Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 24. 5. 2020
Število objav: 6
Internet: 6
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 5
Inženirski dan: 0
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Naslov

24. maj

Medij

Radioprvi.rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 24. 5. 2020

Avtor

Pavle Jakopič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Zakonom proti potepuštvu, sprejetim na današnji dan leta 1885, začela ostreje preganjati potepuštvo, beraštvo,
delomrzništvo in prostitucijo ter spodbujati graditev novih in razširitev delujočih prisilnih delavnic za resocializacijo teh »
moralno bolnih ljudi«, kot je pisalo v časnikih. Ker pa so te delavnice vzdrževali...

Naslov

Komu bo sploh dovoljeno graditi drugi tir?

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 23. 5. 2020

Avtor

Jurij Šimac

Teme

Gradbeništvo, graditev

...ure Bo ECB zdaj 750-milijardni program odkupa obveznic povečala še za 500 milijard evrov Več iz teme. Obveščaj
me o novih člankih: drugi tir dodaj gradbeništvo dodaj 2TDK dodaj Kolektor dodaj Cestno podjetje... dodaj Čas branja:
4 min SHRANI 0 23.05.2020 10:00 Boj za 700 milijonov evrov gradbenih del pri...

Naslov

Janševa vlada v dveh mesecih naredila več kot Šarčeva v letu in pol

Medij

Nova24tv.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 22. 5. 2020

Avtor

Metod Berlec, Petra Janša

Teme

Gradbeništvo, graditev

...bodo tako posameznim občinam zagotavljale višje prihodke in s tem upravljanje kvalitetnejših zakonskih obveznosti.
Več bo sredstev za popravilo cest, graditev vrtcev, šol in za druge investicije. Zgodba o uspehu Vlada po sprejetju
prvega in drugega protikoronskega svežnja že snuje tretjega, ki bo bolj ciljno...

Naslov

Sončna elektrarna od vgradnje do vzdrževanja: Kaj bo na računu za elektriko

Medij

Seniorji.info, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

...imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje ali odločbo 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, ki je ob stavbi in je zgrajen po veljavnih predpisih s področja...

Naslov

(SPREMLJAMO) Včeraj ob 677 testiranjih nobene nove okužbe in smrti zaradi koronavirusa

Medij

Seniorji.info, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 5. 2020

Avtor

STA , A. L.

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje ali odločbo 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, ki je ob stavbi in je zgrajen po veljavnih predpisih s področja...
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Naslov

Predvidena popolna zapora odseka

Medij

Novice24.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 23. 5. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...prostor in infrastrukturo na trebanjski občini, so kot najugodnejšega ponudnika na javnem razpisu, na katerega se je
javilo kar devet ponudnikov, izbrali Gradbeništvo in storitve Blaž Švelc iz Zidanega Mostu s podizvajalcem podjetjem
Nivig iz Šoštanja. Ocenjena vrednost projekta je znašala 160.000 evrov, njihova ponudba...
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Radioprvi.rtvslo.si

24.05.2020
Nedelja, 00:09

Država: Slovenija

Kazalo

https://radioprvi.rtvslo.si/2020/05/24-maj/
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24. maj

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

Franc Jožef Hanibal Hohenwart, Ivan Kos,
Branka Jurca

foto: Jure K. Čokl / RadioPrvi

Na današnji dan leta 1771 se je v Ljubljani
rodil naravoslovec FRANC JOŽEF
HANIBAL HOHENWART. Rudarstvo in
naravoslovje je študiral na Dunaju. V letih od
1827 do 1834 je bil predsednik Kranjske
kmetijske družbe in organizator Deželnega
muzeja v Ljubljani ter predsednik
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muzejskega kuratorija. Muzeju je daroval
bogate zbirke konhilij, kapnikov, mineralov,
rastlin in živali. Po njem se imenujeta hrošč
drobnovratnik – prvi, ki so ga našli v
kraškem podzemlju – in rastlina kamnokreč.
Naravoslovec Franc Jožef Hohenwart je
napisal tudi prvi vodnik po Deželnem
muzeju v Ljubljani.
—–
Konec 19. stoletja slovenska javnost na
berače in potepuhe, ki so raje živeli od
miloščine, kot da bi si sami služili vsakdanji
kruh, ni več gledala z usmiljenjem, temveč z
nejevoljo in strahom. Ogrožali naj bi
eksistenco delovnih ljudi, pa tudi javno
varnost. Ker je v novoveški družbi delo
postajalo vse pogostejše prevzgojno
sredstvo, je Avstro-Ogrska z Zakonom
proti potepuštvu, sprejetim na današnji
dan leta 1885, začela ostreje preganjati
potepuštvo, beraštvo, delomrzništvo in
prostitucijo ter spodbujati graditev novih in
razširitev delujočih prisilnih delavnic za
resocializacijo teh »moralno bolnih ljudi«,
kot je pisalo v časnikih.
Ker pa so te delavnice vzdrževali z državnim

5

Radioprvi.rtvslo.si

24.05.2020
Nedelja, 00:09

Država: Slovenija

Kazalo

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

https://radioprvi.rtvslo.si/2020/05/24-maj/

3/4

Ker pa so te delavnice vzdrževali z državnim
denarjem, so bili izdelki kaznjencev cenejši
od izdelkov pravih obrtnikov, predvsem
krojačev, čevljarjev in mizarjev. Ti so močno
nasprotovali takemu obrtniškemu delu
zapornikov, zato je začela oblast kaznjence
prevzgajati predvsem z različnimi
javnimi deli: graditvijo in vzdrževanjem cest
in železnic, urejanjem hudournikov,
regulacijo rek in izsuševanjem močvirij. Ker
je bilo največ zapornikov s podeželja,
kmetje pa so se močno pritoževali zaradi
pomanjkanja delovne sile, je bila
najpogostejše prevzgojno delo kaznjencev
pomoč na podeželju. S tako odločitvijo je
oblast po večini ugodila tudi upravičenemu
nasprotovanju obrtnikov.
—–
Slikar in grafik IVAN KOS se je rodil na
današnji dan leta 1895 v Gornji Radgoni.
Študiral je na likovnih akademijah na Dunaju
in v Pragi, nato pa poučeval risanje na
gimnaziji in osnovnih šolah v Mariboru.
Slikal je olja in akvarele, kot grafik pa je delal
lesoreze in linoreze. Med njegovimi motivi
prevladujejo portreti, tihožitja in krajine. V
dvajsetih letih prejšnjega stoletja je bila
njegova grafika ekspresionistično obarvana,
v olju pa je čutiti vpliv nove stvarnosti. Po
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vojni se je Ivan Kos ustalil v lirično
obarvanem realizmu.
—–
Mladinska pisateljica, urednica in
publicistka BRANKA JURCA je leta
1934 v Mariboru končala učiteljišče in nato
nekaj let poučevala v Slovenskih goricah.
Med narodnoosvobodilnim bojem je bila v
Ljubljani aktivistka Osvobodilne fronte, nato
internirana v Gonarsu in pozneje v
Ravensbrücku.
Po drugi svetovni vojni je bila nekaj časa
učiteljica, v sedemdesetih letih urednica
Cicibana, nato pa svobodna književnica.
Njena pripovedna proza sega od črtice do
romana in je v tematskem in slogovnem
pogledu pestra. Posvečala se je predvsem
otroški in mladinski literaturi in napisala več
uspešnih del: Gregec Kobilica, Uhač in
njegova druščina, Vohljači in prepovedane
skrivnosti ter Ko zorijo jagode. Branka Jurca
se je rodila na današnji dan leta 1914 v kraju
Kopriva pri Sežani.
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https://www.finance.si/8962015/Komu-bo-sploh-dovol...

Komu bo sploh dovoljeno graditi drugi
tir?
Čas branja: 4 min

0
23.05.2020 10:00

Boj za 700 milijonov evrov gradbenih del pri
drugem tiru in druge infrastrukturne posle:
prihaja zakon, ki bo omogočil izločanje ponudb
gradbincev, ki niso iz EU. Ali domači gradbinci že
lahko hladijo šampanjce?

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

JURIJ ŠIMAC
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https://www.finance.si/8962015/Komu-bo-sploh-dovol...

Foto: Jure Makovec
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Več iz teme:
drugi tir >

gradbeništvo >

Cestno podjetje Nova... >
Jernej Vrtovec >

2TDK >
Dušan Zorko >

Kolektor >
Radio Slovenija >

Evropska komisija >

Potem ko je 2TDK v prvi bitki za gradbene posle pri
drugem tiru vsaj začasno iz igre izključil tri velike evropske
gradbince, se vse bolj kaže, da bi pred vrati milijardnega
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projekta utegnili ostati tudi gradbinci iz Turčije in Kitajske,
ki so domačim gradbincem v zadnjih mesecih pošteno
načenjali živce. Prihaja namreč zakon, ki bo omogočil
izločanje ponudb gradbincev, ki niso iz EU. Kako bo to
vplivalo na ceno projekta?
Že od začetka postopkov za gradnjo drugega tira se v
javnosti pojavljajo pozivi, da bi morala država neevropskim
– predvsem kitajskim in turškim – gradbincem preprečiti,
da pridejo do poslov pri enem največjih infrastrukturnih
projektov v samostojni Sloveniji. Podobno je bilo tudi v
primeru oddaje posla za gradnjo druge cevi karavanškega
predora, posel je sicer na koncu dobil turški Cengiz, ki pa

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

ima zdaj zaradi korone težave z začetkom del.
Iz Kolektorja CPG so takrat sporočili, da gre za
dumpinško ponudbo in da gre za nerazumno odločitev
za slovenski proračun. Kot zanimivost: na razpisu za
drugi tir Kolektor nastopa v konzorciju z dvema turškima
gradbincema.
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Foto: Aleš Beno

»Če bo država to zahtevala, bomo te pogoje in
smernice tudi upoštevali. Toda takšni dodatni
pogoji bi lahko zelo vplivali na ceno, s čimer bi
se morali sprijazniti.« Dušan Zorko, šef 2TDK,
o možnostih in posledicah omejevanja
gradbincev, ki ne prihajajo iz EU.

