N° 5 1 8 6 31. avgust 2020
v tem tednu
uradni list št. 115, 27. 8. 2020

.... jutri 1. septembra uèenci in dijaki ob
zdravstvenih napotkih znova v šolo
.... (ne)plaèane postavke v zvezi s pandemijo
covid-19 kažejo, da zdravstvu manjka sredstev

uradni list št. 116, 28. 8. 2020
varno v prvi šolski dan
vlada
dolgotrajna oskrba
domovi starejših
obdavčitev dela

.... dolgotrajna oskrba: financiranje zavlaèuje
ureditev od zaèetka in tudi še sedaj

zavarovanja

.... znanstveniki: virus po zraku potuje veè kot dva
metra, celo šest do osem metrov daleè

policijska oprema

novi koronavirus
ZZZS
s portala javnih naročil
splet
pika
arhiv vseh dosedanjih vsebin

V TEM TEDNU
Od 31. avgusta do 4. septembra 2020
Ponedeljek 31. avgusta
• Mednarodna konferenca Strateški forum Bled o izzivih in
priložnostih v Evropi po brexitu in pandemiji covida-19 ter o
prihodnosti EU, ki se je udeležuje osem predsednikov vlad in
sedem zunanjih ministrov. Ob robu foruma bo imel gostitelj,
predsednik vlade Janez Janša, več bilateralnih pogovorov.
• Ob 10. uri bo novinarska konferenca Kemijskega inštituta,
Hajdrihova 19 v Ljubljani, o razvoju in predkliničnem testiranju
cepiva proti covidu-19, ki ga razvijajo na inštitutu.
• Ob 11. uri bodo na ministrstvu za notranje zadeve predstavili
uporabo električnega paralizatorja, ki ga bodo od 1. septembra v
izjemnih varnostnih primerih lahko uporabljali slovenski policisti.
• Na okrožnem sodišču v Ljubljani bo ob 9. uri nadaljevanje
sojenja v primeru domnevne korupcije v zdravstvu.
Torek 1. septembra
• Začetek novega šolskega leta. Kljub novemu koronavirusu
bodo učenci in dijaki odšli v šole brez izjem, a bo pri izvajanju
pouka in ostalih aktivnosti treba upoštevati določene omejitve v
skladu s priporočili NIJZ.
Sreda 2. septembra
• Ni napovedanih dogodkov za področje zdravstva.
Četrtek 3. septembra
• V Ljubljani bo okrogla miza Združenja slovenskih organizacij
bolnikov z rakom Onko Net o slabši dostopnosti nekaterih
zdravstvenih storitev zaradi ukrepov proti covidu-19.
• Podelitev Preglove nagrade Kemijskega inštituta za izjemne
dosežke in razglasitev prejemnika doktorske štipendije Janka
Jamnika za perspektivnega mladega raziskovalca.
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• Novinarska konferenca Obrtne zbornice Domžale s
predstavitvijo domačih proizvajalcev zaščitnih medicinskih mask
in razkužil.
Petek 4. septembra
• Spletni pogovor v organizaciji STAkluba o pomenu cepljenja
proti HPV, še posebej v času covida-19 in spremenjenega
delovanja nacionalnih izobraževalnih ter zdravstvenih
programov.

URADNI LIST ŠT. 115, 27. 8. 2020
Uredbeni del/Vlada/Odloki
§ 2155. UL RS 115/2020 Odlok o spremembah in dopolnitvi
Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja
nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji,
na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti
Republike Slovenije
Sklepi
§ 2156. UL RS 115/2020 Sklep o podaljšanju ukrepa delnega
povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na
delo

URADNI LIST ŠT. 116, 28. 8. 2020
Uredbeni del/Državni organi in organizacije
§ 2177. UL RS 116/2020 Koeficienti rasti cen v Republiki
Sloveniji, julij 2020
§ 2162. UL RS 116/2020 Poročilo o gibanju plač za junij 2020
Razglasni del/Javne dražbe
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
§ Št. 023-15/2020-DI/1 Ob-2717/20 UL RS 116/2020 Javna
dražba za prodajo opreme
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zdravstvo
Razpisi delovnih mest
Svet Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana
§ Ob-2706/20 UL RS 116/2020 Razpis za strokovnega direktorja
Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana (M/Ž) za mandatno
obdobje štirih let
Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
§ Ob-2705/20 UL RS 116/2020 Razpis za generalnega direktorja
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

