Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 4. 5. 2020
Število objav: 15
Internet: 13
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 11
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 6
Inženirski dan: 0

Naslov

Vlada pod krinko boja proti koronavirusu odprla vrata projektom, ki ogrožajo naše okolje?

Zaporedna št.
1

Medij

24ur.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 5. 2020

Stran v zbirki:
6

Avtor

Miha Kranjc

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Protikoronski ukrepi so s seboj, mimo javnosti, prinesli tudi velike spremembe gradbene zakonodaje. Z njimi so
pospešili izdajo gradbenih dovoljenj in investitorjem omogočili gradnjo še pred pravnomočnostjo. Iz igre pa so izločili
tudi večino nevladnih...

Naslov

Komentar Mateja Lahovnika: Izhodna strategija

Zaporedna št.
2

Medij

Slovenskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 5. 2020

Stran v zbirki:
8

Avtor

Matej Lahovnik

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...SID banke od 100.000 do 20 milijonov evrov z ročnostjo od 6 do 30 let in možnostjo moratorija na odplačilo glavnice
do 5 let. Pomemben je tudi zagon gradbeništva, ki ima visok multiplikativen učinek na različne dejavnosti, zato je del
slovenske izhodne strategije tudi zmanjšanje administrativnih ovir s poenostavitvijo...

Naslov

Večer o dolgem letu, ki je pred nami (4. 5.)

Zaporedna št.
3

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Pregled tiska; 3. 5. 2020

Stran v zbirki:
9

Avtor

STA

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...očitno, da so nekatere poteze namenjene predvsem planiranju terena za vse drugačne namene, kot je pandemija.
Kako bi si sicer lahko razlagali urejanje gradbene zakonodaje tako, da se iz prostorskih postopkov izključi javnost? S
takšnimi manevri si posadka na krovu tega leta zagotovo ne pridobiva zaupanja javnosti, pa naj...

Naslov

Pandemija koronavirusa: Pristanek je še daleč

Zaporedna št.
4

Medij

Vecer.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 4. 5. 2020

Stran v zbirki:
14

Avtor

Lednik Andreja Kutin

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...očitno, da so nekatere poteze namenjene predvsem planiranju terena za vse drugačne namene, kot je pandemija.
Kako bi si sicer lahko razlagali urejanje gradbene zakonodaje tako, da se iz prostorskih postopkov izključi javnost? S
takšnimi manevri si posadka na krovu tega leta zagotovo ne pridobiva zaupanja javnosti, pa naj...

Naslov

Inšpekcija preverja skladiščenje pepela v Zalogu

Zaporedna št.
5

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 5. 2020

Stran v zbirki:
17

Avtor

Andraž Rožman

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...glavnem velja, da je to nevaren odpadek in se ga vsi bojijo,« je tedaj dejal in razložil, da je problematična tudi
uporaba elektrofiltrskega pepela v gradbeništvu. ML Surovine od toplarne, ki jo upravlja Energetika Ljubljana, pepel in
žlindro prevzemajo od 4. decembra lani. Do 9. marca je bilo v Zalog prepeljanih...

2

Naslov

Na lovu za službo? To je trenutna ponudba delovnih mest v Mariboru in okolici

Zaporedna št.
6

Medij

Mariborinfo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 5. 2020

Stran v zbirki:
22

Avtor

Katarina Nina Bračko

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...vozniški izpit B kategorije. Vodja komercialne službe V podjetju Nigrad zaposlijo vodjo komercialne službe. Zaželena
je gradbena stroka in izkušnje v gradbeništvu. Znanja, ki jih pričakujejo od prijavljenih kandidatov, so: obvladovanje
tujega jezika za strokovne namene, usposobljenost za samostojno uporabo zakonodaje...

Naslov

Nevladnikom s spremembo gradbene zakonodaje stopili na rep! Onemogočeno jim bo
nagajanje v postopkih pridobivanja gradbenega dovoljenja!

Zaporedna št.
7

Medij

Nova24tv.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 4. 5. 2020

Stran v zbirki:
27

Avtor

Hana Murn

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...hkrati skrbi za gospodarstvo in za razvoj družbe, je sprejela novelo protikoronskega zakona, ki prinaša pomembne
sistemske spremembe tudi na področju gradbene zakonodaje. Te spremembe bodo po oceni vlade oziroma ministra
za okolje in prostor Andreja Vizjaka občutno olajšale postopke za izvedbo investicijskih projektov...

Naslov

Pristanek je še daleč

Zaporedna št.
8

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

V žarišču; 4. 5. 2020

Stran v zbirki:
28

Avtor

Lednik Andreja Kutin

Teme

Gradbeni zakon

Tisk

Povzetek

Blagneča hiša ni več kulturni spomenik

Zaporedna št.
9

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 5. 2020

Stran v zbirki:
30

Avtor

Danica Zavrl Žlebir

Teme

Gradbeni zakon

Povzetek

Površina: 232 cm2

...očitno, da so nekatere poteze namenjene predvsem planiranju terena za vse drugačne namene, kot je pandemija.
Kako bi si sicer lahko razlagali urejanje gradbene zakonodaje tako, da se iz prostorskih postopkov izključi javnost? S
takšnimi manevri si posadka na krovu tega leta zagotovo ne pridobiva zaupanja javnosti, pa naj...

Naslov

Internet

Stran: 2

...seji so prejeli tudi sklep o lokacijski preveritvi na območju enote urejanja prostora ŠE-40. Gre za prvi primer
lokacijske preveritve od lani sprejetega gradbenega zakona. Občinska uprava pa je svetnike seznanila tudi s tekočim
dogajanjem v občini. Podpisali so pogodbo z izvajalcem za gradnjo pločnika Srednja vas–Luže, kjer...

Naslov

Iščete novo službo? To je trenutna ponudba delovnih mest na Ptuju in v okolici

Zaporedna št.
10

Medij

Ptujinfo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 5. 2020

Stran v zbirki:
35

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...vozniški izpit B kategorije. Vodja komercialne službe V podjetju Nigrad zaposlijo vodjo komercialne službe. Zaželena
je gradbena stroka in izkušnje v gradbeništvu. Znanja, ki jih pričakujejo od prijavljenih kandidatov, so: obvladovanje
tujega jezika za strokovne namene, usposobljenost za samostojno uporabo zakonodaje...
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Naslov

Blagneča hiša ni več kulturni spomenik

Zaporedna št.
11

Medij

Gorenjskiglas.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 5. 2020

Stran v zbirki:
37

Avtor

Danica Zavrl Žlebir

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...seji so prejeli tudi sklep o lokacijski preveritvi na območju enote urejanja prostora ŠE-40. Gre za prvi primer
lokacijske preveritve od lani sprejetega gradbenega zakona. Občinska uprava pa je svetnike seznanila tudi s tekočim
dogajanjem v občini. Podpisali so pogodbo z izvajalcem za gradnjo pločnika Srednja vas–Luže, kjer...

Naslov

Blagneča hiša ni več kulturni spomenik

Zaporedna št.
12

Medij

Gorenjskiglas.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 5. 2020

Stran v zbirki:
39

Avtor

Danica Zavrl Žlebir

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

Tisk
Zaporedna št.
13
Stran v zbirki:
44
Povzetek

...seji so prejeli tudi sklep o lokacijski preveritvi na območju enote urejanja prostora ŠE-40. Gre za prvi primer
lokacijske preveritve od lani sprejetega gradbenega zakona. Občinska uprava pa je svetnike seznanila tudi s tekočim
dogajanjem v občini. Podpisali so pogodbo z izvajalcem za gradnjo pločnika Srednja vas–Luže, kjer...

Naslov

SONČNA ELEKTRARNA: OD VGRADNJE, VZDRŽEVANJA DO RAZGRADNJE

Medij

Večer - Kvadrati, Slovenija

Rubrika, Datum

Priloga Kvadrati; 4. 5. 2020

Avtor

Barbara Gavez Volčjak

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

Naslov

Slovenija

Zaporedna št.
14

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 3. 5. 2020

Stran v zbirki:
45

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

Povzetek

Površina: 1.426 cm
2

...odločbo y "-ni ' -V-V' * '/» . ... V’. 'A-C&k 3 o legalizaciji oziroma odločbo o domnevi izdanega gradbenega in
uporabnega dovoljenja po 118. členu Gradbenega zakona. Sončna elektrarna je lahko nameščena tudi na pomožnem,
enostavnem ali nezahtevnem objektu, kije ob stavbi in je zgrajen po veljavnih predpisih s področja...

Medij

Internet

Stran: 12

...Protikoronski ukrepi so s seboj, mimo javnosti, prinesli tudi velike spremembe gradbene zakonodaje. Z njimi so
pospešili izdajo gradbenih dovoljenj in investitorjem omogočili gradnjo še pred pravnomočnostjo. Iz igre pa so izločili
tudi večino nevladnih...

Naslov

Vlada pod krinko boja proti koronavirusu odprla vrata projektom, ki ogrožajo naše okolje?

Zaporedna št.
15

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 3. 5. 2020

Stran v zbirki:
46

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...Protikoronski ukrepi so s seboj, mimo javnosti, prinesli tudi velike spremembe gradbene zakonodaje. Z njimi so
pospešili izdajo gradbenih dovoljenj in investitorjem omogočili gradnjo še pred pravnomočnostjo. Iz igre pa so izločili
tudi večino nevladnih...
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24ur.com
Država: Slovenija

03.05.2020
Nedelja, 08:43

Kazalo

https://www.24ur.com/novice/slovenija/gradbena-zak...