Priprava terena za spremembe pravil igre
pri drugem tiru
Stvari so se v zadnjih tednih začele razpletati precej hitro:
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1. Ob razkritju, kateri gradbinci izpolnjujejo pogoje za
gradnjo drugega tira, v začetku maja je prvi mož 2TDK
Dušan Zorko glede potencialnega omejevanja tujih
gradbincev po poročanju Dela izjavil: »Če bo država
to zahtevala, bomo te pogoje in smernice tudi
upoštevali. Toda takšni dodatni pogoji bi lahko zelo
vplivali na ceno, s čimer bi se morali sprijazniti.«
2. Da se pripravljajo spremembe, je pred dnevi v pogovoru
za Radio Slovenija nakazal infrastrukturni
minister Jernej Vrtovec: »Smo del EU, diskriminacija
ponudnikov v tem primeru ne bi bila dovoljena. Je pa
zagotovo trenutna kriza pokazala, da bo na ravni EU
treba razmisliti, kako zaščititi trg pred ponudniki iz
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

tretjih držav. COVID-19 je prinesel nov element – če
pride do drugega vala, ali lahko dobimo delavce … (to se
nanaša na težave Cengiza pri napotitvi turških delavcev
v Slovenijo, op. a.). Pri drugem tiru razmišljamo tudi o
tem, kaj narediti, da ne bi zaradi časovne distance
izpadli tudi iz kohezijskih sredstev, če bi prišlo do
drugega vala … do tega, da ne bi mogli začeti gradnje.«
3. Nato je sledil najpomembnejši korak: vlada je pripravila
predlog zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih
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investicij za zagon gospodarstva po epidemiji, ki prinaša
pomembno novost: »Z namenom zagotovitve
predvidljivosti odločanja v postopkih javnega naročanja
se določa obvezna uporaba smernic evropske
komisije o udeležbi ponudnikov in blaga tretje države
na trgu javnih naročil EU,« sporočajo z ministrstva za
okolje, ki je zakon pripravilo. Smernice komisije
govorijo o možnostih za izključitev ponudnikov iz tretjih
držav, denimo iz Kitajske in Turčije.
Zakaj je to pomembno? Na več domačih razpisov za
infrastrukturne projekte, denimo za gradnjo druge cevi
karavanškega predora, za gradnjo tretje razvojne osi in

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

megaposla pri drugem tiru, so prišle prijave gradbincev iz
Turčije in Kitajske. Domači in evropski gradbinci jim, to je
pokazal razpis za gradnjo Karavank, s ceno ne morejo
konkurirati. Zato so si precej prizadevali, da bi se njihove
ponudbe izključilo. Zdaj so, kot kaže, na dobri poti.
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Foto: Daniel Novakovič/STA

»Smo del EU, diskriminacija ponudnikov v tem
primeru ne bi bila dovoljena. Je pa zagotovo
trenutna kriza pokazala, da bo na ravni EU
treba razmisliti, kako zaščititi trg pred
ponudniki iz tretjih držav.« Jernej Vrtovec,
minister za infrastrukturo

Boj za drugi tir: lobiranje za nov razpis
Ključno vprašanje pri boju za posle pri drugem tiru je, ali
zakon prihaja prepozno, razpis za glavna gradbena dela je
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namreč že v teku. Na 2TDK so v »prvi rundi«, v kateri so
preverjali usposobljenost gradbincev, iz igre začasno izločili
tako rekoč vso evropsko gradbeno konkurenco, avstrijski
Swietelsky Tunnelbau, švicarski Marti (na razpisu je sicer
kandidirala njihova avstrijska družba) in
italijansko Impreso Pizzarotti. Na to odločitev so prispeli
trije zahtevki za revizijo. O razlogih za izločitev smo
podrobneje pisali v članku Zakaj so iz boja za drugi tir
za zdaj izpadli trije evropski gradbeni velikani?
Trenutno v igri za gradnjo drugega tira ostaja 10
konzorcijev, od tega štirje kitajski, trije turški, dva
slovenska (s tujimi partnerji) in avstrijski Strabag.

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

V Delu, ki sodi pod okrilje koncerna Kolektor, iz katerega
prihaja tudi Kolektor CPG, tudi ta se poteguje za gradnjo
drugega tira, so v zadnjih tednih dvakrat poročali, da
si nekateri prizadevajo, da bi sedanje naročilo za gradnjo
drugega tira razveljavili in ga po hitrem postopku ponovili
tako, da bi bilo bolj v prid domačemu gospodarstvu.

Morebitne prednosti in težave domačih
gradbincev
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Domači gradbinci imajo seveda težavo: sami projekta ne
morejo izpeljati, ker za gradnjo nimajo ustreznih referenc.
Zato na razpisu za drugi tir nastopajo v konzorciju s tujimi
gradbinci, ki reference imajo. Neuradno je sicer slišati, da
naj bi si nekateri gradbinci prizadevali za »razbijte«
projekta na več manjših delov in s tem več razpisov.
Težavo, če bi začela veljati nova pravila igre glede
sodelovanja gradbincev iz tretjih držav, bi utegnil imeti
Kolektor. Ta na razpisu nastopa v konzorciju z dvema
turškima gradbincema, Yapi Merkezi in Ozlatin.
Nima pa teh težav dvojica domačih gradbincev – gre
za Gorenjsko gradbeno družbo in CGP Darija
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Južne –, ki nastopata v konzorciju s češko družbo
Metrostav. Dodajmo, da sta Južna in minister za
okolje Andrej Vizjak, ta je predlog novega zakona tudi
predstavil, stara prijatelja (tako je v pogovoru za
Dolenjski list pred leti povedal Vizjak).

Kako to lahko vpliva na ceno drugega tira?
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Koliko bo stal drugi tir? Projekt je ocenjen na dobro
milijardo evrov. Najvišji strošek pomenijo gradbena dela, ta
so ocenjena na okoli 700 milijonov evrov. Gre za oceno,
konkretne številke bodo znane, ko bodo gradbinci oddali
ponudbe. Pričakovati je, da bo cena, če bodo Kitajci in Turki
izpadli iz igre, seveda višja, o tem je govoril tudi šef 2TDK
Dušan Zorko. Nekateri ekonomisti, med njimi
najglasneje Jože Damijan, sicer menijo, da je z vidika
makroekonomskih učinkov za državo bolje, da izbere čim
bolj domače gradbince – tudi če je cena zaradi tega nekoliko
višja.

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

drugi tir >

gradbeništvo >

Cestno podjetje Nova... >
Jernej Vrtovec >

2TDK >
Dušan Zorko >

Kolektor >
Radio Slovenija >

Evropska komisija >
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Janševa vlada v dveh mesecih naredila
več kot Šarčeva v letu in pol
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Vlada Janeza Janše je zgodba o uspehu.

Čeprav je Janez Janša prevzel vlado v času svetovne zdravstvene krize, je njegova vlada v dveh
mesecih naredila več, kot prej vlada Marjana Šarca v poldrugem letu. Šarec je Slovenijo ohranil
kot državo, ki ljudem veliko jemlje, a malo vrača, desnosredinska vlada je ljudem začela več
vračati. Čas je, da se Slovenija zdaj spremeni v državo, ki ljudem malo jemlje, a veliko vrača.
V času epidemije smrtonosnega virusa je razširjena vlada Janeza Janše sprejemala hitre in pravilne
ukrepe, kar se kaže po dveh mesecih vladanja.
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Preberite tudi: Dolgotrajna antijanšistična indoktrinacija obrodila sadove

Vlada uspešna v bitki z epidemijo
Celo ameriška medijska korporacija Vox je našo državo uvrstila med zgodbe o uspehu v boju proti
pandemiji novega koronavirusa. “Vlade od Slovenije do Islandije so ukrepale zgodaj z zapiranjem meja,
navodili prebivalstvu, naj ostane doma, s testiranji in sledenji, z osamitvijo bolnih, s spodbujanjem
medsebojne distance in preventivnimi ukrepi, kot je nošenje mask, ter s poštenim komuniciranjem z
javnostjo. Te intervencije so zajezile število okužb in smrti, dovolile odpiranje šol in poslov ter vračanje
občutka normalnosti v vsakdanje življenje. Nekatere med njimi sedaj poročajo, da ni novih bolezni ali
smrti,” so nedavno ugotavljali pri Voxu. Kot so izpostavili v članku, ki je bil objavljen 5. maja, so dosežki
omenjenih držav impresivni tudi zato, ker gre za med seboj tako različne države. Vox omenja tudi, da je
bila kljub uspehu pri zajezitvi pandemije in 3 milijard evrov, razdeljenih med državljane, desnosredinska
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vlada tarča protestov več sto ljudi, ki so protestirali proti politiki strogih ukrepov.

Slovenija je prvo bitko s koronavirusom dobila, je pojasnil premier Janez Janša. Foto: posnetek zaslona.

3 plus 2 milijardi evrov vredna svežnja ukrepov
Kot je tudi omenjeno v ameriškem članku, je z 11. aprilom začel veljati 3 milijarde evrov vreden sveženj
ukrepov, namenjen omilitvi posledic epidemije. Tako so postali veljavni začasni ukrepi za omilitev
posledic epidemije iz prvega protikoronskega svežnja, in sicer na področju dela in plačevanja
prispevkov za socialno varnost, socialnega varstva, pravic iz javnih sredstev, uveljavljanja pravic iz
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starševskega varstva, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, davkov, javnih financ, plač
v javnem sektorju in v gospodarskih družbah v neposredni in posredni večinski državni lasti, kmetijstva,
gozdarstva in prehrane, upravljanja z vodami, varstva okolja, kulture, znanosti in raziskovanja,
preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, zavarovalništva in trga finančnih instrumentov,
javnega naročanja, pogodbenih kazni, izvršb in osebnega stečaja, izvajanja javnih storitev, finančnega
poslovanja podjetij, postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, oprostitev plačila storitev
RTV-signala in dodatnih pooblastil policije.