VARNO V PRVI ŠOLSKI DAN
Agencija za varnost prometa ob začetku šolskega
leta s preventivno akcijo po Sloveniji
Jutri, na prvi šolski dan, bo Agencija za varnost prometa
v jutranji prometni konici na nekaterih večjih križiščih po
Sloveniji izvajala terensko akcijo, s katero bodo voznikom
želeli sporočiti, da se na naše ceste znova vračajo številni
šolarji. Med njimi bo tudi 21.366 prvošolcev, ki sodijo
med najbolj ranljive udeležence v prometu, so zapisali.
Vir: STA, 28. 8. 20

VLADA
83. dopisna seja
Vlada se je na sobotni dopisni seji seznanila z oceno
epidemiološke situacije v državah Evropske unije in
schengenskega območja, Balkana ter v italijanskih regijah
in oceno epidemiološke situacije v državah in opredelitev
NIJZ kriterija za poslabšanje epidemiološke situacije.
Presodila je strokovno utemeljenost omejitev iz odloka o
odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja
nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na
zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in
v notranjosti Republike Slovenije in odločila, da se te
omejitve še naprej uporabljajo. Vir, Urad Vlade Republike

DOMOVI STAREJŠIH
V Savinjski regiji domovi za starejše pokajo po
šivih
Domovi za oskrbo starejših v Savinjski regiji pokajo po
šivih, saj imajo prav vsi zasedene vse kapacitete, čakalne
dobe pa so ponekod daljše od dveh let. Kljub temu v
bližnji prihodnosti tam ni pričakovati gradnje novih
domov. V obstoječih domovih medtem bijejo bitko s
prostorsko stisko in kadrovsko podhranjenostjo, zlasti pri
zdravstveni negi. Vir: STA, 29. 8. 20
Domovi starejših na Štajerskem
Edina upravna enota v Sloveniji, kjer nimajo doma za
starejše občane, je Ruše, zato si tam že vrsto let
prizadevajo zanj. Gradnjo novih zmogljivosti na tem
območju na Štajerskem med drugim napovedujejo tudi
na Ptuju, v Staršah in Markovcih, medtem ko je novi dom
v Lenartu že zgrajen, a kljub dolgim čakalnim vrstam še
prazen. Vir: STA, 30. 8. 20

OBDAVČITEV DELA
Bruselj: Slovenija naj razbremeni obdavčitev dela
Evropska komisija ugotavlja, da visoka obdavčitev dela v
Sloveniji zelo verjetno negativno vpliva na trg delovne
sile in posledično na BDP. Mednarodne institucije zato
slovenski vladi svetujejo, naj razbremeni obdavčitev dela
in uvede rasti prijaznejšo davčno strukturo, so minuli
teden sporočili iz Bruslja. Vir: STA, 29. 8. 20

ZAVAROVANJA
K skupnemu znesku obračunanih premij in
odškodnin največji delež prispevalo prostovoljno
zdravstveno zavarovanje

Slovenije za komuniciranje, 29. 8. 20

Z rebalansom do 9,3-odstotnega primanjkljaja v
proračunu 2020
Vlada je včeraj potrdila predlog rebalansa letošnjega
državnega proračuna. Prihodki bodo po načrtih dosegli
9,2 milijarde evrov, odhodki pa 13,4 milijarde evrov.
Načrtovani proračunski primanjkljaj za letos tako znaša
4,2 milijarde evrov oz. 9,3 odstotka bruto domačega
proizvoda (BDP). Vir: STA, 30. 8. 20

DOLGOTRAJNA OSKRBA
Cigler Kralj: V NSi zadržani do predlaganega
novega prispevka za dolgotrajno oskrbo
V NSi so zadržani do predlaganega načina financiranja
dolgotrajne oskrbe, kot ga predvideva osnutek zakona,
saj prinaša novo obremenitev prihodkov iz dela, je v
petek povedal minister za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti iz vrst NSi Janez Cigler Kralj.
Napovedal je, da bo tudi NSi predlagala svoj model
financiranja dolgotrajne oskrbe. Vir: STA, 28. 8. 20
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Zavarovalnice v Sloveniji so lani skupaj obračunale za več
kot 2,3 milijarde evrov bruto premij, kar je 7,2 odstotka
več kot leto prej in tudi rekordna vrednost. Odškodnin so
obračunale za 3,2 odstotka več, in sicer 1,6 milijarde
evrov. Več kot 70 odstotkov vseh bruto zavarovalnih
premij in odškodnin so izplačale štiri največje
zavarovalnice. K skupnemu znesku obračunanih premij je
največji delež prispevalo prostovoljno zdravstveno
zavarovanje (26,2 odstotka). K skupnemu znesku
obračunanih odškodnin je prispevalo prav tako največji
delež prostovoljno zdravstveno zavarovanje (33,1
odstotka). Vir: STA, 29. 8. 20

