organizacij”
Namestnica vladnega govorca za covid-19 Špela Horjak je na današnji novinarski konferenci pojasnila, da so
precejšnja žarišča novega koronavirusa znotraj delovnih organizacij. "Kar 40 odstotkov vseh okužb v zadnjih 14
dneh je bilo znotraj različnih delovnih organizacij. To pomeni, da je posebna skrb potrebna tudi znotraj delovnih
organizacij," je pojasnila.
Po mnenju predstojnice inštituta za medicino dela, prometa in športa Metode Dodič Fikfak so skupki okužb v
podjetjih predvsem posledica tega, da so se ljudje s preklicem epidemije začeli obnašati, kot da virusa več ni. A, kot
opozarja, se je treba neprenehoma zavedati nevarnosti in v podjetjih, kjer so protikoronske ukrepe že opustili,
ponovno uvesti primere dobre prakse.

Zgled Steklarne Hrastnik
Ugotovila je, da je bilo veliko podjetjih še pred začetkom epidemije zelo dobro pripravljenih in je prilagodilo režim
dela. Med njimi je izpostavila Steklarno Hrastnik, kjer so poleg samih delovnih mest tudi razmejili vhode in izhode iz
podjetja, na mize v jedilnici namestili pregrade itd.
"Pravzaprav so pravila vseskozi enaka in ne moreš narediti napake. To je vzdrževanje oddaljenosti 1,5 metra,
nošenje mask v zaprtih prostorih in umivanje oz. razkuževanje rok. Poleg tega se odsvetuje zbiranje v skupinah. Če
vse to upoštevaš, se lahko tudi podjetja sama organizirajo," je dejala.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Medtem ko se podjetja pred epidemijo niso toliko obračala na njih po pomoč za organizacijo dela, pa je bilo v
poznejših mesecih drugače in so imeli kar veliko povpraševanja. Inštitut je bil močno vpet v reorganizacijo UKC oz.
zdravstvene dejavnosti epidemičnim razmeram, je pojasnila.
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Največ okužb potrjenih v domovih za starejše, sledi šolstvo, nato
trgovine in zdravstvo
0

Deli na:

28. Jul 2020,
14:52

Facebook

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Twitter

V zadnjih dveh mesecih je bilo med posameznimi dejavnostmi največ okužb z
novim koronavirusom potrjenih v domovih za starejše, kjer so potrdili 80 okužb.
Sledi šolstvo s 54 potrjenimi okužbami, v trgovinah je bilo 37 okužb. V zdravstvu
so potrdili 32 primerov okužbe, v gostinstvu pa 13, kažejo podatki Nacionalnega
inštituta za javno zdravje (NIJZ).
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Bobo

V zdravstvu so potrdili 32 primerov okužbe.

Med zaposlenimi v proizvodnji je bilo potrjenih 30 okužb, enako med zaposlenimi v administraciji.
V skladiščih je bilo potrjenih 16 okužb, v vrtcih 14 okužb, na univerzah 13, v javni upravi pa 12.
Novemu koronavirusu se niso izognili niti avtoprevozniki, okuženih je bilo 10 zaposlenih. V
gradbeništvu in strojništvu je bilo po osem okužb, v bankah štiri, v policiji pa tri, kažejo podatki, ki
so jih za STA sporočili z NIJZ.
Namestnica vladnega govorca za covid-19 Špela Horjak je na današnji novinarski konferenci
pojasnila, da so precejšnja žarišča novega koronavirusa znotraj delovnih organizacij. "Kar 40
odstotkov vseh okužb v zadnjih 14 dneh je bilo znotraj različnih delovnih organizacij. To pomeni,
da je posebna skrb potrebna tudi znotraj delovnih organizacij," je pojasnila.
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Po mnenju predstojnice inštituta za medicino dela, prometa in športa Metode Dodič Fikfak so
skupki okužb v podjetjih predvsem posledica tega, da so se ljudje s preklicem epidemije začeli
obnašati, kot da virusa več ni. A, kot opozarja, se je treba neprenehoma zavedati nevarnosti in v
podjetjih, kjer so protikoronske ukrepe že opustili, ponovno uvesti primere dobre prakse.
Ugotovila je, da je bilo veliko podjetjih še pred začetkom epidemije zelo dobro pripravljenih in je
prilagodilo režim dela. Med njimi je izpostavila Steklarno Hrastnik, kjer so poleg samih delovnih
mest tudi razmejili vhode in izhode iz podjetja, na mize v jedilnici namestili pregrade itd.
"Pravzaprav so pravila vseskozi enaka in ne moreš narediti napake. To je vzdrževanje
oddaljenosti 1,5 metra, nošenje mask v zaprtih prostorih in umivanje oz. razkuževanje rok. Poleg
tega se odsvetuje zbiranje v skupinah. Če vse to upoštevaš, se lahko tudi podjetja sama
organizirajo," je dejala.
Medtem ko se podjetja pred epidemijo niso toliko obračala na njih po pomoč za organizacijo dela,

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

pa je bilo v poznejših mesecih drugače in so imeli kar veliko povpraševanja. Inštitut je bil močno
vpet v reorganizacijo UKC oz. zdravstvene dejavnosti epidemičnim razmeram, je pojasnila.
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Največ okužb potrjenih v domovih za starejše, sledi šolstvo, nato
trgovine in zdravstvo

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

A.S./STA,
28. 7.
2020

Bobo

V zdravstvu so potrdili 32 primerov okužbe.