1/2

Vlada pod krinko boja proti koronavirusu
odprla vrata projektom, ki ogrožajo naše
okolje?
Ljubljana, 03.05.2020, 7:00 | Posodobljeno pred dvema urama
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min

AVTOR

Miha Kranjc

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

Protikoronski ukrepi so s seboj, mimo javnosti, prinesli tudi
velike spremembe gradbene zakonodaje. Z njimi so pospešili
izdajo gradbenih dovoljenj in investitorjem omogočili gradnjo
še pred pravnomočnostjo. Iz igre pa so izločili tudi večino
nevladnih organizacij, ki v postopkih izdaje gradbenih
dovoljenj zdaj zastopajo javni interes varstva narave. Okoljski
minister Vizjak trdi, da bo to dalo pospešek gradbenim
investicijam in s tem okrevanju gospodarstva,
okoljevarstveniki pa opozarjajo, da bodo posledice za okolje
katastrofalne.

V razmerah, ko država zaradi znatnega upada gospodarske dejavnosti
pričakuje, da bo javnoﬁnančni primanjkljaj poskočil na kar dobrih 8 odsotkov
BDP, javni dolg pa na več kot 80 odstotkov BDP, je ključno tudi čim prej
zagnati gradbene investicije, sploh večje, ki zaradi pritožb stojijo že dlje časa,
pravi okoljski minister. Med njimi denimo obnova bežigrajskega stadiona ali
pa drugi tir in gotovo ena najdlje trajajočih prioritet – tretja razvojna os.
"Če je ta predlog ministra narejen tako, da bo prišlo do začetka gradnje,
potem ta predlog seveda podpiramo," pravi Aljaž Verhovnik iz Mladinske
iniciative za tretjo razvojno os.
Avtocesta do pridobivanja dovoljenj je zdaj odprta. Tudi tako, da ne bo več
treba prilagati dokazil o pravici do gradnje na zemljiščih, ki bodo predmet
gradbenega posega, poenostavljeno bo tudi vprašanje prevlade druge javne
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24ur.com
Država: Slovenija

03.05.2020
Nedelja, 08:43

Kazalo

https://www.24ur.com/novice/slovenija/gradbena-zak...

2/2

koristi nad javno koristjo ohranjanja narave in dobrega stanja voda. Gre za
kompromis med varovanjem okolja in spodbujanjem gradbeništva, pravi
Vizjak, toda okoljevarnostveniki ga za začetek opozarjajo, da bi te
spremembe gradbene zakodaje zahtevale širšo javno razpravo.
"Status delovanja v javnem interesu na področju okolja imajo organizacije, ki
so dokazano za dobro okolja in ljudi, ki živijo v tem okolju in preprečujejo, da
ne bi prihajalo do škodljivih posegov v okolje," pravi Živa Kavka Gobbo iz
Focusa.
A daleč najbolj jih je vrglo na noge to, da jih bo zdaj večina iz postopkov
pridobivanja dovoljenj izpadla. Za to morajo namreč po novem imeti vsaj 50
aktivnih članov, tri redno zaposlene in vsaj 10.000 evrov premoženja. Po
večini prostovoljna združenja teh pogojev seveda ne izpolnjujejo.
"Moramo se vprašati, kako bi bila naša življenja boljša, če bi zazidali hektarje
kmetijskih površin, da bi razširili pasove avtoceste, medtem pa je naša
samooskrba nizka, medtem pa emisije iz prometa rastejo, medtem pa naše
železnice stagnirajo," pove Katja Huš iz Greenpeace Slovenija.
A ker je bilo zastojev pri pridobivanju dovoljenj res veliko, niti omejitev na 50
članov ni zadostna, pravijo na Gospodarski zbornici – pogoj bi po njihovo

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

moral biti še ostrejši."Bistveno nižje kot imajo to postavljeno Avstrijci, kjer je
ta meja postavljena pri 100 aktivnih članih in ocenjujemo, da je mnogo bolj
relevantna številka s katero se izkazuje kredibilnost in da tiste skupine res za
nečem stojijo," pove generalna direktorica GZS Sonja Šmuc.
In čeprav ga skorajda ni strokovnjaka, ki ne bi opozarjal, da se pri nas
postopki vlečejo predolgo, ne gre pozabiti tudi na lastnike zemljišč.
"Ko je načrtovana gradnja čez njegov vrt, ali čez njegovo hišo, ali ko je
daljnovod načrtovan nad naseljem, ali ko sosed uzurpira nek del prostora, so
te varovalke zelo dobrodošle," pravi arhitekt Marko Peterlin.
A vse te varovalke so zdaj v imenu čim hitrejšega gospodarskega okrevanja
zrahljane.
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03.05.2020

Slovenskenovice.si

Nedelja, 22:27

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.slovenskenovice.si/kolumne/clanek/kome...
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NA KOŽO

Matej Lahovnik
Objavljeno 03. maj 2020 22.25 | Posodobljeno 03. maj 2020 22.25

Komentar Mateja Lahovnika: Izhodna strateg
Ključne besede:

kolumna

Matej Lahovnik

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

Z zagonom gospodarstva poskušamo omeji
ekonomske stroške zapiranja ekonomij.
Slovenija je uspešno omejila prvi val pandemije koronavirusa, a kot malo odprto gospodarstvo vse bolj
čutimo posledice hude svetovne recesije. V ZDA je v zadnjih šestih tednih izgubilo službo več kot 30
milijonov ljudi. V sosednji Avstriji je brezposelnih, ljudi na čakanju ali s skrajšanim delovnim časom že več
kot 1,7 milijona oziroma več kot 40 odstotkov aktivnega delovnega prebivalstva. Države, ki so uspešno
obvladale prvi val epidemije, zato poskušajo omejiti visoke socialne in ekonomske stroške zapiranja
ekonomij.
Z zagonom gospodarstva poskušamo omejiti visoke socialne in ekonomske stroške
zapiranja ekonomij.

V večini držav se maja odpirajo gostinski lokali, v juniju tudi hoteli in drugi turistični ponudniki.
Gospodarstva pa ne bodo okrevala, dokler se povpraševanje kupcev ne vrne na predkrizno raven. Dokler
bomo v gostilni, trgovini ali hotelu razmišljali o koronavirusu, tudi trošili ne bomo kot pred tem. Okrevanje
gospodarstva bo zato postopno tudi pri nas. Po že dveh sprejetih protikriznih paketih bo sledil tretji. Z
namenom čim večjega ohranjanja delovnih mest bo tudi Slovenija, po zgledu Nemčije in Avstrije, delno
sofinancirala potrebno skrajšanje delovnega časa. Za investicije v turizmu bodo na voljo potrpežljiva
posojila državne razvojne SID banke od 100.000 do 20 milijonov evrov z ročnostjo od 6 do 30 let in
možnostjo moratorija na odplačilo glavnice do 5 let.
Pomemben je tudi zagon gradbeništva, ki ima visok multiplikativen učinek na različne dejavnosti, zato je
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Slovenskenovice.si
Država: Slovenija

03.05.2020
Nedelja, 22:27

Kazalo

https://www.slovenskenovice.si/kolumne/clanek/kome...
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del slovenske izhodne strategije tudi zmanjšanje administrativnih ovir s poenostavitvijo prostorske
zakonodaje. Protikrizni ukrepi pomoči, namenjeni prebivalstvu in podjetjem, se sicer uspešno črpajo,
ampak visok padec BDP in porast brezposelnosti zaradi pandemije koronavirusa bo nemogoče preprečiti.
Koronakriza je zelo nepredvidljiva. Virus je omejen, ni pa premagan.

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

V mesnopredelovalnem podjetju v ZDA je bilo na primer konec aprila, potem ko so spet zagnali
proizvodnjo, kar 890 od 2200 zaposlenih koronapozitivnih. Optimisti sicer že vidimo luč na koncu tega
mračnega kriznega predora, ampak če se jeseni ponovi drugi val epidemije v še hujši obliki, bi bila ta luč v
predoru lahko tudi vlak.
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Sta.si
Country:Slovenija
Država:
Slovenia

03.05.2020
Sunday, 20:25
Nedelja,

Kazalo

https://www.sta.si/2759383/vecer-o-dolgem-letu-ki-...
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Večer o dolgem letu, ki je pred nami (4. 5.)
Andreja Kutin Lednik v komentarju Pristanek je še daleč piše o tem, da naj bo prehod od restrikcij do prostovoljnega
sodelovanja družbe skrbno pilotiran let, v katerem mora biti med posadko in potniki vzpostavljeno zaupanje. A avtorica
ugotavlja, da nedavni manevri posadke to še kako potrebno zaupanje ogrožajo.

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

"Seveda je popolnoma odveč razlagati, da ad hoc odločitve, mahinacije pri nabavi ključnih materialov za preživetje, kaj
šele diskreditacije in onemogočanje drugače mislečih, niso dostojno gorivo za tako resno pot, zlasti ker je več kot očitno,
da so nekatere poteze namenjene predvsem planiranju terena za vse drugačne namene, kot je pandemija. Kako bi si
sicer lahko razlagali urejanje gradbene zakonodaje tako, da se iz prostorskih postopkov izključi javnost? S takšnimi
manevri si posadka na krovu tega leta zagotovo ne pridobiva zaupanja javnosti, pa naj še tolikokrat pozove ljudstvo k
spoštovanju pravil. Podobno je z menjavami na vodstvenem stolčku ključne institucije v državi ta hip, omejevanjem
novinarjev in še bi lahko naštevali."
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Vecer.com
Država: Slovenija

04.05.2020
Ponedeljek, 04:00

Kazalo

https://www.vecer.com/pristanek-je-se-dalec-101649...
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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!

Pandemija
koronavirusa:
Pristanek je še daleč

10

04.05.2020

Vecer.com

Ponedeljek, 04:00

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.vecer.com/pristanek-je-se-dalec-101649...
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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!

ROBERT BALEN

Andreja Kutin Lednik

04.05.2020, 04.00
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Vecer.com
Država: Slovenija

04.05.2020
Ponedeljek, 04:00

Kazalo

https://www.vecer.com/pristanek-je-se-dalec-101649...
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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!