Drugi sveženj interventnih ukrepov za blaženje posledic epidemije novega koronavirusa, veljati je
začel 1. maja 2020 z zakonom o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic
epidemije COVID-19 (#PKP2), pa med drugim prinaša državna jamstva za likvidnostna posojila
podjetij v skupnem obsegu dve milijardi evrov.

Solidarnostni dodatek za upokojence
Tako je bil upokojencem zadnji dan v aprilu poleg redne pokojnine že nakazan enkratni solidarnostni
dodatek. Pokojninski zavod je enkratni solidarnostni dodatek izplačal več kot 300.000 upokojencem s
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

pokojnino do 700 evrov, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji. To je slaba polovica za vseh, ki
prejemajo pokojnino iz obveznega zavarovanja. Znesek dodatka je odvisen od višine pokojnine. Tisti s
pokojnino do 500 evrov so prejeli 300 evrov, prejemniki pokojnine v višini nad 500, a ne več kot 600
evrov, so prejeli 230 evrov, tisti s pokojnino nad 600, a ne več kot 700 evrov, pa so dobili 130 evrov
enkratnega dodatka. Do dodatka v enakih višinah so bili upravičeni tudi prejemniki tistih invalidskih
nadomestil, ki ne znašajo več kot 700 evrov. Pogoj pa je bil, da so brezposelni in imajo stalno
prebivališče v Sloveniji. Enkratni solidarnostni dodatek za upokojence so prav tako prejeli zavarovanci,
ki so bili v obvezno zavarovanje vključeni za ožji obseg pravic. Poleg njih pa so bili upravičenci tudi
upokojeni na podlagi zakona o starostnem zavarovanju kmetov in prejemniki dodatka k tuji pokojnini.
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Upokojencem je Janševa vlada nakazala enkratni solidarnostni dodatek. Foto: Freepik

Dodatek dobilo tudi 45.250 študentov
Dodatek študentom je znašal 150 evrov. Dobilo ga je 45.250 študentov v skupnem znesku 6.787.500
evrov, od tega 4229 študentov višjih šol 634.350 evrov in 41.021 visokošolskih študentov več kot šest
milijonov evrov. Dodatek je bil 30. aprila po navedbah šolskega ministrstva izplačan višješolskim in
visokošolskim študentom, ki se v aktualnem študijskem letu izobražujejo po javno veljavnih študijskih
programih v Sloveniji. Pogoj je, da se izobražujejo v rednem študiju in da imajo stalno prebivališče v
Sloveniji.

Novela zakona, sprejeta 28. aprila, pa je krog upravičencev razširila. Rok za izplačilo dodatka v
skladu z novelo se izteče 1. junija. V skladu z omenjeno novelo so do dodatka upravičeni tudi
prejemniki denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Dodatek za april v višini 150
evrov jim bodo izplačali predvidoma konec maja.
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90 milijonov evrov za prispevke delavcev
Oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost, ki ga je podjetjem, prizadetim zaradi epidemije
novega koronavirusa, ponudil t. i. prvi protikoronski zakon, je državo doslej stala že več kot 90 milijonov
evrov. Toliko manj prispevkov so namreč delodajalci vplačali od razglasitve epidemije do konca marca.
Za obdobje do konca marca je oprostitev plačila vseh prispevkov za socialno varnost za delavce na
začasnem čakanju oz. tistim, ki ne delajo zaradi višje sile, uveljavljalo 23.244 delodajalcev. Skupaj gre
za 104.376 delavcev, skupni znesek oproščenih prispevkov iz tega naslova pa znaša 18,9 milijona
evrov, so pojasnili na Finančni upravi RS (Furs). Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje od plačil za delo delavcev, ki v času epidemije delajo, pa je marca uveljavljalo
44.161 delodajalcev za skupaj 375.994 delavcev. Skupni znesek oproščenih prispevkov iz tega naslova
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znaša 72,9 milijona evrov.

Slovenija je prvi val koronavirusa odlično premagala. Foto: epa
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Največji delež dodatkov zdravstvu
Vlada je za izplačila dodatka za nevarnost in obremenjenost, ki ga je predvidel prvi protikoronski
interventni zakon PKP#1 namenila 98 milijonov evrov za obdobje od 13. marca do 31. maja. Določili so
obseg in razdelitev sredstev po neposrednih proračunskih porabnikih (državni organi) ter kriterije za
delitev posrednim proračunskim porabnikom (domovi za starejše, zdravstveni domovi). Na ministrstvu
za javno upravo so pripravili razrez in ocene mesečnega finančnega učinka na podlagi podatkov iz 3.
aprila o številu zaposlenih, ki delajo na delovnem mestu, od doma, so na čakanju ali na dopustu,
osnova pa so bili januarski podatki o javnih uslužbencih. Skupni mesečni “limit” za april in maj bo 39,2
milijona evrov, za marec pa pol manj. Največji delež od tega bo namenjen zaposlenim v zdravstvu, 17,9
milijona evrov, za socialno varstvo bo 4,8 milijona, ministrstva in organi v sestavi bodo lahko porabili
okoli 6,5 milijona evrov, pri čemer pa je večina denarja, okoli 6 milijonov, določena za pooblaščene
uradne osebe, to so policisti, pravosodni policisti, vojaki, in za zaposlene v bolj izpostavljenih
proračunskih uporabnikih, denimo v upravi za zaščito in reševanje.

O višini dodatka za posameznika odloča predstojnik, izplačilo pa bo mogoče na podlagi
njegovega mesečnega zahtevka z utemeljitvijo, zakaj gre za ogroženost oziroma čezmerno
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obremenjenost, naslovljenega na ministrstvo za finance.

V policiji in vojski že prejeli dodatek
V policiji in vojski so z aprilskimi plačami, ki so jih zaposleni dobili v začetku meseca, izplačali tudi
dodatka za povečano tveganje in čezmerne obremenitve v epidemiji. Obračunana sta bila za delo v
marcu, vsaj enega od obeh dodatkov je dobilo 91 odstotkov zaposlenih v policiji in 83 odstotkov
pripadnikov Slovenske vojske. Zaposleni v javnem sektorju lahko za delo v epidemiji dobijo dva
dodatka: skladno s kolektivno pogodbo za javni sektor dodatek za delo v rizičnih razmerah v višini 65
odstotkov urne postavke osnovne plače ter na podlagi interventnega zakona dodatek za nevarnost in
posebne obremenitve. Iz naslova obeh dodatkov skupaj lahko zaposleni v javnem sektorju dobi največ
100 odstotkov urne postavke dodatka. Kot so za STA pojasnili na policiji, so pri aprilski plači dodatek za
delo v rizičnih razmerah po kolektivni pogodbi za javni sektor izplačali 7435 zaposlenim, in sicer v
skupni višini 3.543.928 evrov, kar vključuje tudi pripadajoče prispevke od dodatkov, ki jih plačuje
delodajalec (bruto bruto).
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Pripadnik Slovenske vojske preverja temperaturo tistih, ki prihajajo v Vojašnico Edvarda Peperka v Ljubljani, kjer je postavljena mobilna
bolnišnica za okužene s koronavirusom. Foto: epa

Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve na podlagi interventnega zakona za marec je 7371
zaposlenih dobilo za opravljene ure dela v službi in 1507 za opravljene ure dela od doma, skupaj so iz
tega naslova izplačali 1.716.470 evrov s pripadajočimi obveznostmi delodajalca. V vojski je po podatkih,
ki so jih STA posredovali z ministrstva za obrambo, dodatek na podlagi kolektivne pogodbe za marec
dobilo 5221 pripadnikov. Skupna višina izplačil je znašala 667.825 evrov bruto. Dodatek na podlagi
interventnega zakona pa je dobilo 5274 pripadnikov, in sicer v skupni višini 510.923 evrov bruto.
Večja povprečnina za občine
Ena pomembnejših postavk drugega protikoronskega svežnja pa je povečanje višine povprečnin za
občine, ki na letni ravni skupno znaša 73,056 milijona evrov. V okviru omenjenega zakona je bil sprejet
tudi odlok o dvigu povprečnin za občine, na podlagi katerega bodo te namesto 589,11 evra na
prebivalca prejele 623,96 evra na prebivalca, pri čemer bo znesek veljal za celotno leto. Kot je pojasnil
predsednik vlade Janez Janša, omenjeni zakon naslavlja tudi problem premajhnih sredstev, razvojnih
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sredstev na ravni lokalne samouprave. Višje povprečnine bodo tako posameznim občinam zagotavljale
višje prihodke in s tem upravljanje kvalitetnejših zakonskih obveznosti. Več bo sredstev za popravilo
cest, graditev vrtcev, šol in za druge investicije.

Zgodba o uspehu
Vlada po sprejetju prvega in drugega protikoronskega svežnja že snuje tretjega, ki bo bolj ciljno
naravnan. Več o tem in novih ukrepih vlade pa v prihodnjih številkah tako revije Demokracija kot
tudi na spletni strani Nova24tv.si. Jasno je torej, da se je vlada pod vodstvom Janeza Janše z
epidemijo novega koronavirusa soočila premišljeno in z veliko mero odgovornosti. Pri tem se ni
ukvarjala samo s tem, kako zajeziti epidemijo, ampak kako ublažiti negativne posledice nastale
krize, ki je močno prizadela gospodarstvo in posledično vse pore slovenske družbe. Normalno
življenje v državi se je namreč praktično ustavilo. Stvari so bile tako v trenutku postavljene na
glavo kot leta 1991, ko je jugoslovanska armada napadla Slovenijo. A tako takrat kot danes
imamo Slovenci vsaj to srečo, da imamo na oblasti sposobno desnosredinsko vlado, ki se zna
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soočiti tudi s težkimi izzivi.