Slovenija
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V zadnjih dveh mesecih je bilo med posameznimi dejavnostmi največ okužb z novim
koronavirusom potrjenih v domovih za starejše, kjer so potrdili 80 okužb. Sledi šolstvo s 54
potrjenimi okužbami, v trgovinah je bilo 37 okužb. V zdravstvu so potrdili 32 primerov
okužbe, v gostinstvu pa 13, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
Med zaposlenimi v proizvodnji je bilo potrjenih 30 okužb, enako med zaposlenimi v administraciji. V skladiščih je bilo
potrjenih 16 okužb, v vrtcih 14 okužb, na univerzah 13, v javni upravi pa 12. Novemu koronavirusu se niso izognili niti
avtoprevozniki, okuženih je bilo 10 zaposlenih. V gradbeništvu in strojništvu je bilo po osem okužb, v bankah štiri, v
policiji pa tri, kažejo podatki, ki so jih za STA sporočili z NIJZ.
Namestnica vladnega govorca za covid-19 Špela Horjak je na današnji novinarski konferenci pojasnila, da so precejšnja
žarišča novega koronavirusa znotraj delovnih organizacij. "Kar 40 odstotkov vseh okužb v zadnjih 14 dneh je bilo znotraj
različnih delovnih organizacij. To pomeni, da je posebna skrb potrebna tudi znotraj delovnih organizacij," je pojasnila.
Po mnenju predstojnice inštituta za medicino dela, prometa in športa Metode Dodič Fikfak so skupki okužb v podjetjih
predvsem posledica tega, da so se ljudje s preklicem epidemije začeli obnašati, kot da virusa več ni. A, kot opozarja, se
je treba neprenehoma zavedati nevarnosti in v podjetjih, kjer so protikoronske ukrepe že opustili, ponovno uvesti primere
dobre prakse.
Ugotovila je, da je bilo veliko podjetjih še pred začetkom epidemije zelo dobro pripravljenih in je prilagodilo režim dela.
Med njimi je izpostavila Steklarno Hrastnik, kjer so poleg samih delovnih mest tudi razmejili vhode in izhode iz podjetja,
na mize v jedilnici namestili pregrade itd.
"Pravzaprav so pravila vseskozi enaka in ne moreš narediti napake. To je vzdrževanje oddaljenosti 1,5 metra, nošenje
mask v zaprtih prostorih in umivanje oz. razkuževanje rok. Poleg tega se odsvetuje zbiranje v skupinah. Če vse to
upoštevaš, se lahko tudi podjetja sama organizirajo," je dejala.
Medtem ko se podjetja pred epidemijo niso toliko obračala na njih po pomoč za organizacijo dela, pa je bilo v poznejših
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

mesecih drugače in so imeli kar veliko povpraševanja. Inštitut je bil močno vpet v reorganizacijo UKC oz. zdravstvene
dejavnosti epidemičnim razmeram, je pojasnila.
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Površina: 106 cm2

Čim prej začeti gradnjo
Na sestanku pri ministru

za infrastrukturo Jerneju Vrtovcu sta župan Milan Čadež in državni sekretar

v kabinetu predsednika vlade Žan Mahnič opozorila na nujen začetek obnove ceste proti Sovodnju.
Mateja

Rant
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tovcem.

in

"Govorili

smo

o

nujnosti čimprejšnjega začetka gradnje ceste TrebijaSovodenj, ko bo pravnomoč-

tudi na

no

opozorili

Po

Kluba primorskih poslancev
v Idriji sredi junija. "Tako

županovih besedah

je

začetku pojasnil, da ta čas malo težje zagotavljajo potrebna sredstva.
"A treba se je zavedati, da je

cestno

cesta v zelo slabem stanju in
da se je z njeno obnovo pre-

da se
bo zelo potrudil, da bodo za-

minister

na

dolgo odlašalo,"
župan in

dodal,

ljudje kot

srečanju

gospodarstvo

na

Sovodnju in v Cerknem nujno

normalno

potrebujejo

jima je

povezavo."
zato

Minister

obljubil,

tantski oceni gre sicer za
devet milijonov evrov vredno naložbo.
spomnimo,

predstavitvi projekta s strani
projektanta in direkcije za
infrastrukturo v Gorenji vasi
januarja 2018 obljubljeno,
da se bodo dela začela še is-

je poudaril

gotovili sredstva in bodo lah-

tega

leta

da

ko

projek-

letos

že

so na

to

začeli

dela.