Pandemija koronavirusa bo najverjetneje trajala
dve leti, napovedujejo strokovnjaki. Namreč
dejstvo, da lahko bolezen širijo tudi ljudje brez
simptomov in da so zdravstveni sistemi po svetu
različno pripravljeni na virusni stres, lahko
pomeni, da bo virus pod nadzorom šele, ko bosta
proti njemu imuni dve tretjini svetovne
populacije. Pri tem pa še ni jasno, kako
dolgotrajna je imunost, pa naj bo pri tistih, ki so
preboleli bolezen, ali pri tistih, ki bodo dobili
morebitno cepivo.
Seveda družba dveh let omejitev, kot smo jih živeli sedaj, ne
vzdrži. Posledice, tudi če pogledamo samo zdravstveni sistem,
bi bile usodne. Število odpadlih posegov, pregledov in drugih
obravnav, katerih izostanek lahko ogrozi življenja ljudi brez
virusa, se samo v Mariboru šteje v tisočih in le z neznanskimi
napori bo zdravstvo znova delalo na obratih izpred pandemije.
A ne še kmalu in le pod pogojem, da ostanemo pri številkah
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okuženih, kot jih beležimo sedaj. A znova - sobotna sicer
radostna ničla je lahko tudi posledica praznikov in vikenda,
torej manjšega števila testiranih.

Ključno bo zaupanje ljudi v ukrepe oblasti
Rahljanje vezi, v katere je vklenila državo pandemija, bo še
dolg proces, ki se šele prav začenja. In prehod z restrikcij,
prepovedi in zapovedi, ki so bile v strahu pred neznano grožnjo

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

utemeljene, mora temeljiti na zaupanju v odločitve odgovornih.
In odgovorni morajo svoje odločitve podpreti na čim bolj
strokovnih podlagah, ki naj bodo smiselno in pravilno
utemeljene in razložene. Če smo sedaj sleherniki nosili
odgovornost za upoštevanje ukrepov, bo sedaj naše breme
upoštevanje priporočil, kar je že v osnovi dosti manj stroga
kategorija, in le, če bo popolnoma jasno, zakaj in kaj
preventivni ukrepi sploh so, bodo tudi upoštevani. Prehod od
restrikcij do prostovoljnega sodelovanja družbe naj bo skrbno
pilotiran let z asistenco vseh instrumentov, kar jih premore
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sodobna stroka, kajti le tako bodo potniki lahko zaupali pilotu.
Seveda je popolnoma odveč razlagati, da ad hoc odločitve,
mahinacije pri nabavi ključnih materialov za preživetje, kaj
šele diskreditacije in onemogočanje drugače mislečih, niso
dostojno gorivo za tako resno pot, zlasti ker je več kot očitno,
da so nekatere poteze namenjene predvsem planiranju terena za
vse drugačne namene, kot je pandemija. Kako bi si sicer lahko
razlagali urejanje gradbene zakonodaje tako, da se iz
prostorskih postopkov izključi javnost? S takšnimi manevri si
posadka na krovu tega leta zagotovo ne pridobiva zaupanja
javnosti, pa naj še tolikokrat pozove ljudstvo k spoštovanju
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pravil. Podobno je z menjavami na vodstvenem stolčku ključne
institucije v državi ta hip, omejevanjem novinarjev in še bi
lahko naštevali.
Pristanek tega letala bo vse bolj odvisen od tega, kako
ozaveščeno in informirano je prebivalstvo in kako dobro
sodeluje pri odgovornem ravnanju. In pri tem je ključno
zaupanje na krovu.
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NAJNOVEJŠE
5 min

Zdravstvene
potrebe ne
opravičujejo
ML SUROVINE
vohunjenja za
ljudmi

Andraž Rožman
min2020Inšpekcija
4.8maj
preverja
4. maj 2020 0:00
skladiščenje
Predviden čas
branja:
4 min
pepela
v Zalogu
8 min

Preživeti brez
avtomobila: Kruta
resnica o
amortizaciji

8 min

Klubi grozijo s
tožbami, v Kölnu
že okuženi

8 min

Šola za odrasle

Inšpekcija preverja skladiščenje
pepela v Zalogu
Okoljska inšpekcija preverja, ali podjetje ML Surovine, ki v Zalogu začasno
skladišči pepel in žlindro iz ljubljanske toplarne, deluje v skladu s predpisi.
Pred dnevi je podjetje odpadke skladiščilo na prostem, čeprav dovoljenja za to
nima.
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Vse objave

Potem ko so povzdignili glas prebivalci Zaloga in okoljevarstveniki, je
podjetje ML surovine pokrilo pepel in žlindro. (Foto: Jaka Gasar)

Prebivalci Zaloga so pred dnevi zaskrbljeno poročali,
da veter na njihove vrtove in balkone prinaša vse več
pepela. Domnevali so, da pepel prihaja z odprte
deponije na Agrokombinatski cesti v lasti podjetja ML
Surovine. Odzvala se je okoljevarstvena organizacija
Alpe Adria Green, na prizorišču analizirala stanje in
na več naslovov poslala pritožbo z domnevo, da gre
za elektrofiltrski pepel iz ljubljanske toplarne (TETOL). Ta je pred meseci vznemiril že prebivalce
Moravč in Trbovelj, kamor tega odpadka ne dovažajo
več. V torek se je odzvala okoljska inšpekcija in
obiskala ML Surovine. Inšpekcijski postopek še
poteka.
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Nedovoljeno skladiščenje na
prostem
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predhodno skladišči (torej ne gre za odlagališče) in

Inšpekcija
preverja
skladiščenje
pepela v Zalogu

nimajo dovoljenja za predhodno skladiščenje na

Preživeti brez
avtomobila: Kruta
resnica o
amortizaciji

Zaloga povzdignili glas, je podjetje odpadke prekrilo.
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Vse objave
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Podjetje ML Surovine lahko zbira in skladišči 1500

jih zatem odpelje drugam, praviloma na gradbišča,
kjer se pepel uporablja kot gradbeni material. Kot so
nam sporočili z agencije za okolje, pa ML Surovine
prostem (kar razkrivajo fotografije Alpe Adrie Green),
ampak le v zaprtem prostoru. Potem ko so prebivalci
Direktor ML Surovine Aljoša Alkhatib je povedal, da
zaradi epidemije niso mogli tako hitro odvažati
odpadkov kot sicer, zato so jih skladiščili tudi na
prostem. Dodal je, da jih bodo odpeljali prihodnji
teden in da načrtujejo gradnjo hale, tudi ta projekt pa
je po njegovih besedah upočasnil novi koronavirus.
Podjetje ML Surovine res skladišči pepel iz
ljubljanske toplarne, kot domneva Alpe Adria Green,
a Alkhatib trdi, da ne tudi elektrofiltrskega pepela.
Skladiščijo lahko le odpadke pod klasifikacijsko
številko 10 01 01, to so pepel, žlindra in kotlovni
prah, razen elektrofiltrskega pepela in kotlovnega
prahu iz kurilih naprav na olje, ki spadata pod drugo
klasifikacijsko številko in sodita med nevarne
odpadke. Pod drugi klasifikacijski številki spadata
tudi elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na premog
in elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na šoto in
neobdelan les, ki sta uvrščena med nenevarne
odpadke. Kot nam je povedala predsednica
trboveljske civilne iniciative Nasta Doberlet Bučalič,
so v Trbovljah, kamor sicer niso odvažali le pepela iz
ljubljanske toplarne, skladiščili tudi ta dva odpadka.

Nevaren ali nenevaren
odpadek?
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»Menimo, da v Zalogu skladiščijo elektrofiltrski prah
iz toplarne, ki je nevaren odpadek. To so dokazali v
Trbovljah. Naloga inšpekcije je, da ugotovi, za
NAJNOVEJŠE
5 min

8 min

8 min

8 min

8 min

Zdravstvene
potrebe ne
opravičujejo
vohunjenja za
ljudmi
Inšpekcija
preverja
skladiščenje
pepela v Zalogu
Preživeti brez
avtomobila: Kruta
resnica o
amortizaciji
Klubi grozijo s
tožbami, v Kölnu
že okuženi
Šola za odrasle

kakšne odpadke gre,« je povedal predsednik Alpe
Adria Green Vojko Bernard. V Energetiki Ljubljana
pravijo, da gre za odpadek, ki nastaja kot posledica
izgorevanja premoga in lesnih sekancev. Dodajajo,
da je analiza, ki jo je naročila občina Trbovlje,
potrdila, da je odpadek nenevaren.
Nekateri strokovnjaki opozarjajo na nevarnost
elektrofiltrskega pepela. Vodja centra za klinično
toksikologijo in farmakologijo na UKC Ljubljana
Miran Brvar je lani poleti v oddaji Radia Slovenija na
temo odlaganja pepela v Trbovljah razložil, da je
sestava elektrofiltrskega pepela sicer odvisna od
načina kurjenja, a da večinoma vsebuje rakotvorne
težke kovine, kot so živo srebro, svinec, kadmij,
arzen in kobalt, ki lahko povzročijo tudi nekatere
druge bolezni. In da so v tem pepelu tudi radioaktivni
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Vse objave

izotopi. »V člankih v glavnem velja, da je to nevaren
odpadek in se ga vsi bojijo,« je tedaj dejal in razložil,
da je problematična tudi uporaba elektrofiltrskega
pepela v gradbeništvu.
ML Surovine od toplarne, ki jo upravlja Energetika
Ljubljana, pepel in žlindro prevzemajo od 4.
decembra lani. Do 9. marca je bilo v Zalog
prepeljanih 4868 ton pepela in žlindre, za kar je
Energetika plačala dobrih 170.000 evrov. Od takrat
imata občinsko in zasebno podjetje sklenjen
sporazum za prevzem 4000 ton pepela in žlindre v
vrednosti dobrih 160.000 evrov, v tem času so v
Zalogu prevzeli nekaj manj kot 1500 ton pepela v
vrednosti dobrih 60.000 evrov. Do junija lani je pepel
in žlindro iz toplarne prevzemal moravški Termin, od
julija do decembra pa HSE iz Trbovelj.
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Na lovu za službo? To je trenutna
ponudba delovnih mest v Mariboru in
okolici

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

Nina Katarina Bračko 3. Maj 2020 14:55 v Lokalno

Znova smo preverili, kakšen je trenutni izbor prostih delovnih mest v Podravju.
Preverite, morda pa katero izmed njih čaka ravno na vas.
Avtoklepar, avtoličar
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Delavca za opravljanje ličarskih in karoserijskih kleparskih popravil na industrijskih vozilih iščejo v
podjetju Parkelj. Nudijo možnost osebnega rasti in dodatnega usposabljanja ter izobraževanja v tujini.
Od prijavljenjih kandidatov pa med drugim pričakujejo izkušnje na področju servisiranja, vozniški izpit B
kategorije, skrb za ločevanje odpadkov.