O delu vlade: Uspešno in ustrezno
Dva poznavalca smo vprašali, kako ocenjujeta dosedanje ukrepanje vlade na finančnem,
gospodarskem in socialnem področju. “Kaj bi morala po vaše do konca leta še storiti vladajoča
koalicija oziroma vlada, da bo Slovenija čim bolje izšla iz krize, ki jo je povzročila epidemija
novega koronavirusa?”
Publicist mag. Andrej Aplenc: “Menim, da je poleg osamosvojitvene Demosove vlade sedanja
vlada daleč najuspešnejša v zgodovini samostojne Slovenije. V skrajno težkih okoliščinah
pandemije ji je uspelo nabaviti vso potrebno zaščitno opremo in sprejeta sta bila dva zakona v
vrednosti več milijard evrov za pomoč državljanom in gospodarstvu. S strogo karanteno ji je tudi
uspelo ustaviti epidemijo. Menim, da je sedaj naloga vlade dvojna: priprava na drugi val epidemije
in njegova preprečitev ter uravnoteženo sproščanje karantenskih ukrepov za pomoč in vnovični
zagon gospodarstva.”
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Ekonomist dr. Anže Burger: “Dosedanje ukrepe ocenjujem kot ustrezne glede na dinamiko
epidemije in slabo stanje pripravljenosti nanjo. Ukrepi so bili prav tako podobni ukrepom
preprečevanja širitve in reševanja gospodarstva v drugih razvitih državah. Glede na nizko
prekuženost prebivalstva lahko v naslednjem obdobju pričakujemo drugi val, zato bi vlada morala
usmeriti pozornost v strategijo, ki ne bi v takšni meri ohromila podjetij, po drugi strani pa bolje
zaščitila ogrožene skupine. Zaradi znatnega povečanja javnega dolga si ne moremo privoščiti
daljšega obdobja nizke gospodarske aktivnosti.”
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Petra Janša, Metod Berlec
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Sončna elektrarna od vgradnje do
vzdrževanja: Kaj bo na računu za elektriko

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

Barbara Gavez Volčjak , 23.5.2020

Shutterstock

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.
Optimalna streha za sončno elektrarno je obrnjena proti jugu, jugozahodu ali
jugovzhodu, njen naklon pa je med 20 in 40 stopinjami. "Ti pogoji
zagotavljajo preprosto namestitev, optimalno delovanje, največji izkoristek in
rentabilnost sončne elektrarne. Velikost sončne elektrarne se prilagodi letni
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porabi in potrebni priključni moči kupca. Cilj je, da pokrijemo 100 odstotkov
letne porabe," razlagajo v podjetju Energija plus. Izpostavljajo pa še eno
zanimivo novost na področju oskrbe s sončno energijo: "V letu 2020 je bil
sprejet tudi odlok, ki omogoča postavitev skupnostne samooskrbne sončne
elektrarne. To pomeni, da so za samooskrbo primerne tudi večstanovanjske
zgradbe in skupnosti." Poleg smeri in naklona strehe morajo biti za postavitev
sončne elektrarne izpolnjene še nekatere zakonsko predpisane zahteve.
"Stavba mora imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje ali odločbo 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, ki je
ob stavbi in je zgrajen po veljavnih predpisih s področja graditve objektov.
Skladna mora biti z zahtevami iz soglasja za priključitev, ki ga izda lokalni
sistemski operater distribucijskega omrežja," še pojasnjujejo v Energiji plus.
Postavitev sončne elektrarne sicer ne vzame veliko časa, dolgotrajnejše je
pridobivanje dokumentacije. "Postopek izvedbe sončne elektrarne traja od 30
do 90 dni, predvsem je odvisen od izdaje soglasja pri elektro distribuciji, kjer
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

se v zadnjem času pojavljajo ozka grla, zaradi števila vlog. Na čas izvedbe
vpliva tudi financiranje, saj se postopek podaljša, če zaprosite za eko kredit,"
pojasnjuje Igor Kozlar iz podjetja Enertec. "Za samo postavitev SE na objektu
načeloma niso potrebne vnaprejšnje priprave. Montažna ekipa za postavitev
elektrarne na strehi potrebuje en do dva dni," še dodaja Kozlar.

Kako hitro bo na strehi?
V GEN-I Sonce razlagajo, da sončno elektrarno zgradijo po
načelu vse na ključ, kar pomeni, da bo poskrbljeno za
izvedbo celotnega postopka: od začetnega strokovnega
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svetovanja in ogleda objekta do izračuna ustrezne velikosti
sončne elektrarne, načrtovanja in montaže. Brezplačno
bosta urejeni vsa potrebna dokumentacija za pridobitev
subvencije Eko sklada in dokumentacija za pristojnega
distribucijskega operaterja. Celoten postopek praviloma
traja od osem do deset tednov, sama montaža na objektu pa
običajno le en delovni dan, z jamstvom, da gradbena dela
ne poškodujejo vašega objekta in okolice.
Kaj bo na računu za elektriko
Kdor se odloči za postavitev lastne sončne elektrarne, najbrž pričakuje, da bo
s tem razbremenjen vseh vezi z dobaviteljem električne energije. A ni čisto
tako. "Z lastno elektrarno si zagotovimo proizvodnjo energije za pokrivanje
lastne porabe. To pomeni, da nam ob ustreznem načrtovanju in
dimenzioniranju velikosti naprave po izgradnji elektrarne ni treba plačevati
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

stroškov porabe električne energije (kWh). Z mesečnim računom za elektriko
pa še plačujemo strošek obračunske moči in prispevek OVE + SPTE, ki sta
vezana na priključno moč električnega priključka. Pri povprečnem
gospodinjskem odjemalcu je to približno 14 evrov mesečno," pojasnjujejo v
podjetju GEN-I. "Samooskrbna elektrarna namreč uporablja distribucijsko
omrežje kot neke vrste shranjevalnik energije, prek katerega se uravnavajo
viški in manki – ko sončna elektrarna proizvaja več energije, kot je porabimo,
viške oddaja v omrežje, ko pa elektrarna ne proizvaja dovolj energije (v
obdobjih nizke osončenosti), pa prejmete električno energijo iz omrežja. Pri
obračunu električne energije ter omrežnine, prispevkov in drugih dajatev, ki
se obračunavajo na količino prevzete električne energije, se upošteva
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količina električne energije (v kWh), ki pomeni razliko med prevzeto in
oddano električno energijo (v kWh), ob koncu obračunskega obdobja, to je
konec koledarskega leta. Zato je načrtovanje velikosti elektrarne, ki bo čim
bolj natančno ustrezala energetskim potrebam posameznika, ključno," še
dodajajo v GEN-I.

Sodobni nadstrešek z integrirano sončno elektrarno zagotavlja senco, hkrati so

Tdx/Carportwerk
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moduli dovolj prosojni, da prepuščajo svetlobo.

Z vami bo najbrž 30 let
Za orientacijo, kdaj je smiselno razmišljati o samooskrbi z električno energijo,
smo strokovnjake povprašali tudi o finančni smotrnosti naložbe. "Investicija v
sončno elektrarno se najbolj izplača, če za elektriko na mesec plačate 100
evrov ali več," meni Jernej Škoflek, tehnični direktor v podjetju Sonce
energija. "Večji je strošek elektrike, hitreje se povrne investicija. Pri
standardni samooskrbni sončni elektrarni za gospodinjstvo v velikosti 11 kW
se investicija tako predvidoma povrne v povprečju v osmih letih. "Pri večjih
elektrarnah na kmetijah ali podjetjih se investicija povrne še prej, v povprečju
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prej kot v sedmih letih. Strošek samooskrbne elektrarne lahko gospodinjstva
in poslovni odjemalci dodatno znižajo s subvencijami, ki jih ponuja Eko sklad.
Za celoten strošek elektrarne pa lahko pridobijo tudi ugoden kredit.
Subvencija je 180 evrov na kW moči, kar pomeni, da se lahko cena sončne
elektrarne zmanjša za okoli 15 odstotkov, pa tudi do 20," razlaga Škoflek.
Nekoliko drugačne podatke navajajo v podjetju GEN-I, kjer menijo, da je
znesek investicije odvisen od več dejavnikov, zato je tudi doba vračanja
investicije različna in v povprečju traja do dvanajst let, s pridobitvijo
nepovratne finančne spodbude oziroma subvencije Eko sklada pa se
investicija lahko povrne tudi v desetih letih. Še vedno pa uporabniku ostane
nekaj let brez skrbi. "Z razvojem fotovoltaične tehnologije so sončne
elektrarne postale kvalitetnejše in zanesljivejše. Njihova pričakovana
življenjska doba je 30 let. S sončno elektrarno torej zagotovite trajnostni vir
električne energije sebi in svojim otrokom," dodajajo v GEN-I. Enako obdobje
navaja Jernej Škoflek: "Tako imenovana ekonomska življenjska doba sončne
elektrarne, ki omogoča maksimalni izkoristek modulov za proizvodnjo
električne energije, je minimalno 30 let. Seveda pa lahko s primernim
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

vzdrževanjem elektrarne – kot vseh drugih naprav – njeno uporabno dobo
podaljšamo tudi za več let. Primerno vzdrževanje pomeni redne letne
preglede elektrarne. Istočasno pa lahko od daleč z naprednimi aplikacijami
sproti spremljamo njeno delovanje in se takoj odzovemo na morebitne
napake. Večina napak se da odpraviti na daljavo, v redkih primerih pa
napravo tudi fizično pregledamo." Da s pregledom elektrarne preventivno
poskrbimo za zmanjšanje možnosti napak v njenem delovanju, poudarjajo
tudi v Enertecu, kjer pregled priporočajo na dve leti.
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Cene energije na energetskem trgu so izpostavljene velikim

Tdx/Solarterrassen Carportwerk Gmbh

nihanjem glede na različna politična, ekonomska in tudi
naravna tveganja. Če imate lastne vire električne energije, boste morebitnim nenadnim dvigom cen
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bistveno manj izpostavljeni.