NOVI KORONAVIRUS
SVET
Število okuženih z novim koronavirusom je po podatkih
AFP v svetu doseglo 25 milijonov. Poleg Indije sta
največji žarišči izbruha ZDA, kjer so potrdili 5,9 milijona
okužb, in Brazilija, kjer se je doslej okužilo 3,8 milijona
ljudi. V svetu je doslej po podatkih APF zaradi covida-19

zdravstvo

umrlo več kot 840.000 ljudi. Vir: STA, 30. 8. 20

ŠOLE

SLOVENIJA

Jutri 1. septembra učenci in dijaki ob zaostrenih
zdravstvenih ukrepih znova v šolo
Za 190.990 učencev in 73.900 dijakov se bo jutri začela
šola, od tega za 21.366 otrok prvič. Za razliko od
preteklih let bo novo šolsko leto letos drugačno, saj bodo
morali vsi udeleženci vsaj nekaj časa upoštevati
priporočila za omejevanje širjenja koronavirusa. Vir: STA,

V četrtek potrdili 42 novih okužb
V Sloveniji so v četrtek ob 1338 testiranjih potrdili 42
okužb z novim koronavirusom. V bolnišnici je po njihovih
navedbah 22 bolnikov s covidom-19, med njimi eden na
oddelku za intenzivno nego. Iz bolnišnice so sicer v
četrtek odpustili štiri bolnike. Vir STA, 28. 8. 20
V petek potrdili 37 novih okužb
V Sloveniji so v petek opravili 1328 testov na novi
koronavirus in potrdili 37 okužb. V bolnišnicah so zdravili
23 bolnikov s covidom-19, dva sta potrebovala intenzivno
terapijo, enega so odpustili v domačo oskrbo. Umrl ni
nihče s covidom-19. Vir: STA, 29. 8. 20
V soboto potrdili 31 novih okužb
V soboto so v Sloveniji ob 769 opravljenih testiranjih
potrdili 31 novih okužb z novim koronavirusom. V
bolnišnicah se zdravi 24 oseb, od tega dve v intenzivni
enoti, nobenega bolnika pa niso odpustili, je vlada
objavila na svojem Twitter profilu. Za novim
koronavirusom v soboto ni umrl nihče, skupno število
žrtev tako ostaja pri 133, kažejo podatki covid-19
sledilnika. Skupno število okuženih je sicer naraslo na
2865, število aktivnih primerov okužb pa je bilo 449. Vir:
STA, 30. 8. 20

Občine
V četrtek nove okužbe potrdili v 26 občinah
(tabela). Vira: NIJZ, STA, 28. 8. 20
V petek nove okužbe potrdili v 23 občinah
(tabela). Vira: NIJZ, STA, 29. 8. 20
V soboto nove okužbe potrdili v 16 občinah
(tabela). Vira: NIJZ, STA, 30. 9. 20
V UKC Maribor s koronavirusom okuženi štirje
zaposleni iz upravno-tehničnih služb
V UKC Maribor je po daljšem času prišlo do nove okužbe
s koronaviruom med zaposlenimi. Kot so sporočili v
petek, so jo potrdili pri vsaj štirih zaposlenih v
upravno-tehničnih službah, zato so že sprejeli vse
ustrezne ukrepe za zajezitev širjenja. Okuženi zaposleni
sicer pri opravljanju dela niso bili v stiku z bolniki. Vir:
STA, 28. 8. 20

Trenutno več prenosov koronavirusa znotraj
države, še vedno med mlajšo populacijo
Med 42 primeri okužb z novim koronavirusom, ki so jih v
četrtek potrdili v Sloveniji, je po besedah epidemiologinje
Marte Grgič Vitek z NIJZ šest vnesenih iz tujine, 22 pa je
bilo prenesenih v državi. Med okuženimi jih je še vedno
največ v starostni skupini od 25 do 34 let. Dejala je, da
zdaj ni videti, da bi se epidemiološka situacija umirjala.
Vir: STA, 28. 8. 20
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28. 8. 20