Pralec hlevov
Perutnina Ptuj k skupnemu ustvarjanju vabi novega sodelavca na proizvodnem področju. Kandidati morajo
imeti opravljen izpit za B in F kategorije motornih vozil.

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:
pranje in razkuževanje perutninskih hlevov in silosov z visokotlačnimi pralnimi agregati,
razkuževanje perutninskih hlevov s traktorjem in traktorskim pršilnikom,
čiščenje predprostorov in okolice hlevov,

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

urejanje okolja poslovnih objektov.
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Vodja gozdnega obrata
Družba Slovenski državni gozdovi razpisuje prosto delovno mesto za vodjo gozdarskega obrata. Z izbranim
kandidatom/kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovni časom in
poskusnim delom šestih mesecev. Prijavljeni kandidati morajo imeti višješolsko strokovno izobrazbo
gozdarske smeri in eno leto delovnih izkušenj.

Med nalogami vodje gozdnega obrata so:
planiranje, vodenje in organiziranje dela organizacijske enote,
načrtovanje in usklajevanje letnih programov dela,
sodelovanje pri postopkih urejanja nepremičnin,
podajanje predlogov za prodajo in nakup gozdnih zemljišč,
zagotavljanje in nadziranje ukrepov za varno delo in drugo.
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Rezalec, vrtalec, brusilec betona in drugih gradbenih materialov
Podjetje Miral iz Ptuja zaposli dva delavca. Delovne izkušnje so dobrodošle niso pa obvezne. Od kandidata
pričakujejo poštenost, urejenost, odgovornost, zanesljivost, pozitiven odnos do dela, natančnost,
izoblikovane ročne spretnosti, pripravljenost na izobraževanje, dobro zdravstveno stanje, fizično moč in
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vozniški izpit B kategorije.

Vodja komercialne službe
V podjetju Nigrad zaposlijo vodjo komercialne službe. Zaželena je gradbena stroka in izkušnje v
gradbeništvu. Znanja, ki jih pričakujejo od prijavljenih kandidatov, so: obvladovanje tujega jezika za
strokovne namene, usposobljenost za samostojno uporabo zakonodaje in predpisov, usposobljenost za
poglobljeno tekoče individualno spremljanje stroke.

Prodajalec v trgovini

21

Mariborinfo.com
Država: Slovenija

03.05.2020
Nedelja, 14:57

Kazalo

https://mariborinfo.com/novica/lokalno/na-lovu-za-...

5/5

Sodelavca iščejo tudi v trgovini Živex v Miklavžu na Dravskem polju. Naloge zaposlenega obsegajo prodajo
in svetovanje strankam v trgovini ter skrb za urejenost trgovine. Zaželjena je končana srednja trgovska šola
ali izobrazba kmetijski oziroma vrtnarski tehnik.

Poslovni asistent
Energoconsulting v svoje vrste vabi osebo z visoko mero osebne odgovornosti in podobnih vrednot za
opravljanje del poslovnega asistenta.

Delo poslovnega asistenta med drugim obsega:
opravljanje vseh administrativno-tehničnih del za potrebe družbe,
operativna pomoč pri izvajanju nalog ključnih procesov v družbi,
komuniciranje s poslovnimi partnerji,
zbiranje in urejanje gradiv, urejanje poslovne korespondence in dokumentacije,
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obdelovanje informacij, evidentiranje in shranjevanje podatkov, zapisov in dokumentacije.
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Nevladnikom s spremembo gradbene
zakonodaje stopili na rep! Onemogočeno jim
bo nagajanje v postopkih pridobivanja
gradbenega dovoljenja!
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Ker ima Vlada RS odgovornost, da varuje okolje, skrbi za naravo in hkrati skrbi za gospodarstvo in
za razvoj družbe, je sprejela novelo protikoronskega zakona, ki prinaša pomembne sistemske
spremembe tudi na področju gradbene zakonodaje. Te spremembe bodo po oceni vlade oziroma
ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka občutno olajšale postopke za izvedbo investicijskih
projektov in tako v času okrevanja gospodarstva po zdravstveni krizi pospešile gradbeno aktivnost.
Nevladne organizacije so skočile v zrak in vse skupaj označile kot desant na nevladne organizacije,
saj jim bo s tem onemogočeno nagajanje v postopkih.
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Med spremembami, ki gredo nevladnim organizacijam v nos, so dodatni pogoji, da morajo imeti
okoljevarstvene organizacije oziroma društva najmanj 50 aktivnih članov, kar se izkazuje z redno plačano
članarino in udeležbo na zborih članov. Za zavode velja, da morajo imeti zaposlene tri osebe za poln
delovni čas in s strokovno izobrazbo sedme stopnje s področja delovanja nevladnih organizacij, za
ustanove pa, da ima ves čas najmanj 10 tisoč evrov premoženja. Ti pogoji po poročanju STA veljajo za dve
leti nazaj.

Preberite več: Šokirani boste, koliko protivladnih protestniških skupin dobiva vaš denar!

Okoljevarstveniki so izrazili nestrinjanje in obžalovanje glede sprejetih sprememb. Prepričani so namreč, da
se s temi spremembami na široko odpirajo vrata investitorjem, katerih gradbeni projekti ogrožajo okolje in
naravo. Okoljevarstvene organizacije opozarjajo, da se bodo v naslednjih dveh letih projekti lahko izvajali
brez ustreznega nadzora javnosti nad zakonitostjo in okoljevarstveno ustreznostjo projektov.

Libertarec

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

@Libertarec

Da je Vizjak uspel z gradnje stanovanj in tovarn odstraniti
nevladne pijavke, je spodoben prvi korak. Potrebno jih je še
mnogo, ampak s tem tempom bodo gospodarstvo in prvi iskalci
stanovanj kmalu lažje dihali. Dajmo, naši.
222 10:04 PM - May 2, 2020
48 people are talking about this

V GZS za dodatno zaostritev kriterijev
Na drugi strani so iz Gospodarske zbornice Slovenije na Ministrstvo za okolje in prostor posredovali dopis,
v katerem so pozdravili zakonske novosti. Ob tem pa so pozvali, da naj se v pravilniku o določitvi kriterijev
za izkazovanje pomembnejših dosežkov merila za podelitev statusa nevladnih organizacij, ki deluje v
javnem interesu na področju ohranjanja narave, dopolnijo z zahtevo po izkazovanju strokovne kompetence
in da se pogoj aktivnih članov dvigne na 100 članov. Pri tem so poudarili, da se na zbornici zavzemajo za
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uravnoteženje varovanja okolja in narave na eni strani ter drugimi javnimi koristmi na drugi strani.
Opozarjajo, da se je v praksi že večkrat zgodilo, da pravega ravnotežja ni in da je bilo mogoče ne glede na
družbeno škodo ustaviti najpomembnejše strateške projekte.
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Čeprav nevladniki pravijo, da so jim s tem zavezali roke, pa minister Andrej Vizjak poudarja, da bodo
morali vsi projekti, ki gredo čez proceduro, še vedno dobiti vsa soglasja mnenjedajalcev. Tako Zavoda za
varstvo narave, kot tudi Agencije za okolje. V oddaji 24ur Zvečer je Vizjak zagotovil, da ključni braniki
varstva okolja in narave ostajajo.

Erika Planinšec
@ErikaPlaninsec

Tisto, ko Edi Pucer v #poročila povabi ministra #Vizjak-a in si s
tem zabije avtogol...
BRAVO
minister #Vizjak tako se javno nastopa,
suvereno, odločno, pa vseeno hkrati spoštljivo...
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#NevladneOrganizacije so glavne zaviralke razvoja družbe kot
take... Pika...
244 10:07 PM - May 2, 2020
57 people are talking about this

“Gre za to, da se nekaterim marginalnim nevladnim organizacijam prepreči nagajanje v postopku.
Pravzaprav pritoževanje, brez da so sploh prehodno sodelovali v postopku. Tipičen primer je tretja razvojna
os, kjer se je nevladna organizacija na koncu pritožila, ne da bi bila v postopku pridobivanja gradbenega
dovoljenja, ne da bi takrat opozarjala na pomanjkljivosti nepravilnosti, za katere ocenjuje, da so prisotne. S
pritožbo je tako blokirala začetek gradnje. To je po domače povedano nagajanje,” je prepričan Vizjak.
“Najbolj sprevrženo se mi zdi, da društva s svojim statusom lovijo denar”
Minister in vlada ustvarjajo pogoje, da lahko gospodarstvo deluje primerljivo, tako kot drugod, poudarja
Vizjak in dodaja, da nevladna organizacija z manj kot 50 člani ne more predstavljati branika varovanja
narave. Dal je vedeti, da že danes velja, da društvo dobi status, da deluje v javnem interesu, če deluje
najmanj 2-3 leta. “Članarina je sestavni del društva in velika večina, ki ne deluje na način, da se financira
preko javnih razpisov z javnim denarjem, ima članarino. Najbolj prvinsko in zdravo je, če se civilna
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iniciativa, neka kritična masa združi, da bo nekaj dosegla, pri tem pa za to tudi nekaj prispeva. Najbolj
sprevrženo se mi zdi, da društva s svojim statusom lovijo denar. To zame ni delovanje v javnem interesu.
Javni interes je zadoščen, kadar imamo določeno kritično maso ljudi, ne pa da par posameznikov z
lovljenjem denarja in provizij blokirajo postopke.”