Čiščenje modulov najmanj vsaki dve leti
K vzdrževanju sodi tudi redno čiščenje fotonapetostnih modulov, ki ga ne
more opraviti kdorkoli. Čiščenje je nujno, ker umazanija vpliva na izkoristek
modulov, pojasnjuje Igor Kozlar iz Enerteca: "Pri naklonih nad 20 stopinj za
čiščenje modulov poskrbijo meteorne vode. V nasprotnih primerih
priporočamo, da čiščenje opravi strokovno podjetje." Za čiščenje sončnih
elektrarn je namreč potrebno znanje o načinu delovanja elektrarne kakor tudi
o varnosti pri delu, se strinja Primož Tručl iz podjetja Enerson: "Varnost
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mora biti vedno na prvem mestu!" Za te namene posebej izšolani ljudje se
čiščenja lotijo sistematično in pri tem uporabljajo:
• namenske ščetke za čiščenje modulov, saj lahko drugačne uničujejo steklo
na modulih in povzročajo praske,
• samo osmozno vodo, očiščeno vseh primesi, ki puščajo sledove na
modulih,
• drugo namensko opremo, na primer teleskopske palice, ki lahko sežejo do
15 metrov, saj po modulih ni dovoljeno hoditi, ker jih lahko pri tem
poškodujemo.
"Strokovno usposobljeni čistilci sončnih elektrarn so pri svojem delu pozorni
tudi na napake in nepravilnosti, kot so na primer počeni moduli, zrahljane
sponke, slabo pritrjeni kabli, in take, ki so ji naredili glodavci ali ptiči," še
pojasni Tručl.
Moduli se umažejo zaradi različnih drobnih delcev v zraku, kot so prah ali
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

smog, saje, cvetni prah, pesek, pa tudi zaradi ptičjih iztrebkov. Količina
umazanije na modulih je odvisna od mikrolokacije in njene okolice (bližina
proizvodnje, živalskih farm, kurišč različnih vrst). "Ali so moduli čisti ali
umazani, ugotovimo z vlažno bombažno krpo, najbolje bele barve, s katero
potegnemo po površini modula. Če na njej ostanejo sledi umazanije, potem
vemo, da moduli niso čisti," pojasni sogovornik. "Ne glede na preizkus pa iz
izkušenj vemo, da je potrebno čiščenje modulov najmanj vsaki dve leti, na
večini mestnih mikrolokacij in v bližini žarišč prašne umazanije, torej tam, kjer
so farme, industrijske cone, bližina avtoceste, pa najmanj enkrat letno.
Čiščenje sončnih modulov je nujno, če se hočemo izogniti izgubam pri
proizvodnji elektrike. Izgube si lahko vsak izračuna tudi s pomočjo
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kalkulatorja izgub zaradi nerednega čiščenja sončnih modulov," dodaja
Primož Tručl.
Poskrbite za zavarovanje
Sončne elektrarne sicer precej dobro kljubujejo vremenu. "Narejene so tako,
da prenesejo surovo vreme, vključno s točo, večjo količino snega in močan
veter. Tudi blažji potresi, kakršni so značilni za našo državo, načeloma ne bi
smeli uničiti modula. Če se modul zaradi takšnega ali drugačnega razloga le
poškoduje, ga je treba zamenjati," razlaga Jernej Škoflek iz podjetja Sonce
energija. Vsi proizvajalci modulov zagotavljajo garancijo na izdelavo, ki je
načeloma najmanj deset let. "A te ni možno uveljavljati pri poškodbah zaradi
toče ali drugih naravnih katastrof, na primer potresa. Toča, ki bo poškodovala
modul, bo poškodovala tudi strešno kritino. To pa pomeni, da že govorimo o
naravni katastrofi. Zato strankam vedno svetujemo, da si za tak primer
uredijo standardno zavarovanje nepremičnine, v katero vključijo še
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zavarovanje sončne elektrarne," pojasnjuje Škoflek.
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Za čiščenje sončnih elektrarn je potrebno znanje o načinu delovanja elektrarne in tudi o

Enerson

varnosti pri delu, zato naj čiščenje opravi le strokovno usposobljena oseba. Ta bo pri
svojem delu pozorna tudi na napake in nepravilnosti, kot so na primer počeni moduli, zrahljane sponke.

Kaj narediti, ko dotraja
Po 30 letih in več je torej sončno elektrarno treba zamenjati oziroma
odstraniti. Primož Tručl pravi, da dotrajane sončne elektrarne sicer niso
nevarni odpadki, imajo pa nekatere dele, ki lahko štejejo med nevarne
odpadke, podobno kot na primer televizorji, ekrani, računalniki. "Sestavni del
sončnih elektrarn so tudi razsmerniki, ti pretvarjajo enosmerni električni tok,
ki ga proizvajajo sončni moduli na strehah, v izmenični tok, ki se oddaja v
distribucijsko omrežje. Razsmerniki vsebujejo tudi elektronska vezja, zato jih
je treba odstraniti enako kot vso drugo elektronsko opremo. Sončni moduli
vsebujejo izključno razgradljive in ponovno uporabljive materiale, kot so
silicij, srebro, aluminij, folija in steklo, zato jih je mogoče v celoti reciklirati,"
razlaga Tručl. To je okoljsko zagotovo bolj sprejemljivo, kot če te materiale
pridobivamo iz osnovnih surovin, recimo aluminij iz boksita, ne pa iz
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odpadnega aluminija, dodaja sogovornik. Za demontažo modulov mora
poskrbeti lastnik elektrarne, vendar s tem ne bo imel velikih stroškov, saj za
odvoz modulov in njihovo reciklažo poskrbijo specializirana podjetja.
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(SPREMLJAMO) Včeraj ob 677 testiranjih
nobene nove okužbe in smrti zaradi
koronavirusa
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A.L., STA, 23.5.2020

Fotograﬁja je simbolična.

Andrej Petelinšek

Realno je pričakovati, da poleti ne bomo doživeli drugega vala epidemije
koronavirusa, lahko pa se pojavi jeseni ali pozimi, napoveduje vodja strokovne
skupine za covid-19 Bojana Beović. Boji se predvsem hkratne epidemije gripe
in koronavirusa. kot je poudarila za STA, je treba narediti vse, da v drugem
valu ne bi ponovno zapirali države in javnega življenja.
11.15
Včeraj brez novih okužb
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V Sloveniji v petek ob 677 testiranjih drugi dan zapored niso odkrili nobene
nove okužbe z virusom sars-cov-2. V bolnišnicah se je zdravilo 19 bolnikov s
covidom-19, od tega so bili štirje na intenzivnih oddelkih. Umrl ni noben bolnik,
tako da skupno število smrtnih žrtev v Sloveniji ostaja 106.
10.20
Nadzorovali bodo nedovoljene prehode slovensko-italijanske meje na Krasu

Zaradi številnih kršitev pri prehodu slovensko-italijanske državne meje se je
regijski štab Civilne zaščite za Notranjsko s policijo dogovoril, da bo povečala
nadzor na meji z Italijo. Ta konec tedna bodo izvajali večji nadzor na državni
meji na območju Krasa.
Večji nadzor na posameznih gozdnih, poljskih in kolesarskih poteh na Krasu
bodo opravili zaradi dogajanja prejšnji konec tedna, ko so domačini na
območju občin Hrpelje-Kozina, Sežana in Komen zaznali večje število
italijanskih državljanov, ki so v nasprotju z odredbami prestopali italijanskoslovensko mejo.
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10.15
Beovićeva za STA: Treba je narediti vse, da v drugem valu koronavirusa ne bi ugašali
javnega življenja

Realno je pričakovati, da poleti ne bomo doživeli drugega vala epidemije
koronavirusa, lahko pa se pojavi jeseni ali pozimi, napoveduje vodja strokovne
skupine za covid-19 Bojana Beović. Boji se predvsem hkratne epidemije
gripe in koronavirusa. Poudarja, da je treba narediti vse, da v drugem valu ne
bi ponovno zapirali države in javnega življenja.
"Glede na trenutno epidemiološko stanje in glede na to, da se ljudje poleti
družimo bolj na prostem, ni šol in tovrstnega združevanja, je realno
pričakovati, da ne bomo doživeli takoj novega epidemičnega vala," je v
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pogovoru za STA povedala infektologinja Beovićeva z Univerzitetnega
kliničnega centra (UKC) Ljubljana.
10.00
Mediana: Med epidemijo za petino več kupcev slovenskih živil

Kupci so v času epidemije novega koronavirusa v trgovinah bolj segali po
slovenskih izdelkih, je pokazala raziskava Mediane. Med krizo je skoraj 20
odstotkov kupcev, ki tega prej niso počeli, začelo kupovati izdelke
slovenskega porekla.
Pri vprašanju o primerjavi nakupovalnih navad pred in med epidemijo je 44
odstotkov vprašanih odgovorilo, da se tudi v času epidemije ozirajo na
slovensko poreklo živil, ker so to počeli že prej.
Dobrih 35 odstotkov pa ne gleda na slovensko poreklo, ker tega niso počeli
niti pred krizo. Da v času epidemije kupuje več živil slovenskega porekla, je
odgovorilo 19,5 odstotka vprašanih, 1,1 odstotka pa, da takih živil kupuje
manj.
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9.00
V petek aktiviranih 1519 pripadnikov sil za zaščito in reševanje