Po

Ob tem naj
da je bilo na

in

bi

morala biti

končana.

23

Moja-dolenjska.si
Država: Slovenija

28.07.2020
Torek, 05:56

Kazalo

https://moja-dolenjska.si/kaj-je-v-bistvu-odlocilo...

1/2

Kaj je v bistvu odločilo Upravno sodišče RS
glede gradnje 3. razvojne osi v Novem mestu?
28. julija, 2020
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Vizualizacija mosta čez reko Krko v okviru 3. razvojne osi (vir: Dars)

Na Dolenjskem je včeraj odmevala novica, da je Upravno sodišče RS ugodilo tožbi, ki jo je
pred letom dni na to sodišče vložila krajevna civilna iniciativa 3ROS-jug glede
okoljevarstvenega soglasja za gradnjo tretje razvojne osi v Novem mestu.
Stvari so povezane z načrtovano gradnjo prve etape ceste tretje razvojne osi oz. 5,5 kilometra
dolgega avtocestnega priključka Novo mesto – vzhod do Osredka, vključno s kilometer dolgo
povezovalno cesto do Revoza. Iz odmevnih javnih medijskih objav je bilo laično možno razumeti, kot
da je sodišče okoljevarstveno soglasje razveljavilo, postopek pa vrnilo kar v leto 2010, to je 10 let
nazaj.
Tožba novomeške krajevne civilne iniciative 3ROS-jug pa ni bila vložena zoper izdano
okoljevarstveno soglasje za gradnjo prve etape ceste tretje razvojne osi od avtoceste do Osredka,
saj to še ni bilo izdano. Civilna iniciativa je tožbo vložila zoper sklep o nepriznanju statusa
stranskega udeleženca v postopku. Upravno sodišče je zdaj zadevo vrnilo v vnovični postopek, ker
tožnikom oziroma civilni iniciativi v postopku presoje vplivov na okolje niso priznali udeležbe v
postopku. To je tudi vse, kar se nanaša na odločitev sodišča.
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Na podlagi javnih objav smo se včeraj nato obrnili na Agencijo RS za okolje (Arso) in Družbo za
avtoceste (Dars) ter jih prosili za komentar, s prošnjo za pojasnila o nadaljnjih postopkih in kaj to
pomeni za začetek ter gradnjo 3. južne razvojne osi.
Iz Agencije RS za okolje so nam sporočili, da sodbe še niso prejeli, zato je ne morejo komentirati.
“Tudi, če bi jo prejeli, postopka v teku ne moremo komentirati,” so dodali.
Iz Družbe za avtoceste Republike Slovenije (Dars), ki je izvajalec projekta, pa so nam pojasnili:
“DARS je v skladu s spremembo gradbenega zakona, ki je bila sprejeta v sklopu interventnih
ukrepov (ZIUZEOP), že v maju 2020 na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) posredoval vlogo za
izdajo gradbenega dovoljenja (GD) po integralnem postopku. Postopek izdaje okoljevarstvenega
soglasja (OVS) se bo na Agenciji RS za okolje (ARSO) prekvalificiral v postopek izdaje mnenja, ko bo
ARSO s strani MOP prejel zaprosilo. Stranski udeleženci v postopku izdaje gradbenega dovoljenja po
integralnem postopku se bodo presojali po Gradbenem zakonu.”

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

C. R.
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V zadnjih dveh mesecih največ
okužb v domovih za starejše, šolstvu
in trgovinah
Objavil: Uredništvo
Dne: 28.07.2020 15:39

V zadnjih dveh mesecih je bilo med posameznimi dejavnostmi največ okužb z novim koronavirusom
potrjenih v domovih za starejše, kjer so potrdili 80 okužb. Sledi šolstvo s 54 potrjenimi okužbami, v
trgovinah je bilo 37 okužb. V zdravstvu so potrdili 32 primerov okužbe, v gostinstvu pa 13, kažejo