Po navedbah ministrstva je zahteva glede minimalnega števila aktivnih članov skladna tudi s
sporočilom Evropske komisije o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, ki pravi, da je tudi
število članov v nevladnih organizacijah lahko pomemben kazalnik njene dejavnosti. Pri tem so po
navedbah STA spomnili, da je bilo stališče glede pomena obveznega minimalnega števila članov
vključeno že v dosedanjem besedilu gradbenega zakona, v katerem je v primeru civilnih iniciativ
določeno, da so te lahko stranski udeleženci v postopku pod pogojem, če imajo podpise 200
polnoletnih fizičnih oseb s stalnim prebivališčem na območju občine, kjer je načrtovana gradnja.
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Foto: Printscreen

Direktor centra nevladnih organizacij Goran Forbici v imenu nevladnih organizacij vztraja, da v tem
primeru ne gre samo za desant na nevladne organizacije, pač pa desant na delo sodišč in s tem desant na
okolje. Prepričan je, da minister in investitorji nimajo težav z nevladnimi organizacijami, ampak s sodišči. Ta
so tista, ki presojajo in so preklicala dana gradbena in okoljevarstvena dovoljenja, poudarja in dodaja, da
se bodo obrnili na Ustavno sodišče RS. Očitno nevladnikom ni po godu, ko jim nekdo nastavi ogledalo in
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

da vedeti, da napajanje iz javnega denarja ni tisto, ki predstavlja izkazovanje javnega interesa.
Gospodarstvu se obeta, da bo končno zadihalo.
Hana Murn
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Pristanek

je še daleč
drugačne namene, kot je pandemija. Kako bi si sicer
lahko razlagali urejanje gradbene zakonodaje tako, da se
iz prostorskih postopkov izključi javnost? S takšnimi

manevri si posadka na krovu tega leta zagotovo ne
pridobiva zaupanja javnosti, pa naj še tolikokrat pozove
ljudstvo k spoštovanju pravil. Podobno je z menjavami na

vodstvenem stolčku ključne institucije v državi ta hip,
omejevanjem novinarjev in še bi lahko naštevali.

Pristanek tega letala bo vse bolj odvisen od tega, kako
ozaveščeno in informirano je prebivalstvo in kako dobro
sodeluje pri odgovornem ravnanju. In pri tem je ključno
zaupanje

Andreja Kutin Lednik

Pandemija

koronavirusa bo najverjetneje

trajala dve leti, napovedujejo strokovnja-

ki.

dejstvo, da lahko bolezen

Namreč

tudi ljudje brez

širijo

zdravstveni

simptomov in

na krovu.

Ključno bo zaupanje
ljudi

v ukrepe oblasti

da so

različno

sistemi po svetu

pripravljeni na virusni stres, lahko pomeni, da bo virus pod nadzorom šele, ko

bosta
svetovne populacije.

proti

Pri

njemu imuni

tem pa še

ni

dve

jasno,

tretjini

kako

dolgotrajna je imunost, pa naj bo pri tistih, ki so preboleli

bolezen, ali

pri

tistih, ki bodo dobili morebitno

cepivo.

Seveda družba dveh let omejitev, kot smo jih živeli sedaj,
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ne vzdrži. Posledice, tudi če pogledamo samo zdravstve-

ni sistem, bi bile usodne.

odpadlih posegov,

Število

pregledov in drugih obravnav, katerih izostanek lahko
ogrozi življenja ljudi brez virusa,

se samo v Mariboru

šteje v tisočih in le z neznanskimi napori bo zdravstvo
znova delalo na obratih izpred pandemije. A ne še kmalu

in le pod pogojem, da

ostanemo pri številkah okuženih,

kot jih beležimo sedaj.

A znova

-

sobotna sicer radostna

ničla je lahko tudi posledica praznikov in vikenda, torej
manjšega števila testiranih.
Rahljanje vezi, v katere je vklenila državo pandemija, bo

še dolg

proces,

ki

se šele prav začenja. In prehod z

restrikcij, prepovedi in zapovedi, ki so bile v strahu pred
neznano grožnjo utemeljene, mora temeljiti na zaupanju

v odločitve odgovornih. In odgovorni morajo svoje

odločitve podpreti na
naj

bodo smiselno

Če smo sedaj
nje ukrepov,

kar

je

čim

bolj strokovnih podlagah, ki

in pravilno utemeljene in

razložene.

sleherniki nosili odgovornost za
bo sedaj

naše

že v osnovi dosti

breme

upošteva-

upoštevanje priporočil,

manj stroga kategorija,

in le, če bo

popolnoma jasno, zakaj in kaj preventivni ukrepi sploh
so, bodo tudi upoštevani. Prehod od restrikcij do

prostovoljnega sodelovanja družbe naj bo skrbno
pilotiran let z asistenco vseh instrumentov, kar jih
premore

sodobna stroka, kajti le tako bodo potniki lahko

zaupali pilotu. Seveda je popolnoma odveč razlagati, da

ad hoc odločitve, mahinacije pri nabavi ključnih
materialov za preživetje, kaj šele diskreditacije in
onemogočanje drugače mislečih, niso dostojno gorivo za

tako resno pot, zlasti ker je več kot očitno, da so nekatere
poteze namenjene predvsem planiranju terena za vse
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Po rušitvi stare Blagneče hiše bodo na tem mestu postavili novogradnjo enakega videza; v ozadju že
zgrajen medgeneracijski center. / Foto: Gorazd Kavčič
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Blagneča hiša ni več kulturni spomenik
Besedilo: Danica Zavrl Žlebir
Kategorija: Šenčur / nedelja, 3. maj 2020 / 17:05

Seja občinskega sveta Šenčur je tokrat potekala v dvorani kulturnega doma, kjer je dovolj
prostora za upoštevanje varnostne razdalje.
Šenčur – Na seji so svetniki v prvi obravnavi potrdili občinska podrobna prostorska načrta (OPPN) za dve
kmetijski gospodarstvi. Župan Ciril Kozjek je po seji povedal, da so v občini veseli, da se kmetijska
gospodarstva razvijajo in širijo, kar je pomembno zlasti v času vse pomembnejše lokalne samooskrbe. Do
druge obravnave pa so svetniki zahtevali še dodatna pojasnila pripravljavca dokumentov. Tokrat so obravnavali
tudi zaključni račun proračuna za leto 2019 in ga tudi sprejeli, zadovoljni, ker občina veliko denarja namenja
naložbam.
Ena od investicij je tudi v gradnjo Blagneče hiše. Doslej je imela status kulturnega spomenika lokalnega
pomena, vendar je občina zaprosila za prenehanje tega statusa, saj želijo ostanke hiše do tal porušiti in jo
zgraditi na novo po prvotni podobi. O tem so svetniki v minulih mesecih veliko razpravljali, o rušitvi so imeli
vrsto pomislekov, vendar so z občine dobili pojasnilo, da obstoječe hiše ni mogoče obdržati, ker niso dobili
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jamstva za varno gradnjo na stenah pritličja. Kot je po seji dejal župan Kozjek, se z Blagnečo hišo ukvarjajo že
od leta 2012, vmes so večkrat spremenili gradbeno dovoljenje, zdaj pa je končno jasno, da je v preveč slabem
stanju, da bi jo lahko obdržali. S preklicem statusa kulturnega spomenika so dobili priložnost, da porušijo
ostanek hiše, ki še stoji, zaprosijo za spremembo gradbenega dovoljenja in jo ponovno zgradijo po nekdanji
podobi. Ob tem jim je spomeniškovarstvena stroka postavila pogoj, da nekatere dragocene ohranjene elemente
vgradijo v novogradnjo, in sicer kamnit polkrožen portal z lesenimi vrati in lani odkrito poslikavo ob portalu, ki
priča o stari hišni številki. Obdržali naj bi tudi opeko, s katero je pozidano pritličje. »Del kulturne dediščine bomo
tako ohranili tudi v novi stavbi,« pravi župan, ki pričakuje, da bodo letos Blagnečo hišo lahko končno spravili
pod streho.
Na seji so prejeli tudi sklep o lokacijski preveritvi na območju enote urejanja prostora ŠE-40. Gre za prvi primer
lokacijske preveritve od lani sprejetega gradbenega zakona. Občinska uprava pa je svetnike seznanila tudi s
tekočim dogajanjem v občini. Podpisali so pogodbo z izvajalcem za gradnjo pločnika Srednja vas–Luže, kjer
bodo po prvomajskih praznikih začeli dela, prav tako bodo po praznikih nadaljevali gradnjo infrastrukture na
jugu občine.
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Za naslednjo sejo občinskega sveta, ki naj bi bila maja ali na začetku junija, župan Ciril Kozjek že upa, da bo
potekala v običajnih razmerah in že v novih prostorih medgeneracijskega centra v ozadju Blagneče hiše.
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Iščete novo službo? To je trenutna
ponudba delovnih mest na Ptuju in v
okolici
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Ptujinfo 3. Maj 2020 14:56 v Lokalno

Znova smo preverili, kakšen je trenutni izbor prostih delovnih mest v Podravju.
Preverite, morda pa katero izmed njih čaka ravno na vas.
Avtoklepar, avtoličar
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Delavca za opravljanje ličarskih in karoserijskih kleparskih popravil na industrijskih vozilih iščejo v
podjetju Parkelj. Nudijo možnost osebnega rasti in dodatnega usposabljanja ter izobraževanja v tujini.
Od prijavljenjih kandidatov pa med drugim pričakujejo izkušnje na področju servisiranja, vozniški izpit B
kategorije, skrb za ločevanje odpadkov.