Ob epidemiji novega koronavirusa so vsakodnevno aktivirani pripadniki civilne
zaščite in drugih organizacij ter številni prostovoljci. V petek je bilo na vseh
ravneh angažiranih 1519 pripadnikov sil za zaščito in reševanje, je zapisano v
biltenu Centra za obveščanje RS.
8.20
Za poročna slavja omejitev zbiranja ne velja, na poročnem obredu na javnem kraju
dovoljeno do 50 ljudi
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Po novem odloku o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih je
dovoljeno zbiranje do 50 ljudi, če je med njimi ustrezna razdalja. Ta omejitev
ne velja za poročna slavja, saj gre za krog zasebnih povabljencev, pri
poročnem obredu na javnem kraju pa omejitev do 50 ljudi velja. Vlada je
objavila tudi odgovore na druga pogosta vprašanja. Več -> TUKAJ.
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Nova pravila, ki bodo letos veljala v hrvaških
kampih: Kako bo na recepcijah, s skupnimi
sanitarijami, ﬁzično razdaljo?
23.5.2020

Gre za seznam številnih priporočil, vsa si lahko preberete tukaj.
1. Fizična razdalja
Letos bo na vseh površinah kampa, tudi v sanitarijah, recepcijah, trgovinah,
med čakanjem pred bari kot tudi na plažah in bazenih potrebno vzdrževati
dovolj veliko fizično razdaljo. HZJZ priporoča 1,5 metra. Brisače in ležalniki na
plaži morajo biti med seboj oddaljeni vsaj meter in pol. V zaprtih prostorih je
treba spoštovati pravilo največjega števila dovoljenih oseb glede na površino.
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2. Razkuževanje
Pred vhodi v zaprte prostore morajo biti ves čas na voljo razkužila, enako
velja za delovne površine, kot je denimo pult recepcije.
3. Uporaba zaščitnih mask in izobešene smernice
V priporočilih je zapisano, da je v notranjosti zaželeno nositi zaščitno masko.
Na vidnih mestih morajo biti izobešene smernice o pravilnem vedenju in
ustreznih higienskih postopkih, ki ljudi opomnijo na to, kako morajo ravnati v
času epidemije. Smernice je treba gostom izročiti tudi ob prijavi. Objaviti je
treba ključne telefonske številke, na katere se lahko gostje obrnejo v primeru,
da pri sebi ali bližnjih sumijo okužbo s koronavirusom.
4. Recepcije bodo delovale drugače
Tudi na recepcijah bo letos nekoliko drugače. Postopki prijave in odjave bodo
opravljeni na čim hitrejši način, priporočljivo je, da trajajo največ 15 minut. Če
tehnične možnosti to dopuščajo, gostom svetujejo, da se prijavijo kar sami
preko spleta. To naredijo takrat, ko opravijo rezervacijo nastanitve v kampu.
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V priporočilih svetujejo, naj na pulte recepcije postavijo pleksi stekla ali druge
fizične pregrade. Recepcijo bo odslej potrebno redno prezračevati, površine
bodo morale biti ves čas razkužene.
5. Restavracije
V restavracijah bodo morale biti mize in stoli postavljeni na ustrezni razdalji,
pribor morajo natakarji na mizo prinesti šele takrat, ko gost sede za mizo.
Svetujejo uporabo plastificiranih jedilnikov, ki jih lahko razkužujejo. Gostje in
zaposleni morajo držati varnostno razdaljo.
6. Sanitarije
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HZJZ svetuje, da je sanitarije potrebno očisititi, prezračiti in razkužiti vsaj na
dve uri, po potrebi tudi pogosteje. V sanitarijah je lahko hkrati omejeno število
ljudi, to je odvisno od velikosti prostora. V priporočilih je zapisano, da bolj kot
električne sušilnike rok svetujejo uporabo papirnatih brisač za enkratno
uporabo. Gostom namesto skupnih stranišč in prh svetujejo, naj raje uporabijo
zasebne oziroma družinske kopalnice, kjer se lahko posameznik ali cela
družina zaklene v prostor.
7. Otroška igrala
Otroške animacije bodo to poletje v kampih lahko potekale, a bo na njih lahko
prisotno le omejeno število otrok. Obratovala bodo tudi igrala, staršem pa ob
tem svetujejo, naj otrokom pogosteje razkužujejo roko in jih opozarjajo, naj se
z rokami ne dotikajo obraza.

Turizem 2020-2030: Kaj bomo potovali? Teh 5
trendov naj bi zaznamovalo potovanja v
prihodnjem desetletju
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

23.5.2020

Kot v modi in opremljanju stanovanja obstajajo trendi tudi v turizmu. Tudi
Slovenci ne poznamo več zgolj ležanja na plaži ali ob bazenu z občasnim
namakanjem v vodi. Kot smo različni ljudje, postajajo različne tudi naše
potovalne navade. Vseeno pa strokovnjaki opažajo nekatere značilnosti, ki so
skupne veliko popotnikom z različnih koncev sveta. Kriza zaradi koronavirusa
je trenutno sicer mnogim spremenila načrte za letošnje dopuste in potovanja,
a zelo verjetno je, da se bodo smernice znova uveljavile, ko bo grožnja mimo.
Mednarodno druženje AIRTH (Alliance for Innovators and Researchers in
Tourism and Hospitality - Aliansa inovatorjev in raziskovalcev v turizmu in
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hotelirstvu) s sedežem na FTŠ UP - Turistica v Portorožu ponuja svoj pogled
na želje in navade sodobnih nomadov.
Ti trendi naj bi zaznamovali potovanja v prihodnjem desetletju:
1. Manj znana mesta
Med turisti narašča zanimanje za odkrivanje manj znanih krajev in območij.
Ker so mesta z največ znamenitostmi, denimo Benetke, Barcelona ali
Amsterdam, že prenatrpana, se mnogo popotnikov raje odloča za druga večja
mesta v obiskanih državah. Prebivalci večjih držav pa morda namesto poti v
tujino izberejo mesto v svoji državi, ki ga še ne poznajo. Pri tem jih še
spodbuja zavedanje, da z obiskom prispevajo k izboljšanju gospodarstva in
življenja prebivalcev na teh lokacijah. Zanimivo bi bilo vedeti, koliko
prebivalcev denimo Tolmina, Metlike ali Rateč je že obiskalo Maribor - in
seveda obratno.
2. Počasi in ležerno
Medtem ko naše delovno življenje zaznamujeta hitenje in učinkovitost, si na
dopustu radi vzamemo čas in se nekoliko upočasnimo. Namesto po avtocesti
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

se zato marsikdo zapelje po slikoviti regionalni cesti in si mimogrede ogleda
še kako znamenitost ali se ustavi v lokalni gostilni. V duhu trajnostnega
turizma pa turisti za prevoz izberejo tudi vlak, avtobus ali kolo. Pred leti je bila
denimo v Sloveniji organizirana akcija Stranske poti so zapeljivejše od
glavnih, a ni videti, da bi bila dosegla načrtovani učinek. Smo bili pred časom?
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Takšni gneči, kot je bila nekoč na bazarju v Istanbulu, je odklenkalo.

Zora Štok

3. Vse v zvezi s hrano
Kadar na družbenih omrežjih zagledate zanimivo sliko jedi, hočete najbrž
izvedeti, kako je narejena in kakega okusa je. Poiščete restavracijo, kjer je
nastal posnetek, morda celo rezervirate mizo in se odpeljete tja na večerjo.
Veliko potovanj bo v prihodnjih letih sledilo temu scenariju, menijo v AIRTH. V
Sloveniji se v ta trend dvakrat letno, pomladi in jeseni, vključuje teden
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restavracij, ko je mogoče pri sodelujočih ponudnikih pokusiti najboljše, kar
ponuja slovenska gastronomija.

Kaj je AIRTH?
AIRTH je mednarodno združenje, namenjeno spodbujanju,
raziskovanju in promoviranju inovativnosti v turizmu. Člani,
ki so vidni predstavniki turističnega gospodarstva in univerz,
organizirajo ali so vabljeni na odmevne z inovativnostjo
povezane dogodke po celem svetu, kjer se srečujejo
akademiki, študenti, lokalno gospodarstvo in načrtovalci
turističnega razvoja. S povezovanjem različnih disciplin
člani AIRTH ponujajo paleto storitev in znanj za napredno
oblikovanje turističnih produktov in storitev po
najsodobnejših načelih tako imenovanih experience designa
(kar nekateri slovenijo kot oblikovanje izkušenj), design
thinkinga (po naše oblikovalsko razmišljanje) in kreiranja
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

unikatnih doživetij. Slovenska različica portala
www.AIRTH.global gosti vsakoletne pozive Slovenske
turistične organizacije Snovalec in Sejalec za najbolj
inovativne turistične proizvode, angleška različica pa skriva
veliko informacij o turističnih novostih in raziskavah z vsega
sveta.
4. Lokalni utrip
Dnevi, ko so turisti brzeli od ene znamenitosti do druge, so davno minili.
Sodobni popotniki radi pijejo kavo v lokalnih kavarnicah, kupujejo pridelke z
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bližnjih kmetij na tržnicah, ki so jih prej poznali samo domačini, in opazujejo
vsakdanje življenje prebivalcev. Spoznavanje kulture in utripa obiskanega
kraja je postalo enako pomembno od spomenikov in umetnosti v muzejih. Res
pa je, da morajo biti mesta in kraji za take vrste turizem primerno opremljeni:
turisti ne morejo posedati v zaprtih kavarnicah niti nakupovati na tržnici, ki ne
deluje.
5. Solo potovanja
Ne le samski milenijci, tudi srečno poročeni ljudje srednjih let radi kdaj
odpotujejo po svoje in si ogledajo kaj, kar zanima le njih. Eden večjih izzivov
turističnih ponudnikov bo zato oblikovanje privlačne in cenovno ugodne
ponudbe za solo popotnike. Pomembno vlogo pa bodo pri tem seveda igrale
tudi varnostne razmere v svetu.