NIJZ za prvi teden šole priporoča uporabo mask za
vse učence v skupnih prostorih
NIJZ je v petek izdal priporočila za nošenje zaščitnih
mask v tem tednu. Med drugim predlaga, da vsi učenci v
osnovni šoli v skupnih prostorih nosijo maske, medtem
ko je po dozdajšnjih priporočilih veljalo, naj jih nosijo le
stari 12 let ali več. Vir: STA, 28. 8. 20
Priporočila za izvedbo pouka
Priporočila, ki jih je šolam za izvajanje posameznih
modelov pouka izdalo ministrstvo, so "v prvi vrsti
priporočila, smernice oz. pomoč pri avtonomni izvedbi
pedagoškega procesa". "Slednje pomeni, da naj bi se jih
šole pri svojem delu držale in jim sledile v čim večji meri
in kjer je to mogoče," je povedala ministrica Simona
Kustec. Vir: STA, 30. 8. 20
VRTCI
V vrtcih brez večjih težav pri pripravah na
september, a vseh priporočil ne bo možno
upoštevati
V vrtcih priprave na novo vrtčevsko leto potekajo brez
večjih posebnosti. Svoje delo skušajo organizirati tako,
kot jim priporoča NIJZ in kot jim omogočajo zmogljivosti,
že zdaj pa v združenju ravnateljev vrtcev in skupnosti
vrtcev opozarjajo, da vseh priporočil ne bo mogoče
izvajati. Uvajanje otrok v vrtce je predvideno, a ob
prilagoditvah. Vir: STA, 29. 8. 20
OTROCI
V šolske klopi se otroci z zaščitnimi maskami
vračajo tudi drugod po Evropi
V šolske klopi se podobno kot slovenski vračajo otroci
tudi drugod po Evropi. V večini šol je zaradi covida-19
obvezno nošenje zaščitnih mask. Med ukrepi sta še
pogostejše umivanje rok in ustrezna medsebojna
razdalja. Začetek šolskega leta so zaradi pandemije na
oktober preložili v Črni gori in Severni Makedoniji,
poročajo tuji mediji. Vir: STA, 30. 8. 20
OPOZORILA
V združenju opozarjajo, da izvajalci še vedno niso
prejeli sredstev za stroške zaradi epidemije
covida-19
V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije opozarjajo,
da izvajalci zdravstvenih storitev še vedno niso dobili