Pralec hlevov
Perutnina Ptuj k skupnemu ustvarjanju vabi novega sodelavca na proizvodnem področju. Kandidati morajo
imeti opravljen izpit za B in F kategorije motornih vozil.

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:
pranje in razkuževanje perutninskih hlevov in silosov z visokotlačnimi pralnimi agregati,
razkuževanje perutninskih hlevov s traktorjem in traktorskim pršilnikom,
čiščenje predprostorov in okolice hlevov,
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urejanje okolja poslovnih objektov.
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Vodja gozdnega obrata
Družba Slovenski državni gozdovi razpisuje prosto delovno mesto za vodjo gozdarskega obrata. Z izbranim
kandidatom/kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovni časom in
poskusnim delom šestih mesecev. Prijavljeni kandidati morajo imeti višješolsko strokovno izobrazbo
gozdarske smeri in eno leto delovnih izkušenj.

Med nalogami vodje gozdnega obrata so:
planiranje, vodenje in organiziranje dela organizacijske enote,
načrtovanje in usklajevanje letnih programov dela,
sodelovanje pri postopkih urejanja nepremičnin,
podajanje predlogov za prodajo in nakup gozdnih zemljišč,
zagotavljanje in nadziranje ukrepov za varno delo in drugo.
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Rezalec, vrtalec, brusilec betona in drugih gradbenih materialov
Podjetje Miral iz Ptuja zaposli dva delavca. Delovne izkušnje so dobrodošle niso pa obvezne. Od kandidata
pričakujejo poštenost, urejenost, odgovornost, zanesljivost, pozitiven odnos do dela, natančnost,
izoblikovane ročne spretnosti, pripravljenost na izobraževanje, dobro zdravstveno stanje, fizično moč in
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vozniški izpit B kategorije.

Vodja komercialne službe
V podjetju Nigrad zaposlijo vodjo komercialne službe. Zaželena je gradbena stroka in izkušnje v
gradbeništvu. Znanja, ki jih pričakujejo od prijavljenih kandidatov, so: obvladovanje tujega jezika za
strokovne namene, usposobljenost za samostojno uporabo zakonodaje in predpisov, usposobljenost za
poglobljeno tekoče individualno spremljanje stroke.

Prodajalec v trgovini
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Sodelavca iščejo tudi v trgovini Živex v Miklavžu na Dravskem polju. Naloge zaposlenega obsegajo prodajo
in svetovanje strankam v trgovini ter skrb za urejenost trgovine. Zaželjena je končana srednja trgovska šola
ali izobrazba kmetijski oziroma vrtnarski tehnik.

Poslovni asistent
Energoconsulting v svoje vrste vabi osebo z visoko mero osebne odgovornosti in podobnih vrednot za
opravljanje del poslovnega asistenta.

Delo poslovnega asistenta med drugim obsega:
opravljanje vseh administrativno-tehničnih del za potrebe družbe,
operativna pomoč pri izvajanju nalog ključnih procesov v družbi,
komuniciranje s poslovnimi partnerji,
zbiranje in urejanje gradiv, urejanje poslovne korespondence in dokumentacije,
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obdelovanje informacij, evidentiranje in shranjevanje podatkov, zapisov in dokumentacije.
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Po rušitvi stare Blagneče hiše bodo na tem mestu postavili novogradnjo enakega videza; v ozadju že
zgrajen medgeneracijski center. / Foto: Gorazd Kavčič
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Blagneča hiša ni več kulturni spomenik
Besedilo: Danica Zavrl Žlebir
Kategorija: Šenčur / nedelja, 3. maj 2020 / 17:05

Seja občinskega sveta Šenčur je tokrat potekala v dvorani kulturnega doma, kjer je dovolj
prostora za upoštevanje varnostne razdalje.
Šenčur – Na seji so svetniki v prvi obravnavi potrdili občinska podrobna prostorska načrta (OPPN) za dve
kmetijski gospodarstvi. Župan Ciril Kozjek je po seji povedal, da so v občini veseli, da se kmetijska
gospodarstva razvijajo in širijo, kar je pomembno zlasti v času vse pomembnejše lokalne samooskrbe. Do
druge obravnave pa so svetniki zahtevali še dodatna pojasnila pripravljavca dokumentov. Tokrat so obravnavali
tudi zaključni račun proračuna za leto 2019 in ga tudi sprejeli, zadovoljni, ker občina veliko denarja namenja
naložbam.
Ena od investicij je tudi v gradnjo Blagneče hiše. Doslej je imela status kulturnega spomenika lokalnega
pomena, vendar je občina zaprosila za prenehanje tega statusa, saj želijo ostanke hiše do tal porušiti in jo
zgraditi na novo po prvotni podobi. O tem so svetniki v minulih mesecih veliko razpravljali, o rušitvi so imeli
vrsto pomislekov, vendar so z občine dobili pojasnilo, da obstoječe hiše ni mogoče obdržati, ker niso dobili
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jamstva za varno gradnjo na stenah pritličja. Kot je po seji dejal župan Kozjek, se z Blagnečo hišo ukvarjajo že
od leta 2012, vmes so večkrat spremenili gradbeno dovoljenje, zdaj pa je končno jasno, da je v preveč slabem
stanju, da bi jo lahko obdržali. S preklicem statusa kulturnega spomenika so dobili priložnost, da porušijo
ostanek hiše, ki še stoji, zaprosijo za spremembo gradbenega dovoljenja in jo ponovno zgradijo po nekdanji
podobi. Ob tem jim je spomeniškovarstvena stroka postavila pogoj, da nekatere dragocene ohranjene elemente
vgradijo v novogradnjo, in sicer kamnit polkrožen portal z lesenimi vrati in lani odkrito poslikavo ob portalu, ki
priča o stari hišni številki. Obdržali naj bi tudi opeko, s katero je pozidano pritličje. »Del kulturne dediščine bomo
tako ohranili tudi v novi stavbi,« pravi župan, ki pričakuje, da bodo letos Blagnečo hišo lahko končno spravili
pod streho.
Na seji so prejeli tudi sklep o lokacijski preveritvi na območju enote urejanja prostora ŠE-40. Gre za prvi primer
lokacijske preveritve od lani sprejetega gradbenega zakona. Občinska uprava pa je svetnike seznanila tudi s
tekočim dogajanjem v občini. Podpisali so pogodbo z izvajalcem za gradnjo pločnika Srednja vas–Luže, kjer
bodo po prvomajskih praznikih začeli dela, prav tako bodo po praznikih nadaljevali gradnjo infrastrukture na
jugu občine.

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

Za naslednjo sejo občinskega sveta, ki naj bi bila maja ali na začetku junija, župan Ciril Kozjek že upa, da bo
potekala v običajnih razmerah in že v novih prostorih medgeneracijskega centra v ozadju Blagneče hiše.
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Po rušitvi stare Blagneče hiše bodo na tem mestu postavili novogradnjo enakega videza; v ozadju že
zgrajen medgeneracijski center. / Foto: Gorazd Kavčič

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

Blagneča hiša ni več kulturni spomenik
Besedilo: Danica Zavrl Žlebir
Kategorija: Gorenjska / nedelja, 3. maj 2020 / 17:05

Seja občinskega sveta Šenčur je tokrat potekala v dvorani kulturnega doma, kjer je dovolj
prostora za upoštevanje varnostne razdalje.
Šenčur – Na seji so svetniki v prvi obravnavi potrdili občinska podrobna prostorska načrta (OPPN) za dve
kmetijski gospodarstvi. Župan Ciril Kozjek je po seji povedal, da so v občini veseli, da se kmetijska
gospodarstva razvijajo in širijo, kar je pomembno zlasti v času vse pomembnejše lokalne samooskrbe. Do
druge obravnave pa so svetniki zahtevali še dodatna pojasnila pripravljavca dokumentov. Tokrat so obravnavali
tudi zaključni račun proračuna za leto 2019 in ga tudi sprejeli, zadovoljni, ker občina veliko denarja namenja
naložbam.
Ena od investicij je tudi v gradnjo Blagneče hiše. Doslej je imela status kulturnega spomenika lokalnega
pomena, vendar je občina zaprosila za prenehanje tega statusa, saj želijo ostanke hiše do tal porušiti in jo
zgraditi na novo po prvotni podobi. O tem so svetniki v minulih mesecih veliko razpravljali, o rušitvi so imeli
vrsto pomislekov, vendar so z občine dobili pojasnilo, da obstoječe hiše ni mogoče obdržati, ker niso dobili
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jamstva za varno gradnjo na stenah pritličja. Kot je po seji dejal župan Kozjek, se z Blagnečo hišo ukvarjajo že
od leta 2012, vmes so večkrat spremenili gradbeno dovoljenje, zdaj pa je končno jasno, da je v preveč slabem
stanju, da bi jo lahko obdržali. S preklicem statusa kulturnega spomenika so dobili priložnost, da porušijo
ostanek hiše, ki še stoji, zaprosijo za spremembo gradbenega dovoljenja in jo ponovno zgradijo po nekdanji
podobi. Ob tem jim je spomeniškovarstvena stroka postavila pogoj, da nekatere dragocene ohranjene elemente
vgradijo v novogradnjo, in sicer kamnit polkrožen portal z lesenimi vrati in lani odkrito poslikavo ob portalu, ki
priča o stari hišni številki. Obdržali naj bi tudi opeko, s katero je pozidano pritličje. »Del kulturne dediščine bomo
tako ohranili tudi v novi stavbi,« pravi župan, ki pričakuje, da bodo letos Blagnečo hišo lahko končno spravili
pod streho.
Na seji so prejeli tudi sklep o lokacijski preveritvi na območju enote urejanja prostora ŠE-40. Gre za prvi primer
lokacijske preveritve od lani sprejetega gradbenega zakona. Občinska uprava pa je svetnike seznanila tudi s
tekočim dogajanjem v občini. Podpisali so pogodbo z izvajalcem za gradnjo pločnika Srednja vas–Luže, kjer
bodo po prvomajskih praznikih začeli dela, prav tako bodo po praznikih nadaljevali gradnjo infrastrukture na
jugu občine.