Zlatoličje: Obudili bodo tradicijo izpiranja
zlata iz Drave
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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V občini Starše bodo, če bo šlo po načrtih, še letos obudili zgodbe o izpiranju
zlata v reki Dravi. Odobren je bil namreč njihov projekt preko Lokalne akcijske
skupine LAS Zlata Drava. S tem bodo v Zlatoličju oživeli izpiralci zlata. Ideja
projekta se je pilila in oblikovala že kar precej časa. Pobudnik obuditve
zgodbe o zlatokopih Sandi Furek, domačin iz Zlatoličja in občinski svetnik, je
podporo dobil pri županu Starš Bojanu Kirbišu in občinski upravi. Nato so
projekt prijavili skupaj s Turističnim društvom Starše, Športnim društvom
Zlatoličje in podjetjem Gradnje Starše.
S projektom želijo današnjim generacijam predstaviti ta delček zgodovine,
predvidene so delavnice za različne ciljne skupine (šolarje, strokovnjake in
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splošno javnost oziroma turiste), želijo si razviti celotni turistični produkt in
zgodbo razviti širše. "Namen projekta Zlata Drava je oživeti, ohraniti in
prenašati na naslednje rodove kulturnozgodovinsko izročilo o izpiranju zlata v
Zlatoličju," dodajajo na občini. "Sicer pa je ideja nekoliko širša, saj želimo
poleg izpiranja zlata ponuditi še druge turistične dejavnosti pri nas," je dodal
Furek. Prikaz izpiranja zlata bo v Zlatoličju, kjer bodo uredili tudi dostop
(cesto), predvidevajo pa še postavitev opreme ob kapelici in nabavo opreme
za izpiranje zlata. Skupna vrednost projekta je nekaj manj kot 41 tisoč evrov,
sofinanciranje znaša nekaj manj kot 30 tisoč evrov. V Dravi je resnično še
danes mogoče najti luskice zlata, čeprav ga je veliko manj kot nekoč. Tako
zaradi večtisočletnega izkopavanja kot zaradi hidroelektrarn.
Nekoč veliko zlata na Dravskem polju
Prve zgodbe o najdbah zlata v dravskih naplavinah segajo že v daljno 6.
stoletje pred našim štetjem. Zlato je bilo precej enostavno odkopavati,
odstraniti je bilo treba le kakšnega pol metra zemlje, pod katero se je nahajala
do meter in pol debela plast, v njej pa za grah velika zlata zrna. Rimljani so ga
kasneje z domačini nabrali toliko, da je vrednost zlata v rimskem imperiju

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

padla za kar tretjino.
Stalne dovolilnice za izpiranje zlata na Dravi je leta 1776 izdala cesarica
Marija Terezija. Razveljavili so jih šele po drugi svetovni vojni. Med letoma
1907 in 1908 je na Dravi zlato izpiralo kar 200 posameznikov, ki naj bi iz
vrhnjih plasti rečnih nanosov pridobili tudi do dvanajst kilogramov zlata na
sezono. Med obema svetovnima vojnama so bili bregovi Drave razdeljeni na
koncesijska polja za raziskave in izpiranje, nato je po drugi svetovni vojni
iskanje zlata hitro pojenjalo.
Primarna nahajališča zlata, ki se je skozi dolga geološka obdobja izpiralo in se
odlagalo v koritu Drave, so v avstrijskih Turah. Tam se nahajajo dolge
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kremenove žile z zlatom, ki so dolge več sto metrov. Zlati delci se največkrat
naberejo v nižjih, bolj umirjenih delih rek in na notranjih delih rečnih meandrov.

Sončna elektrarna od vgradnje do vzdrževanja:
Kaj bo na računu za elektriko
23.5.2020

Optimalna streha za sončno elektrarno je obrnjena proti jugu, jugozahodu ali
jugovzhodu, njen naklon pa je med 20 in 40 stopinjami. "Ti pogoji zagotavljajo
preprosto namestitev, optimalno delovanje, največji izkoristek in rentabilnost
sončne elektrarne. Velikost sončne elektrarne se prilagodi letni porabi in
potrebni priključni moči kupca. Cilj je, da pokrijemo 100 odstotkov letne
porabe," razlagajo v podjetju Energija plus. Izpostavljajo pa še eno zanimivo
novost na področju oskrbe s sončno energijo: "V letu 2020 je bil sprejet tudi
odlok, ki omogoča postavitev skupnostne samooskrbne sončne elektrarne. To
pomeni, da so za samooskrbo primerne tudi večstanovanjske zgradbe in
skupnosti." Poleg smeri in naklona strehe morajo biti za postavitev sončne
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elektrarne izpolnjene še nekatere zakonsko predpisane zahteve. "Stavba
mora imeti pravnomočno gradbeno dovoljenje ali odločbo 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, ki je ob stavbi in je
zgrajen po veljavnih predpisih s področja graditve objektov. Skladna mora biti
z zahtevami iz soglasja za priključitev, ki ga izda lokalni sistemski operater
distribucijskega omrežja," še pojasnjujejo v Energiji plus. Postavitev sončne
elektrarne sicer ne vzame veliko časa, dolgotrajnejše je pridobivanje
dokumentacije. "Postopek izvedbe sončne elektrarne traja od 30 do 90 dni,
predvsem je odvisen od izdaje soglasja pri elektro distribuciji, kjer se v
zadnjem času pojavljajo ozka grla, zaradi števila vlog. Na čas izvedbe vpliva
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tudi financiranje, saj se postopek podaljša, če zaprosite za eko kredit,"
pojasnjuje Igor Kozlar iz podjetja Enertec. "Za samo postavitev SE na objektu
načeloma niso potrebne vnaprejšnje priprave. Montažna ekipa za postavitev
elektrarne na strehi potrebuje en do dva dni," še dodaja Kozlar.

Kako hitro bo na strehi?
V GEN-I Sonce razlagajo, da sončno elektrarno zgradijo po
načelu vse na ključ, kar pomeni, da bo poskrbljeno za
izvedbo celotnega postopka: od začetnega strokovnega
svetovanja in ogleda objekta do izračuna ustrezne velikosti
sončne elektrarne, načrtovanja in montaže. Brezplačno bosta
urejeni vsa potrebna dokumentacija za pridobitev subvencije
Eko sklada in dokumentacija za pristojnega distribucijskega
operaterja. Celoten postopek praviloma traja od osem do
deset tednov, sama montaža na objektu pa običajno le en
delovni dan, z jamstvom, da gradbena dela ne poškodujejo
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vašega objekta in okolice.
Kaj bo na računu za elektriko
Kdor se odloči za postavitev lastne sončne elektrarne, najbrž pričakuje, da bo
s tem razbremenjen vseh vezi z dobaviteljem električne energije. A ni čisto
tako. "Z lastno elektrarno si zagotovimo proizvodnjo energije za pokrivanje
lastne porabe. To pomeni, da nam ob ustreznem načrtovanju in
dimenzioniranju velikosti naprave po izgradnji elektrarne ni treba plačevati
stroškov porabe električne energije (kWh). Z mesečnim računom za elektriko
pa še plačujemo strošek obračunske moči in prispevek OVE + SPTE, ki sta
vezana na priključno moč električnega priključka. Pri povprečnem
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gospodinjskem odjemalcu je to približno 14 evrov mesečno," pojasnjujejo v
podjetju GEN-I. "Samooskrbna elektrarna namreč uporablja distribucijsko
omrežje kot neke vrste shranjevalnik energije, prek katerega se uravnavajo
viški in manki – ko sončna elektrarna proizvaja več energije, kot je porabimo,
viške oddaja v omrežje, ko pa elektrarna ne proizvaja dovolj energije (v
obdobjih nizke osončenosti), pa prejmete električno energijo iz omrežja. Pri
obračunu električne energije ter omrežnine, prispevkov in drugih dajatev, ki se
obračunavajo na količino prevzete električne energije, se upošteva količina
električne energije (v kWh), ki pomeni razliko med prevzeto in oddano
električno energijo (v kWh), ob koncu obračunskega obdobja, to je konec
koledarskega leta. Zato je načrtovanje velikosti elektrarne, ki bo čim bolj
natančno ustrezala energetskim potrebam posameznika, ključno," še dodajajo
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v GEN-I.

Sodobni nadstrešek z integrirano sončno elektrarno zagotavlja senco, hkrati so moduli

Tdx/Carportwerk

dovolj prosojni, da prepuščajo svetlobo.