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
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Med zaposlenimi v proizvodnji je bilo potrjenih 30 okužb, enako med zaposlenimi v administraciji. V
skladiščih je bilo potrjenih 16 okužb, v vrtcih 14 okužb, na univerzah 13, v javni upravi pa 12.
Novemu koronavirusu se niso izognili niti avtoprevozniki, okuženih je bilo 10 zaposlenih. V
gradbeništvu in strojništvu je bilo po osem okužb, v bankah štiri, v policiji pa tri, kažejo podatki, ki so
jih za STA sporočili z NIJZ.
Namestnica vladnega govorca za covid-19 Špela Horjak je na današnji novinarski konferenci
pojasnila, da so precejšnja žarišča novega koronavirusa znotraj delovnih organizacij. “Kar 40
odstotkov vseh okužb v zadnjih 14 dneh je bilo znotraj različnih delovnih organizacij. To pomeni, da
je posebna skrb potrebna tudi znotraj delovnih organizacij,” je pojasnila.
Po mnenju predstojnice inštituta za medicino dela, prometa in športa Metode Dodič Fikfak so skupki
okužb v podjetjih predvsem posledica tega, da so se ljudje s preklicem epidemije začeli obnašati, kot
da virusa več ni. A, kot opozarja, se je treba neprenehoma zavedati nevarnosti in v podjetjih, kjer so
protikoronske ukrepe že opustili, ponovno uvesti primere dobre prakse.
Ugotovila je, da je bilo veliko podjetjih še pred začetkom epidemije zelo dobro pripravljenih in je
prilagodilo režim dela. Med njimi je izpostavila Steklarno Hrastnik, kjer so poleg samih delovnih mest
tudi razmejili vhode in izhode iz podjetja, na mize v jedilnici namestili pregrade itd.
“Pravzaprav so pravila vseskozi enaka in ne moreš narediti napake. To je vzdrževanje oddaljenosti
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

1,5 metra, nošenje mask v zaprtih prostorih in umivanje oz. razkuževanje rok. Poleg tega se
odsvetuje zbiranje v skupinah. Če vse to upoštevaš, se lahko tudi podjetja sama organizirajo,” je
dejala.
Medtem ko se podjetja pred epidemijo niso toliko obračala na njih po pomoč za organizacijo dela, pa
je bilo v poznejših mesecih drugače in so imeli kar veliko povpraševanja. Inštitut je bil močno vpet v
reorganizacijo UKC oz. zdravstvene dejavnosti epidemičnim razmeram, je pojasnila.
Vir: STA
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V šolstvu v zadnjih dveh mesecih več kot 50 okužb, v
trgovinah 37
28.07.2020 14:49

Ljubljana, 28. julija (STA) - V zadnjih dveh mesecih je bilo med posameznimi
dejavnostmi največ okužb z novim koronavirusom potrjenih v domovih za starejše, kjer
so potrdili 80 okužb. Sledi šolstvo s 54 potrjenimi okužbami, v trgovinah je bilo 37
okužb. V zdravstvu so potrdili 32 primerov okužbe, v gostinstvu pa 13, kažejo podatki
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
Med zaposlenimi v proizvodnji je bilo potrjenih 30 okužb, enako med zaposlenimi v
administraciji. V skladiščih je bilo potrjenih 16 okužb, v vrtcih 14 okužb, na univerzah 13, v
javni upravi pa 12. Novemu koronavirusu se niso izognili niti avtoprevozniki, okuženih je bilo
10 zaposlenih. V gradbeništvu in strojništvu je bilo po osem okužb, v bankah štiri, v policiji pa
tri, kažejo podatki, ki so jih za STA sporočili z NIJZ.
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Namestnica vladnega govorca za covid-19 Špela Horjak je na današnji novinarski konferenci
pojasnila, da so precejšnja žarišča novega koronavirusa znotraj delovnih organizacij. "Kar 40
odstotkov vseh okužb v zadnjih 14 dneh je bilo znotraj različnih delovnih organizacij. To
pomeni, da je posebna skrb potrebna tudi znotraj delovnih organizacij," je pojasnila.
Po mnenju predstojnice inštituta za medicino dela, prometa in športa Metode Dodič Fikfak so
skupki okužb v podjetjih predvsem posledica tega, da so se ljudje s preklicem epidemije začeli
obnašati, kot da virusa več ni. A, kot opozarja, se je treba neprenehoma zavedati nevarnosti in
v podjetjih, kjer so protikoronske ukrepe že opustili, ponovno uvesti primere dobre prakse.
Ugotovila je, da je bilo veliko podjetjih še pred začetkom epidemije zelo dobro pripravljenih in
je prilagodilo režim dela. Med njimi je izpostavila Steklarno Hrastnik, kjer so poleg samih
delovnih mest tudi razmejili vhode in izhode iz podjetja, na mize v jedilnici namestili pregrade
itd.
"Pravzaprav so pravila vseskozi enaka in ne moreš narediti napake. To je vzdrževanje
oddaljenosti 1,5 metra, nošenje mask v zaprtih prostorih in umivanje oz. razkuževanje rok.
Poleg tega se odsvetuje zbiranje v skupinah. Če vse to upoštevaš, se lahko tudi podjetja sama
organizirajo," je dejala.
Medtem ko se podjetja pred epidemijo niso toliko obračala na njih po pomoč za organizacijo
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dela, pa je bilo v poznejših mesecih drugače in so imeli kar veliko povpraševanja. Inštitut je bil
močno vpet v reorganizacijo UKC oz. zdravstvene dejavnosti epidemičnim razmeram, je
pojasnila.
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V šolstvu v zadnjih dveh mesecih več kot 50 okužb, v trgovinah 37
STA