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

Za naslednjo sejo občinskega sveta, ki naj bi bila maja ali na začetku junija, župan Ciril Kozjek že upa, da bo
potekala v običajnih razmerah in že v novih prostorih medgeneracijskega centra v ozadju Blagneče hiše.
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SONČNA ELEKTRARNA: OD VGRADNJE,
VZDRŽEVANJA DO RAZGRADNJE
Razmišljate, da bi jo tudi vi imeli na vrhu stavbe? Samooskrba z električno

energijo iz sončne elektrarne je smiselna za vsa gospodinjstva in male
poslovne uporabnike, ki imajo primerno streho.

BARBARA

GAVEZ VOLČJAK

Optimalna
je obrnjena
jugovzhodu,

streha za sončno elektrarno
proti jugu, jugozahodu
njen

naklon paje

največji

izkoristek in

se prilagodi

Velikost
letni

pre-

moči kupca.

odstotkov

podjetju Energija

eno zanimivo

Ciljje, da pokrijemo

letne porabe,"
plus.

razlagajo

Izpostavljajo

novost na področju

primerne

v

s sončno energijo:

"V

rentabilnost sončne

sprejet tudi odlok,

ki omogoča postavitev

sončne elektrarne

porabi

in

potrebni

pri-

skupnostne

trarne. To

letu 2020je

samooskrbne
pomeni,

sončne

tudi večstanovanjske

zgradbe

in

skupnosti."

pa še

oskrbe

delovanje,

namestitev, optimalno

elektrarne.

ključni
100

med 20 in

zagotavljajo

40 stopinjami. "Ti pogoji

prosto

ali

bil

elek-

da so za samooskrbo

Poleg smeri in naklona

za postavitev

njene še nekatere
zahteve.

morajo biti

strehe

sončne elektrarne izpol-

zakonsko

"Stavba mora imeti

močno gradbeno

dovoljenje

predpisane
pravno-

ali

odločbo
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dimenzioniranje,

Pravilno

komponent

bodo omogočili

pričakovano

in

Za čiščenje
potrebno

okrog 30 let.

usposobljena
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o načinu delovanja
pri delu,

in tudi o varnosti

zato naj čiščenje

svojem

delu

napake

in

opravi

oseba.

le strokovno
pri

Ta bo

pozorna tudi

nepravilnosti,

na primer počeni
zrahljane

je

sončnih elektrarn

znanje

elektrarne

proizvodnjo

brezhibno

električne energije
[2]

strokovna

in izbira kakovostnih

montaža

na

kot so

o legalizaciji oziroma odločbo o domnevi

je odvisen

od izdaje soglasja pri elektro

distri-

izdanega

gradbenega

buciji,

se v zadnjem

ozka

ljenja po

118. členu

na pomožnem,

sponke.

nem objektu,
[ 3

]

Dotrajane
niso

sončne elektrarne

nevarni

nekatere
mednje,

odpadki,

dele,

ki

in

računalniki.

in

njihovo reciklažo

specializirana

imajo

lahko

podobno

kot

Za odvoz

Gradbenega

Sončna elektrarna je

moduli,

sicer
pa

štejejo
denimo zasloni
modulov

po veljavnih

objektov.
soglasja

lahko

ob stavbi

predpisih

Skladna

grla,

zakona.

nezahtev-

ki

ga

izda

lokalni sisomrežja,"

postavitev
do

pojasnjuje

elektrarne

dva dni," še

niso

načeloma

priprave.

podaljša,
Igor

"Za samo posta-

iz podjetja Enertec.

vnaprejšnje

vpliva

Na čas izvedbe

za eko kredit,"

zaprosite

pojavljajo

času

saj se postopek

vitev SE na objektu
iz

Montažna

na strehi

potrebne

ekipa za
potrebuje

en

dodaja Kozlar.

v Energiji plus.

poskrbijo

podjetja.

zaradi števila vlog.

Kozlar

s področja graditve

distribucijskega

kjer

tudi financiranje,
če

in je zgrajen

mora biti z zahtevami

za priključitev,

še pojasnjujejo

dovo-

nameščena tudi

enostavnem ali

kije

temski operater

uporabnega

in

Kaj bo na računu za elektriko
Postavitev sončne elektrarne
veliko časa,

dolgotrajnejšeje

dokumentacije.
elektrarne

sicer

ne vzame

pridobivanje

"Postopek izvedbe sončne

traja od 30

do 90

dni,

predvsem

Kdor

se odloči za postavitev

elektrarne,

najbrž pričakuje,

razbremenjen
ktrične

vseh

energije.

vezi z

lastne

sončne

da bo s tem

dobaviteljem

A ni čisto tako.

"Z

ele-

lastno
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Strošek samooskrbne

[4]

gospodinjstva

lahko

odjemalci
jih

znižajo

ponuja Eko

180 evrov

zmanjša
do

[ 5

]

s subvencijami,

moči, kar pomeni,

cena sončne elektrarne
15 odstotkov,

za okoli

nadstrešek z integrirano

Sodobni

hkrati so

zagotavlja senco,

zagotovimo

si

pomeni,

da nam ob ustreznem

nju

dimenzioniranju

in

izgradnji

po

elektrarne

stroškov porabe

Z mesečnim
plačujemo
prispevek

vrste shranjevalnik

neke

se

uravnavajo

viške

drugih

prevzete

pomeni

med

čunskega

obdobja,

leta. Zato je
bo čim

skim

lahko

odjemalci

dodatno znižajo

ponuja Eko

elektrarne

pomeni,

tudi

prej

da

doba je 30

let. S sončno elektrarno
trajnostni

180 evrov

ugoden

na kW moči,

15 odstotkov,

pa

Škoflek.

navaja

Nekoliko

drugačne

podjetju

GEN-I, kjer

investicije

odvisen

doba

v povprečju

podatke

od več

vračanja
traja

navajajo

menijo,

dejavnikov,

ki omogoča

za proizvodnjo

energije, je

investicije različna

do dvanajst

in

let, s pridobi-

s primernim vzdrževanjem

-

njeno

naprav

-

njeno

tudi za več let.

pomeni

redne

aplikacijami
in

elektrarne
uporabno
Primerno

letne preglede

istočasno pa lahko

delovanje

morebitne

električne

minimalno 30 let. Seveda pa

vseh drugih

naprednimi

"Tako

maksimalni

lahko
kot

GEN-I,

doba

izkoristek

elektrarne,

zato

v

Škoflek:

sončne elektrarne,

vzdrževanje

v

daje znesek

dodajajo

Jernej

ekonomska življenjska

modulov

torej

vir električne energije

s subvencijami,

imenovana

in

življenjska

zagotovite

dobo podaljšamo

je tudi

na

Njihova pričakovana

svojim otrokom,"

ko

prispev-

zanesljivejše.

so

postale kvalitetnejše

obdobje

se lahko cena sončne elek-

do 20," razlaga

fotovoltaične tehnologije

sebi in

pridobijo tudi

za okoli

razvojem

Enako

in

sklad. Za celoten strošek

pa lahko

"Z

ostane nekaj let brez skrbi.

poslovni

gospodinjstva

elektrarne

uporabniku

od

daleč z

sproti spremljamo

se takoj odzovemo

napake. Večina

napak

na

se da

se upo-

(v kWh),

prevzeto in

oddano

(v kWh), ob

koncu

to je konec

koledarskega

obra-

elektrarne,

posameznika,

ključno,"

še

najbrž 30 let

Za orientacijo,
samooskrbi

kdaj je smiselno

o

smo stro-

tudi o finančni

smotrno-

"Investicija v sončno elektrarno

se najbolj izplača, če za elektriko
100

razmišljati

z električno energijo,

povprašali

sti naložbe.

plačate

letih. Strošek samooskrbne

sedmih

v desetih letih. Še vedno

povrne tudi

pa

v GEN-I.

Z vami bo

kovnjake

ali podjetjih

v povprečju

kot v

trarne zmanjša

Pri obračunu

velikosti

kmetijah

lahko

oziro-

pa se investicija

sklada

sončne elektrarne

"Pri

letih,

povrne še prej,

kijih

v

Eko

bolj natančno ustrezala energet-

potrebam

dodajajo

ko

se obračunavajo

načrtovanje

na

v osmih

se investicija

kar

energije (v

električne energije,

razliko

-

samoo-

za gospodinjstvo

da

svetlobo.

tvijo nepovratne finančne spodbude

ma subvencije

11 kW se investicija tako predvido-

kredit. Subvencijaje

prek

pa prejmete

električne energije

električno energijo

ki

dovolj

iz omrežja.

dajatev, ki

števa količina

ki

manki

energije ter omrežnine,

električne

količino

omrežje

več energije,

nizke osončenosti),

električno energijo

in

pojasnjujejo

oddaja v omrežje,

ne proizvaja

pa elektrarna

obdobjih

viški in

proizvaja

sončna elektrarna

kot je porabimo,

Pri

Sonce

hitreje

Pri standardni

elektrarni

večjih elektrarnah

odjemalcu je

energije,

strošek elektrike,

ma povrne v povprečju

in

priključka.

direktor v podjetju

investicija.

sončni

velikosti

za elektriko pa še

uporablja distribucijsko

katerega

kov

skrbni

"Samooskrbna elektrarna

GEN-I.