zdravstvo

sredstev za stroške, ki so jih imeli in jih še vedno zaradi
epidemije covida-19. Denimo odvzem brisa za testiranje
na okužbo je še vedno pokrit iz lastnih sredstev zavoda,
zavodi naj bi do sedaj za ta namen plačali 9,9 milijonov
evrov.
Pojasnilo ZZZS - Na ZZZS so pojasnili, da predlogov
združenja niso sprejeli, ker jih večina zahteva dodatna
finančna sredstva. Če bi sprejeli vse predloge, bi bilo
treba za obvezno zdravstveno zavarovanje na letni ravni
zagotoviti več kot 529 milijonov evrov dodatnih sredstev,
od tega kar 365 milijonov evrov za boljše vrednotenje, ob
tem pa vseh predlogov niti ni bilo možno finančno
ovrednotiti. Vir: STA, 28. 8. 20
KARANTENA
Levica z novimi predlogi zakonodajnih sprememb
za primerno nadomestilo zaposlenim v karanteni
Levica je dopolnila predlog sprememb zakona o delovnih
razmerjih, v skladu s katerimi bi delavcu pripadlo
100-odstotno nadomestilo, če mu je odrejena karantena
zaradi stika z okuženim na delovnem mestu. Prav tako bi
100-odstotno nadomestilo pripadalo javnim uslužbencev
v primeru preventivne izolacije in staršem, ko je
karantena odrejena otroku. Vir: STA, 28. 8. 20
ŠTUDIJE
Vloga otrok pri širjenju koronavirusa še vedno
precejšnja uganka
Več študij je že pokazalo, da večina otrok s
koronavirusom razvije mile simptome ali pa sploh ne
zboli, največ neznank pa sedaj ostaja pri vprašanju, v
kakšni meri otroci virus širijo naprej. Nova raziskava iz
Južne Koreje razkriva, da ga lahko nosijo v nosu do treh
tednov, kar ob vračanju v šole izpostavlja vlogo
ohranjanja razdalje in higiene. Vir: STA, 29. 8. 20
ZNANSTVENIKI
Znanstveniki postavili pod vprašaj pravilo o dveh
metrih medsebojne razdalje
Obstoječa pravila, po katerih naj bi bilo za preprečevanje
širjenja okužb z novim koronavirusom ključno ohranjanje
dveh metrov medsebojne razdalje, so utemeljena na
zastarelih znanstvenih ugotovitvah in so preveč
poenostavljena, opozarja skupina britanskih in ameriških
znanstvenikov. Vir: STA, 28. 8. 20
PRIZNANJA
Jabolko navdiha še v roke zdravnic in zdravnikov
Predsednik republike Borut Pahor je zdravnicam in
zdravnikom v petek izročil repliko priznanja jabolko
navdiha in se jim tako zahvalil za požrtvovalno delo, ki so
ga opravljali med epidemijo, pred in po njej, za
strokovnost in predanost zdravju ljudi. Vir: STA, 28. 8. 20
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KNJIGE
V zbirki Ergo Mladinske knjige razmišljanja ob
pandemiji
Pri Mladinski knjige je v zbirki Ergo, ki so jo začeli izdajati
med karanteno, izšlo več aktualnih in polemičnih knjižic,
ki z različnih vidikov osvetljujejo čas in posledice
pandemije koronavirusa. Med njihovimi avtorji sta Renata
Salecl in Tomaž Grušovnik, izšla sta tudi prevod dela
Paola Giordana V času epidemije in knjiga Aleša Bergerja
Breze. Vir: STA, 28. 8. 20
ANKETE
Mediana: Epidemijo covida-19 kot dokaj preprosto
izkušnjo opisujejo predvsem moški
Tretjina prebivalcev Slovenije je epidemijo covida-19
doživljala kot težko preizkušnjo. Skoraj 30 odstotkov jih
meni, da je bilo prestajanje epidemije preprosto ali pa
jim je izboljšalo vsakodnevno življenje. Vir: STA, 28. 8. 20
SVET
Na Hrvaškem so v soboto potrdili 262 novih okužb s
koronavirusom, zaradi covida-19 je umrla ena oseba, je
sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Na Hrvaškem
imajo trenutno 2727 aktivno okuženih s koronavirusom.
Med njimi je 229 pacientov, ki se zdravijo v bolnišnicah,
na ventilatorje je priključenih 13 bolnikov. V soboto so
izvedli 922 testov. Vir: STA, 30. 8. 20
Srbija od včeraj ni več na rdečem seznamu držav, za
katere je ob prihodu v Slovenijo obvezna 14-dnevna
karantena, je v soboto na dopisni seji odločila vlada.
Hrvaška ostaja na rdečem seznamu, na zelenem
seznamu ni sprememb. Vir: STA, 30. 8. 20
Avstrija - Avstrijski kancler Sebastian Kurz je v petek
izrazil optimizem, da se kriza zaradi pandemije
koronavirusa počasi že končuje. "Počasi se že vidi luč na
koncu tunela," je dejal v petek v svojem nagovoru o
položaju v državi. Vir: STA, 28. 8. 20
Nemčija - Nemško sodišče je sicer pred nekaj dnevi za
soboto naznanjeno prepoved protestov proti omejevalnim
ukrepom v epidemiji novega koronavirusa v Berlinu
razveljavilo. Takratna odločitev je namreč sprožila jezo in
ogorčenje med protestniki. Tako so se v soboto ob močni
policijski prisotnosti vendarle lahko zbrali. Pa je naposled
policija ta shod prekinila, ker so udeleženci kršili
varnostna pravila in niso vzdrževali varne medsebojne
razdalje, večina jih tudi ni nosila zaščitnih mask. Policija
je v Berlinu v soboto tako aretirala 300 ljudi. Večinoma
mirnih protestov se je udeležilo približno 38.000 ljudi. Vir:
STA, 30. 8. 20

Madžarska - Zaradi vse večjega števila okužb z novim
koronavirusom, vnešenih iz tujine, bo Madžarska 1.
septembra znova zaprla meje za tuje državljane, je v
soboto po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila
vlada v Budimpešti. Vir: STA, 29. 8. 20

zdravstvo

ZZZS
Objavljen razpis za generalnega direktorja

Sobota 29. in nedelja 30. avgusta 20

Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZS) je objavil razpis za generalnega
direktorja. Kandidati se lahko prijavijo do vključno 14.
septembra, poleg dokazil o izobrazbi in delovnih
izkušnjah pa morajo predložiti program za štiriletno
mandatno obdobje v skladu z opredeljeno strategijo
razvoja zdravstvenega zavarovanja. Vir: STA, 28. 8. 20