28 julija, 2020

28. julija, 2020
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Novice

14:53

15:18

Slovenija

V zadnjih dveh mesecih je bilo med posameznimi dejavnostmi največ okužb z novim koronavirusom
potrjenih v domovih za starejše, kjer so potrdili 80 okužb. Sledi šolstvo s 54 potrjenimi okužbami, v
trgovinah je bilo 37 okužb. V zdravstvu so potrdili 32 primerov okužbe, v gostinstvu pa 13, kažejo
podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
Med zaposlenimi v proizvodnji je bilo potrjenih 30 okužb, enako med zaposlenimi v administraciji. V
skladiščih je bilo potrjenih 16 okužb, v vrtcih 14 okužb, na univerzah 13, v javni upravi pa 12. Novemu
koronavirusu se niso izognili niti avtoprevozniki, okuženih je bilo 10 zaposlenih. V gradbeništvu in
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strojništvu je bilo po osem okužb, v bankah štiri, v policiji pa tri, kažejo podatki, ki so jih za STA sporočili z
NIJZ.
Namestnica vladnega govorca za covid-19 Špela Horjak je na današnji novinarski konferenci pojasnila, da
so precejšnja žarišča novega koronavirusa znotraj delovnih organizacij. “Kar 40 odstotkov vseh okužb v
zadnjih 14 dneh je bilo znotraj različnih delovnih organizacij. To pomeni, da je posebna skrb potrebna tudi
znotraj delovnih organizacij,” je pojasnila.
Preberite tudi: Beovićeva: Situacija na Hrvaškem ni povsem pod nadzorom
Po mnenju predstojnice inštituta za medicino dela, prometa in športa Metode Dodič Fikfak so skupki
okužb v podjetjih predvsem posledica tega, da so se ljudje s preklicem epidemije začeli obnašati, kot da
virusa več ni. A, kot opozarja, se je treba neprenehoma zavedati nevarnosti in v podjetjih, kjer so
protikoronske ukrepe že opustili, ponovno uvesti primere dobre prakse.
Ugotovila je, da je bilo veliko podjetjih še pred začetkom epidemije zelo dobro pripravljenih in je
prilagodilo režim dela. Med njimi je izpostavila Steklarno Hrastnik, kjer so poleg samih delovnih mest tudi
razmejili vhode in izhode iz podjetja, na mize v jedilnici namestili pregrade itd.
“Pravzaprav so pravila vseskozi enaka in ne moreš narediti napake. To je vzdrževanje oddaljenosti 1,5 metra,
nošenje mask v zaprtih prostorih in umivanje oz. razkuževanje rok. Poleg tega se odsvetuje zbiranje v
skupinah. Če vse to upoštevaš, se lahko tudi podjetja sama organizirajo,” je dejala.
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Medtem ko se podjetja pred epidemijo niso toliko obračala na njih po pomoč za organizacijo dela, pa je
bilo v poznejših mesecih drugače in so imeli kar veliko povpraševanja. Inštitut je bil močno vpet v
reorganizacijo UKC oz. zdravstvene dejavnosti epidemičnim razmeram, je pojasnila.
V Domu starejših Hrastnik nova okužba in smrtna žrtev
V Domu starejših Hrastnik so v ponedeljek pri oskrbovanki potrdili novo okužbo z novim koronavirusom, kar
pomeni, da je število okuženih oskrbovancev poraslo na 42. Umrla je tudi ena oskrbovanka doma,
tako da so skupaj od izbruha okužbe 10. julija zaradi covida-19 umrli trije oskrbovanci doma, so danes
sporočili iz hrastniške občine.
Ker se dom sooča s kadrovsko stisko, jim pri oskrbi in negi stanovalcev pomagajo zunanji zdravstveni
delavci. Trenutno gre za zdravstvene delavce iz Doma starejših občanov Ljutomer, Centra starejših Zimzelen
Topolšica, Doma starejših občanov Metlika, Zdravstvenega doma Hrastnik, Splošne bolnišnice Trbovlje in
Doma Lukavci.
Preberite tudi: Skupnost socialnih zavodov z avgustom izstopa iz delovne skupine za covid-19
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Pred tem pa so jim na pomoč prišli tudi zdravstveni delavci iz novomeške bolnišnice, Doma Tisje
Šmartno pri Litiji in Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu, navajajo na Občini Hrastnik.
V Domu starejših Hrastnik imajo sicer 125 oskrbovancev za katere skrbi okrog 75 zaposlenih.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V kraju Hrastnik pa se je tako skupno število aktivnih okužb povzpelo na 74, med njimi je 21 prebivalcev
Hrastnika zunaj doma.
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V šolstvu v zadnjih dveh mesecih več kot 50
okužb, v trgovinah 37
STA

Slovenija

28. 07. 2020, 15.22
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V zadnjih dveh mesecih je bilo med posameznimi dejavnostmi največ okužb z novim koronavirusom
potrjenih v domovih za starejše, kjer so potrdili 80 okužb. Sledi šolstvo s 54 potrjenimi okužbami, v
trgovinah je bilo 37 okužb. V zdravstvu so potrdili 32 primerov okužbe, v gostinstvu pa 13, kažejo
podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Fotografija je simbolična. Foto: STA