"Večji je

se povrne

14 evrov mesečno,"

v podjetju
namreč

tehnični

energija.

naprave

energije (kWh).

gospodinjskem

Škoflek,

načrtova-

ni treba plačevati

moč električnega

to približno

To

+ SPTE, ki sta vezana na

OVE

povprečnem

kot

velikosti

električne

računom

porabe.

strošek obračunske moči

priključno
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proizvodnjo

za pokrivanje lastne

dovolj prosojni,

moduli

prepuščajo

energije

pa tudi

20.

sončno elektrarno

elektrarno

ki

sklad. Subvencijaje

na kW

da se lahko

elektrarne
in poslovni

na mesec

evrov ali več," meni Jernej
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Cene energije na energetskem

izpostavljene

nihanjem

velikim

trgu

so

glede

na različna politična, ekonomska
in tudi
lastne

naravna tveganja.
vire električne

morebitnim

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

bistveno

manj izpostavljeni.

napravo tudi fizično

gledom elektrarne

primerih

pregled

preventivno

poudarjajo tudi

priporočajo

pa

pregledamo." Da s pre-

za zmanjšanje možnosti napak
delovanju,

boste

dvigom cen

nenadnim

na daljavo, v redkih

odpraviti

Če imate

energije,

na dve

napetostnih

vpliva na izkoristek

modulov,

v njenem

Kozlar

"Pri

v Enertecu,

kjer

pinj

iz Enerteca:

za čiščenje

Čiščenje modulov najmanj vsaki dve leti

čiščenje

K vzdrževanju

no znanje

čiščenje

modulov

vode. V nasprotnih

leti.

tudi redno

ga ne more

poskrbimo

da čiščenje

sodi

modulov, ki

Čiščenjeje nujno, ker

kdorkoli.

foto-

opravi

pojasnjuje

naklonih

primerih

sončnih elektrarn je

kakor tudi

o varnosti

pri delu, se strinja

Primož Tručl iz podjetja

Igor

nad 20 sto-

poskrbijo

strokovno

opraviti

umazanija

meteorne

Enerson:

"Varnost

mora biti vedno na prvem mestu!" Zate
namene posebej

izšolani ljudje

lotijo sistematično in pri tem

se čiščenja
uporabljajo:

priporočamo,
podjetje."

Za

namreč potreb-

o načinu delovanja elektrarne

•

namenske

lahko

ščetke za čiščenje

drugačne

in povzročajo

uničujejo

steklo

modulov, saj
na modulih

praske,
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načrtujete povečanje porabe

Če

[ 7 ]

električne
toplotne

nakupa

priporočljivo,

je

povečanje

da se

izračunu ustrezne

upošteva pri

velikosti sončne

Sončna

električnega

električne energije,

porabnika

]

vgradnje

drugega večjega

avtomobila ali

[ 8

zaradi

energije

črpalke,

elektrarne.

za samooskrbo

elektrarna

se praviloma

namesti na streho

objekta. Elektrarno je treba

prilagoditi potrebam vsakega
investitorja in objektu,

posameznega
na katerem

•

samo osmozno vodo,

mesi,

ki puščajo

očiščeno vseh

pri-

(bližina

skopske
saj po
lahko

palice, ki

modulih

elektrarn
napake

usposobljeni

in

kabli,

ptiči,"

pri svojem

so

do 15 metrov,

hoditi, kerjih

ki soji

tudi na

slabo

ali

še pojasni Tručl.

delcev v zraku,
cvetni

prah,

pesek,

je odvisna

od

prah ali

pa tudi

smog,

mikrolokacije

saje,

ptičjih

zaradi

umazanije

iztrebkov. Količina

potegnemo po
ostanejo

sledi

sogovornik.

na modulih

in

pa iz izkušenj

na preizkus

najmanj

modulov

dve leti, na večini

mikrolokacij

mestnih

in v bližini žarišč prašne

vemo,

umazanije,

torej

tam, kjer so farme, industrijske cone,

bližina

izogniti izgubam
Izgube

nujno, če se hočemo

modulovje

si

lahko

kalkulatorja

pri

proizvodnji

izgub

nerednega

zaradi

sončnih modulov,"

elektrike.

izračuna tudi s pomočjo

vsak

čiščenja

dodaja Primož Tručl.

njene okolice

Sončne elektrarne

bujejo vremenu.

sicer

precej

dobro klju-

so tako,

"Narejene

nesejo surovo vreme, vključno
da sončno

količino

snega

načelu vse na

potresi,

kakršni

V GEN-I Sonce razlagajo,
elektrarno
ključ,

zgradijo

kar pomeni,

po

bo poskrbljeno

da

za izvedbo

celotnega postopka:

začetnega

strokovnega

ogleda

svetovanja

montaže. Brezplačno

vsa potrebna
pridobitev
in

subvencije Eko

distribucijskega
postopek

načrtovanja

bosta

urejeni

dokumentacija za

dokumentacija

sklada

za pristojnega

operaterja.

praviloma

do deset tednov,
objektu

in

objekta do izračuna ustrezne

velikosti sončne elektrarne,
in

pa običajno

le

Celoten

en delovni

s točo, večjo
blažji

Tudi

so značilni za našo državo,

načeloma ne bi smeli

uničiti

razloga

le poškoduje,

modula.

Če

energija.
vljajo

Vsi proizvajalci

garancijo

dan,

zjamstvom,

da gradbena

poškodujejo

vašega objekta in okolice.

dela ne

30 letih in večje torej sončno elektrarno

pravi,

Tručl

ne sicer

dele,

ki

lahko

podobno

deset let.

vljati

poškodbah

pri

ki

bo poškodovala
strešno kritino.

govorimo
kam

o naravni

vedno

"Ate ni

kije

nevarne

"Sestavni

del sončnih
ti pretvarjajo

ga proizvajajo

ki

na strehah, v izmenični

moduli

tok, ki se oddaja v distribucijsko omrežje.
vsebujejo

Razsmerniki
vezja,

vso

tudi elektronska

zatojih je treba odstraniti enako

drugo elektronsko

moduli vsebujejo
ponovno

opremo.

izključno

uporabljive

kot

Sončni

razgradljive

materiale,

in

kot so silicij,

srebro, aluminij, folija in steklo, zatojih je
mogoče

v celoti reciklirati,"

kot če

te materiale pridobivamo

surovin,

recimo

odpadnega

Za

razlaga

aluminija,

njihovo reciklažo

ne pa iz

dodaja sogovornik.

demontažo modulov

velikih stroškov,

iz osnovnih

aluminij iz boksita,

lastnik elektrarne,

podjetja.

Tručl.

zagotovo bolj sprejemljivo,

mora poskrbeti

vendar s tem ne

saj za odvoz
poskrbijo

bo imel

modulov

in

specializirana

■

Sonce

načeloma

možno

zaradi toče

uvelja-

ali

drugih

na primer potresa. Toča,

modul, bo poškodovala
To pa pomeni,
katastrofi.

svetujemo,

uredijo standardno

ne, v katero

podjetja

med

na primer televizorji,

kot

električni tok,

enosmerni

Primož

imajo pa

štejejo

so tudi razsmerniki,

elektrarn

sončni

odstraniti.

nevarni odpadki,

niso

nekatere

oziroma

da dotrajane sončne elektrar-

modulov zagota-

na izdelavo,

najmanj

tudi

na

gaje treba zamenja-

ti," razlaga Jernej Škoflek iz

naravnih katastrof,

traja od osem

sama montaža

in močan veter.

da pre-

se modul zaradi takšnega ali drugačnega

od

Po

treba zamenjati

To je okoljsko

Poskrbite za zavarovanje

Kako hitro bo na strehi

Kaj narediti, ko dotraja

odpadke,

avtoceste, pa najmanj enkrat letno. Čiščenje

zaradi različnih drobnih

kot so

krpo,

vemo, da moduli niso

potem

daje potrebno čiščenje

sončnih

Moduli se umažejo

s katero

Če na njej

modula.

glede

vsaki

pritr-

glodavci

naredili

kurišč

ali uma-

ekrani, računalniki.

"Ne

so na primer

kot

zrahljane sponke,

in take,

površini

umazanije,

sončnih

pozorni

delu

farm,
čisti

so moduli

barve,

najbolje bele

čisti," pojasni

čistilci

nepravilnosti,

moduli,

počeni

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

sežejo

lahko

ni dovoljeno

pri tem poškodujemo.

"Strokovno

jeni

opremo, na primer tele-

namensko

"Ali

vrst).

ugotovimo z vlažno bombažno

zani,
• drugo

proizvodnje, živalskih

različnih

na modulih,

sledove

nameščena.

bo

Zato

stran-

da si za tak primer

zavarovanje

nepremični-

vključijo še zavarovanje

elektrarne," pojasnjuje

da že

sončne

Škoflek.
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Vlada pod krinko boja proti koronavirusu odprla
vrata projektom, ki ogrožajo naše okolje?
Vir 24ur

03.05.2020 07:25

4

Protikoronski ukrepi so s seboj, mimo javnosti, prinesli tudi velike spremembe gradbene
zakonodaje. Z njimi so pospešili izdajo gradbenih dovoljenj in investitorjem omogočili gradnjo še
pred pravnomočnostjo. Iz igre pa so izločili tudi večino nevladnih organizacij, ki v postopkih izdaje
gradbenih dovoljenj zdaj zastopajo javni interes varstva narave. Okoljski minister Vizjak trdi, da
bo to dalo pospešek gradbenim investicijam in s tem okrevanju gospodarstva, okoljevarstveniki
pa opozarjajo, da bodo posledice za okolje katastrofalne.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Vlada pod krinko boja proti koronavirusu odprla vrata
projektom, ki ogrožajo naše okolje?
24ur.com
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Protikoronski ukrepi so s seboj, mimo javnosti, prinesli
tudi velike spremembe gradbene zakonodaje. Z njimi
so pospešili izdajo gradbenih dovoljenj in investitorjem
omogočili gradnjo še pred pravnomočnostjo. Iz igre pa
so izločili tudi večino nevladnih organizacij, ki v
postopkih izdaje gradbenih dovoljenj zdaj zastopajo
javni interes varstva narave. Okoljski minister Vizjak
trdi, da bo to dalo p...

Vir
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