RTV Slovenija
• NIJZ za prvi teden šole priporoča maske za vse učence
• Šolska ministrica je odgovarjala na vprašanja učencev
• Obiskovanje hospitaliziranih otrok
• Pomembno je mlade spodbujati k nepitju alkohola
• Pri Hrvatu v štirih mesecih dvakrat potrdili okužbo
• Ob prihodu iz Srbije karantena ni več nujna
• Madžarska bo s torkom zaprla meje za tujce

POLICIJSKA OPREMA
Od septembra za obvladovanje nevarnih oseb
možna uporaba električnih paralizatorjev
Slovenski policisti bodo lahko od septembra v izjemnih
varnostnih primerih za obvladovanje nevarnih oseb
uporabili tudi električne paralizatorje. Trenutno je v
Sloveniji na voljo 20 kompletov paralizatorjev Taser X2,
za delo z njimi pa je usposobljenih 237 izkušenih
policistov. Vse postopke uporabe bodo snemali, so
sporočili s policije. Vir: STA, 28. 8. 20

S PORTALA JAVNIH NAROČIL
Petek 28. avgusta 20
Obvestilo o koncesiji
• Občina Polzela - Javni razpis za podelitev koncesije za
opravljanje javne zdravstvene službe na področju
zobozdravstvenega varstva otrok in mladine na območju
Občine Polzela - JN005371/2020-U01
Obvestilo o naročilu
• UKC Maribor - Vzpostavitev dinamičnega nabavnega
sistema arhitekturne in projektantske storitve JN005375/2020-B01
Obvestilo o naročilu male vrednosti
• UKC Maribor - Najem šotorov za potrebe Centralne
lekarne v UKC Maribor - JN005376/2020-W01
Obvestilo o oddaji naročila
• UKC Ljubljana - Nakup reagentov za sekvenciranje nove
generacije - JN002516/2020-C01
Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti
• SB Murska Sobota - Osebni računalniki z monitorji JN004183/2020-X01
• Ministrstvo za notranje zadeve - Javno naročilo za
oddajo naročila blaga po postopku naročila male
vrednosti za nabavo zaščitnih filtrov za celoobrazno
zaščitno masko - JN003725/2020-X01
• URI Soča - Dobava pisarniškega materiala JN002959/2020-X01
Popravek
• Generalni sekretariat vlade RS - Dobava in montaža
sistemov za merjenje telesne temperature JN005249/2020-K01
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POP TV
• Anita Ogulin, dolgoletna prostovoljka in človekoljubka,
humanitarka
• V vrtcih največja skrb ostaja kadrovska podhranjenost v
primeru okužb zaposlenih
• V Indiji več kot 78.000 novih okužb s koronavirusom
• Razkužila za roke, kaj mora biti v njih in česa ne
Delo
• Relevantne informacije o bolezni covid-19
• Okužbe se v Sloveniji še ne umirjajo, je prepričana
epidemiologinja Marta Grgič Vitek
• Razmere na mejnih prehodih so se umirile
• Srbija od nedelje na rumenem seznamu, Hrvaška ostaja
na rdečem
Dnevnik
• Dr. Bojana Beović: Vsak prehlad je lahko koronavirus
• Vloga otrok pri širjenju koronavirusa še vedno
precejšnja uganka
• Komisija za preprečevanje korupcije zoper kmetijsko
ministrico uvedla preiskavo
Večer
• V soboto v Sloveniji potrjenih novih 31 okužb s
koronavirusom. "Manj testov, veliko preveč primerov"
• Nova raziskava: Otroci lahko koronavirus nosijo v nosu
do treh tednov, to ob vračanju v šole izpostavlja vlogo
ohranjanja razdalje in higiene
• Do nedelje zjutraj na Hrvaškem novih 262
koronapozitivnih, a številka za zadnjih 24 ur verjetno ni
popolna
Primorske novice
• Za 1. september dodaten plačan dan dopusta vsem
staršem prvošolčkov
Mladina
• Pismo prof. Bojani Beović

PIKA
Učenje je odkrivanje, da je nekaj mogoče.
Fritz Perls
Urednica: Anka Štrukelj Fras