LJUBLJANA > Med zaposlenimi v proizvodnji je bilo potrjenih 30 okužb, enako med zaposlenimi v
administraciji. V skladiščih je bilo potrjenih 16 okužb, v vrtcih 14 okužb, na univerzah 13, v javni upravi pa 12.
Novemu koronavirusu se niso izognili niti avtoprevozniki, okuženih je bilo 10 zaposlenih. V gradbeništvu in
strojništvu je bilo po osem okužb, v bankah štiri, v policiji pa tri, kažejo podatki, ki so jih za STA sporočili z NIJZ.

“Kar 40 odstotkov vseh okužb v zadnjih 14 dneh je bilo
znotraj različnih delovnih organizacij”
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Namestnica vladnega govorca za covid-19 Špela Horjak je na današnji novinarski konferenci pojasnila, da so
precejšnja žarišča novega koronavirusa znotraj delovnih organizacij. "Kar 40 odstotkov vseh okužb v zadnjih 14
dneh je bilo znotraj različnih delovnih organizacij. To pomeni, da je posebna skrb potrebna tudi znotraj delovnih
organizacij," je pojasnila.
Po mnenju predstojnice inštituta za medicino dela, prometa in športa Metode Dodič Fikfak so skupki okužb v
podjetjih predvsem posledica tega, da so se ljudje s preklicem epidemije začeli obnašati, kot da virusa več ni. A,
kot opozarja, se je treba neprenehoma zavedati nevarnosti in v podjetjih, kjer so protikoronske ukrepe že
opustili, ponovno uvesti primere dobre prakse.

Zgled Steklarne Hrastnik
Ugotovila je, da je bilo veliko podjetjih še pred začetkom epidemije zelo dobro pripravljenih in je prilagodilo
režim dela. Med njimi je izpostavila Steklarno Hrastnik, kjer so poleg samih delovnih mest tudi razmejili vhode
in izhode iz podjetja, na mize v jedilnici namestili pregrade itd.
"Pravzaprav so pravila vseskozi enaka in ne moreš narediti napake. To je vzdrževanje oddaljenosti 1,5 metra,
nošenje mask v zaprtih prostorih in umivanje oz. razkuževanje rok. Poleg tega se odsvetuje zbiranje v skupinah.
Če vse to upoštevaš, se lahko tudi podjetja sama organizirajo," je dejala.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Medtem ko se podjetja pred epidemijo niso toliko obračala na njih po pomoč za organizacijo dela, pa je bilo v
poznejših mesecih drugače in so imeli kar veliko povpraševanja. Inštitut je bil močno vpet v reorganizacijo UKC
oz. zdravstvene dejavnosti epidemičnim razmeram, je pojasnila.
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V šolstvu v zadnjih dveh mesecih več kot 50 okužb, v
trgovinah 37
28.07.2020 14:49

Ljubljana, 28. julija (STA) - V zadnjih dveh mesecih je bilo med posameznimi
dejavnostmi največ okužb z novim koronavirusom potrjenih v domovih za starejše, kjer
so potrdili 80 okužb. Sledi šolstvo s 54 potrjenimi okužbami, v trgovinah je bilo 37
okužb. V zdravstvu so potrdili 32 primerov okužbe, v gostinstvu pa 13, kažejo podatki
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
Med zaposlenimi v proizvodnji je bilo potrjenih 30 okužb, enako med zaposlenimi v
administraciji. V skladiščih je bilo potrjenih 16 okužb, v vrtcih 14 okužb, na univerzah 13, v
javni upravi pa 12. Novemu koronavirusu se niso izognili niti avtoprevozniki, okuženih je bilo
10 zaposlenih. V gradbeništvu in strojništvu je bilo po osem okužb, v bankah štiri, v policiji pa
tri, kažejo podatki, ki so jih za STA sporočili z NIJZ.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Namestnica vladnega govorca za covid-19 Špela Horjak je na današnji novinarski konferenci
pojasnila, da so precejšnja žarišča novega koronavirusa znotraj delovnih organizacij. "Kar 40
odstotkov vseh okužb v zadnjih 14 dneh je bilo znotraj različnih delovnih organizacij. To
pomeni, da je posebna skrb potrebna tudi znotraj delovnih organizacij," je pojasnila.
Po mnenju predstojnice inštituta za medicino dela, prometa in športa Metode Dodič Fikfak so
skupki okužb v podjetjih predvsem posledica tega, da so se ljudje s preklicem epidemije začeli
obnašati, kot da virusa več ni. A, kot opozarja, se je treba neprenehoma zavedati nevarnosti in
v podjetjih, kjer so protikoronske ukrepe že opustili, ponovno uvesti primere dobre prakse.
Ugotovila je, da je bilo veliko podjetjih še pred začetkom epidemije zelo dobro pripravljenih in
je prilagodilo režim dela. Med njimi je izpostavila Steklarno Hrastnik, kjer so poleg samih
delovnih mest tudi razmejili vhode in izhode iz podjetja, na mize v jedilnici namestili pregrade
itd.
"Pravzaprav so pravila vseskozi enaka in ne moreš narediti napake. To je vzdrževanje
oddaljenosti 1,5 metra, nošenje mask v zaprtih prostorih in umivanje oz. razkuževanje rok.
Poleg tega se odsvetuje zbiranje v skupinah. Če vse to upoštevaš, se lahko tudi podjetja sama
organizirajo," je dejala.
Medtem ko se podjetja pred epidemijo niso toliko obračala na njih po pomoč za organizacijo
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dela, pa je bilo v poznejših mesecih drugače in so imeli kar veliko povpraševanja. Inštitut je bil
močno vpet v reorganizacijo UKC oz. zdravstvene dejavnosti epidemičnim razmeram, je
pojasnila.
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Največ okužb potrjenih v domovih za starejše, sledi šolstvo, nato
trgovine in zdravstvo
0
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Twitter

V zadnjih dveh mesecih je bilo med posameznimi dejavnostmi največ okužb z
novim koronavirusom potrjenih v domovih za starejše, kjer so potrdili 80 okužb.
Sledi šolstvo s 54 potrjenimi okužbami, v trgovinah je bilo 37 okužb. V zdravstvu
so potrdili 32 primerov okužbe, v gostinstvu pa 13, kažejo podatki Nacionalnega
inštituta za javno zdravje (NIJZ).
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Bobo

V zdravstvu so potrdili 32 primerov okužbe.

Med zaposlenimi v proizvodnji je bilo potrjenih 30 okužb, enako med zaposlenimi v administraciji.
V skladiščih je bilo potrjenih 16 okužb, v vrtcih 14 okužb, na univerzah 13, v javni upravi pa 12.
Novemu koronavirusu se niso izognili niti avtoprevozniki, okuženih je bilo 10 zaposlenih. V
gradbeništvu in strojništvu je bilo po osem okužb, v bankah štiri, v policiji pa tri, kažejo podatki, ki
so jih za STA sporočili z NIJZ.
Namestnica vladnega govorca za covid-19 Špela Horjak je na današnji novinarski konferenci
pojasnila, da so precejšnja žarišča novega koronavirusa znotraj delovnih organizacij. "Kar 40
odstotkov vseh okužb v zadnjih 14 dneh je bilo znotraj različnih delovnih organizacij. To pomeni,
da je posebna skrb potrebna tudi znotraj delovnih organizacij," je pojasnila.
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Po mnenju predstojnice inštituta za medicino dela, prometa in športa Metode Dodič Fikfak so
skupki okužb v podjetjih predvsem posledica tega, da so se ljudje s preklicem epidemije začeli
obnašati, kot da virusa več ni. A, kot opozarja, se je treba neprenehoma zavedati nevarnosti in v
podjetjih, kjer so protikoronske ukrepe že opustili, ponovno uvesti primere dobre prakse.
Ugotovila je, da je bilo veliko podjetjih še pred začetkom epidemije zelo dobro pripravljenih in je
prilagodilo režim dela. Med njimi je izpostavila Steklarno Hrastnik, kjer so poleg samih delovnih
mest tudi razmejili vhode in izhode iz podjetja, na mize v jedilnici namestili pregrade itd.
"Pravzaprav so pravila vseskozi enaka in ne moreš narediti napake. To je vzdrževanje
oddaljenosti 1,5 metra, nošenje mask v zaprtih prostorih in umivanje oz. razkuževanje rok. Poleg
tega se odsvetuje zbiranje v skupinah. Če vse to upoštevaš, se lahko tudi podjetja sama
organizirajo," je dejala.
Medtem ko se podjetja pred epidemijo niso toliko obračala na njih po pomoč za organizacijo dela,

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

pa je bilo v poznejših mesecih drugače in so imeli kar veliko povpraševanja. Inštitut je bil močno
vpet v reorganizacijo UKC oz. zdravstvene dejavnosti epidemičnim razmeram, je pojasnila.
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Odgovor na izjavo podjetja Termit o vplivu Društva
Ljudska iniciativa Moravče na kriminalistično
preiskavo
Miha Ulčar 28. julij, 2020

0

237

Minuta za branje

FB Društvo Ljudska iniciativa Moravče

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Kazenska ovadbakriminalistov zoper odgovorne osebe v podjetju Termit iz Moravč
je le vrh ledene gore nezakonitega ravnanja z odpadki v RS. Primer Termit je razkril
vrsto nepravilnosti, ki se že vrsto let dogajajo na področju ravnanja z industrijskimi
odpadki. Podjetje v svoji zadnji izjavinavaja, da Društvo Ljudska iniciativa Moravče
(LIM) poseduje dokumente in LIM to potrjuje in dodaja, tudi dokumente, ki kažejo
na

vpletenosti bivšega visokega predstavnika Vlade RS v predelavo odpadkov v

Moravčah (izdelava pravnih mnenj). Predstavniki umazanega kapitala se zdaj
posledično na vse pretege trudijo diskreditirati enega od vidnih članov našega
društva.
Državno odvetništvo je v dokumentu št. M3-A21-149/2019-8, 15. 1. 2020, jasno zapisalo, da
ravnanje Zavoda za gradbeništvo, ki podjetju Termit ureja potrebno dokumentacijo za potrebe
predelave odpadkov, ni v skladu niti z evropsko niti slovensko zakonodajo in je zato nezakonito,
kar še dodatno potrjuje naše sume.
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V Društvu LIM smo prepričani, da bo sodni pregon vpletenih v predelavo odpadkov v podjetju
Termit razgalil širše politično-gospodarske sprege v trgovini z odpadki v naši državi in njeni
soseščini, zaradi česar javno pozivamo organe pregona, da se obrnejo na nas za posredovanje vseh
dokumentov, ki smo jih pridobili in so povezani s predelavo odpadkov v Moravški dolini.
Ob tem izjavljam, da v dosedanjem postopku kriminalistične preiskave naš član mag. Matjaž
Marolt ni imel niti najmanjšega vpliva, niti ni imel možnosti vplivati na potek kriminalistične
preiskave. Vsakomur, ki vsaj malo pozna predkazenski postopek preiskave, je jasno, da preiskavo
usmerja in vodi državno tožilstvo, s katerim pa mag. Matjaž Marolt ali kateri drug član našega
društva ni imel nobenega stika.
Moravče, 28. 7. 2020

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Dr. Jurij Kočar, predstavnik Društva LIM
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V zadnjih dveh mesecih največ okužb v domovih
za starejše, šolstvu in trgovinah
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28.07.2020 15:40

Vir: Pixabay.com

V zadnjih dveh mesecih je bilo med posameznimi dejavnostmi največ okužb z novim
koronavirusom potrjenih v domovih za starejše, kjer so potrdili 80 okužb. Sledi šolstvo s 54
potrjenimi okužbami, v trgovinah je bilo 37 okužb. V zdravstvu so potrdili 32 primerov
okužbe, v gostinstvu pa 13, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).
Med zaposlenimi v proizvodnji je bilo potrjenih 30 okužb, enako med zaposlenimi v
administraciji. V skladiščih je bilo potrjenih 16 okužb, v vrtcih 14 okužb, na univerzah 13, v
javni upravi pa 12. Novemu koronavirusu se niso izognili niti avtoprevozniki, okuženih je bilo
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10 zaposlenih. V gradbeništvu in strojništvu je bilo po osem okužb, v bankah štiri, v policiji
pa tri, kažejo podatki, ki so jih za STA sporočili z NIJZ.
Namestnica vladnega govorca za covid-19 Špela Horjak je na današnji novinarski konferenci
pojasnila, da so precejšnja žarišča novega koronavirusa znotraj delovnih organizacij. “Kar 40
odstotkov vseh okužb v zadnjih 14 dneh je bilo znotraj različnih delovnih organizacij. To
pomeni, da je posebna skrb potrebna tudi znotraj delovnih organizacij,” je pojasnila.
Po mnenju predstojnice inštituta za medicino dela, prometa in športa Metode Dodič Fikfak so
skupki okužb v podjetjih predvsem posledica tega, da so se ljudje s preklicem epidemije
začeli obnašati, kot da virusa več ni. A, kot opozarja, se je treba neprenehoma zavedati
nevarnosti in v podjetjih, kjer so protikoronske ukrepe že opustili, ponovno uvesti primere
dobre prakse.
Ugotovila je, da je bilo veliko podjetjih še pred začetkom epidemije zelo dobro pripravljenih in
je prilagodilo režim dela. Med njimi je izpostavila Steklarno Hrastnik, kjer so poleg samih
delovnih mest tudi razmejili vhode in izhode iz podjetja, na mize v jedilnici namestili pregrade
itd.
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“Pravzaprav so pravila vseskozi enaka in ne moreš narediti napake. To je vzdrževanje
oddaljenosti 1,5 metra, nošenje mask v zaprtih prostorih in umivanje oz. razkuževanje rok.
Poleg tega se odsvetuje zbiranje v skupinah. Če vse to upoštevaš, se lahko tudi podjetja
sama organizirajo,” je dejala.
Medtem ko se podjetja pred epidemijo niso toliko obračala na njih po pomoč za organizacijo
dela, pa je bilo v poznejših mesecih drugače in so imeli kar veliko povpraševanja. Inštitut je
bil močno vpet v reorganizacijo UKC oz. zdravstvene dejavnosti epidemičnim razmeram, je
pojasnila.
Vir: Lokalec.si
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