Z vami bo najbrž 30 let
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Za orientacijo, kdaj je smiselno razmišljati o samooskrbi z električno energijo,
smo strokovnjake povprašali tudi o finančni smotrnosti naložbe. "Investicija v
sončno elektrarno se najbolj izplača, če za elektriko na mesec plačate 100
evrov ali več," meni Jernej Škoflek, tehnični direktor v podjetju Sonce energija.
"Večji je strošek elektrike, hitreje se povrne investicija. Pri standardni
samooskrbni sončni elektrarni za gospodinjstvo v velikosti 11 kW se investicija
tako predvidoma povrne v povprečju v osmih letih. "Pri večjih elektrarnah na
kmetijah ali podjetjih se investicija povrne še prej, v povprečju prej kot v
sedmih letih. Strošek samooskrbne elektrarne lahko gospodinjstva in poslovni
odjemalci dodatno znižajo s subvencijami, ki jih ponuja Eko sklad. Za celoten
strošek elektrarne pa lahko pridobijo tudi ugoden kredit. Subvencija je 180
evrov na kW moči, kar pomeni, da se lahko cena sončne elektrarne zmanjša
za okoli 15 odstotkov, pa tudi do 20," razlaga Škoflek. Nekoliko drugačne
podatke navajajo v podjetju GEN-I, kjer menijo, da je znesek investicije
odvisen od več dejavnikov, zato je tudi doba vračanja investicije različna in v
povprečju traja do dvanajst let, s pridobitvijo nepovratne finančne spodbude
oziroma subvencije Eko sklada pa se investicija lahko povrne tudi v desetih
letih. Še vedno pa uporabniku ostane nekaj let brez skrbi. "Z razvojem
fotovoltaične tehnologije so sončne elektrarne postale kvalitetnejše in
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

zanesljivejše. Njihova pričakovana življenjska doba je 30 let. S sončno
elektrarno torej zagotovite trajnostni vir električne energije sebi in svojim
otrokom," dodajajo v GEN-I. Enako obdobje navaja Jernej Škoflek: "Tako
imenovana ekonomska življenjska doba sončne elektrarne, ki omogoča
maksimalni izkoristek modulov za proizvodnjo električne energije, je
minimalno 30 let. Seveda pa lahko s primernim vzdrževanjem elektrarne – kot
vseh drugih naprav – njeno uporabno dobo podaljšamo tudi za več let.
Primerno vzdrževanje pomeni redne letne preglede elektrarne. Istočasno pa
lahko od daleč z naprednimi aplikacijami sproti spremljamo njeno delovanje in
se takoj odzovemo na morebitne napake. Večina napak se da odpraviti na
daljavo, v redkih primerih pa napravo tudi fizično pregledamo." Da s
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pregledom elektrarne preventivno poskrbimo za zmanjšanje možnosti napak v
njenem delovanju, poudarjajo tudi v Enertecu, kjer pregled priporočajo na dve
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leti.

Cene energije na energetskem trgu so izpostavljene velikim

Tdx/Solarterrassen Carportwerk Gmbh

nihanjem glede na različna politična, ekonomska in tudi naravna
tveganja. Če imate lastne vire električne energije, boste morebitnim nenadnim dvigom cen bistveno manj
izpostavljeni.

Čiščenje modulov najmanj vsaki dve leti
K vzdrževanju sodi tudi redno čiščenje fotonapetostnih modulov, ki ga ne
more opraviti kdorkoli. Čiščenje je nujno, ker umazanija vpliva na izkoristek
modulov, pojasnjuje Igor Kozlar iz Enerteca: "Pri naklonih nad 20 stopinj za
čiščenje modulov poskrbijo meteorne vode. V nasprotnih primerih
priporočamo, da čiščenje opravi strokovno podjetje." Za čiščenje sončnih

51

Seniorji.info
Država: Slovenija

23.05.2020
Sobota, 13:14

Kazalo

https://www.seniorji.info/spremljamo-nadzorovali-b...

17 / 26

elektrarn je namreč potrebno znanje o načinu delovanja elektrarne kakor tudi
o varnosti pri delu, se strinja Primož Tručl iz podjetja Enerson: "Varnost mora
biti vedno na prvem mestu!" Za te namene posebej izšolani ljudje se čiščenja
lotijo sistematično in pri tem uporabljajo:
• namenske ščetke za čiščenje modulov, saj lahko drugačne uničujejo steklo
na modulih in povzročajo praske,
• samo osmozno vodo, očiščeno vseh primesi, ki puščajo sledove na modulih,
• drugo namensko opremo, na primer teleskopske palice, ki lahko sežejo do
15 metrov, saj po modulih ni dovoljeno hoditi, ker jih lahko pri tem
poškodujemo.
"Strokovno usposobljeni čistilci sončnih elektrarn so pri svojem delu pozorni
tudi na napake in nepravilnosti, kot so na primer počeni moduli, zrahljane
sponke, slabo pritrjeni kabli, in take, ki so ji naredili glodavci ali ptiči," še
pojasni Tručl.
Moduli se umažejo zaradi različnih drobnih delcev v zraku, kot so prah ali
smog, saje, cvetni prah, pesek, pa tudi zaradi ptičjih iztrebkov. Količina
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

umazanije na modulih je odvisna od mikrolokacije in njene okolice (bližina
proizvodnje, živalskih farm, kurišč različnih vrst). "Ali so moduli čisti ali
umazani, ugotovimo z vlažno bombažno krpo, najbolje bele barve, s katero
potegnemo po površini modula. Če na njej ostanejo sledi umazanije, potem
vemo, da moduli niso čisti," pojasni sogovornik. "Ne glede na preizkus pa iz
izkušenj vemo, da je potrebno čiščenje modulov najmanj vsaki dve leti, na
večini mestnih mikrolokacij in v bližini žarišč prašne umazanije, torej tam, kjer
so farme, industrijske cone, bližina avtoceste, pa najmanj enkrat letno.
Čiščenje sončnih modulov je nujno, če se hočemo izogniti izgubam pri
proizvodnji elektrike. Izgube si lahko vsak izračuna tudi s pomočjo kalkulatorja
izgub zaradi nerednega čiščenja sončnih modulov," dodaja Primož Tručl.
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Poskrbite za zavarovanje
Sončne elektrarne sicer precej dobro kljubujejo vremenu. "Narejene so tako,
da prenesejo surovo vreme, vključno s točo, večjo količino snega in močan
veter. Tudi blažji potresi, kakršni so značilni za našo državo, načeloma ne bi
smeli uničiti modula. Če se modul zaradi takšnega ali drugačnega razloga le
poškoduje, ga je treba zamenjati," razlaga Jernej Škoflek iz podjetja Sonce
energija. Vsi proizvajalci modulov zagotavljajo garancijo na izdelavo, ki je
načeloma najmanj deset let. "A te ni možno uveljavljati pri poškodbah zaradi
toče ali drugih naravnih katastrof, na primer potresa. Toča, ki bo poškodovala
modul, bo poškodovala tudi strešno kritino. To pa pomeni, da že govorimo o
naravni katastrofi. Zato strankam vedno svetujemo, da si za tak primer uredijo
standardno zavarovanje nepremičnine, v katero vključijo še zavarovanje
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sončne elektrarne," pojasnjuje Škoflek.

Za čiščenje sončnih elektrarn je potrebno znanje o načinu delovanja elektrarne in tudi o varnosti

Enerson

pri delu, zato naj čiščenje opravi le strokovno usposobljena oseba. Ta bo pri svojem delu pozorna
tudi na napake in nepravilnosti, kot so na primer počeni moduli, zrahljane sponke.

Kaj narediti, ko dotraja
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Po 30 letih in več je torej sončno elektrarno treba zamenjati oziroma
odstraniti. Primož Tručl pravi, da dotrajane sončne elektrarne sicer niso
nevarni odpadki, imajo pa nekatere dele, ki lahko štejejo med nevarne
odpadke, podobno kot na primer televizorji, ekrani, računalniki. "Sestavni del
sončnih elektrarn so tudi razsmerniki, ti pretvarjajo enosmerni električni tok, ki
ga proizvajajo sončni moduli na strehah, v izmenični tok, ki se oddaja v
distribucijsko omrežje. Razsmerniki vsebujejo tudi elektronska vezja, zato jih
je treba odstraniti enako kot vso drugo elektronsko opremo. Sončni moduli
vsebujejo izključno razgradljive in ponovno uporabljive materiale, kot so silicij,
srebro, aluminij, folija in steklo, zato jih je mogoče v celoti reciklirati," razlaga
Tručl. To je okoljsko zagotovo bolj sprejemljivo, kot če te materiale
pridobivamo iz osnovnih surovin, recimo aluminij iz boksita, ne pa iz
odpadnega aluminija, dodaja sogovornik. Za demontažo modulov mora
poskrbeti lastnik elektrarne, vendar s tem ne bo imel velikih stroškov, saj za
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odvoz modulov in njihovo reciklažo poskrbijo specializirana podjetja.

27 najpogostejših mitov o koronavirusu: Drži
ali ne drži? Ne, ne moremo se okužiti s kitajsko
hrano
22.5.2020

Novi koronavirus, poznan kot SARS-CoV-2, se je razširil iz kitajskega mesta
Wuhan na vse kontinente - razen na Antarktiko. Svetovna zdravstvena
organizacija (WHO) je 11. marca uradno razglasila svetovno pandemijo.
Zaradi virusa je po vsem svetu umrlo že več sto tisoč ljudi, okuženih je nekaj
milijonov, največ v ZDA in Rusiji. Običajno je, da se ljudje prestrašijo takoj, ko
se začne govoriti o pandemiji - s strahom pa se pojavijo tudi napačne
informacije in govorice. Raziskali bomo nekaj najpogostejših mitov, ki trenutno
krožijo po družbenih omrežjih in med ljudmi.
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1. Razprševanje klora ali alkohola po koži uniči viruse v telesu
Nanašanje alkohola ali klora na telo lahko škoduje, še zlasti če zaide v oči ali
usta. Čeprav lahko ljudje te kemikalije uporabljajo za razkuževanje površin, jih
ne smejo uporabiti na koži in z njimi nikakor ne morejo uničiti virusov v telesu.
2. Ogroženi so samo starejši ljudje in otroci
S SARS-CoV-2 se lahko, tako kot z drugimi koronavirusi, okužijo ljudje vseh
starosti. Drži pa, da je pri starejših ljudeh in pri posameznikih, ki imajo tudi
druge zdravstvene težave, na primer sladkorno bolezen ali astmo, večje
tveganje, da zbolijo.

Ljudje vseh starosti lahko zbolijo za covidom-19, res je
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zbolelo več odraslih, a otroci niso imuni
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Znanstveniki za zdaj še ne vedo, kako bodo temperaturne spremembe vplivale na širjenje SARS-

Reuters

CoV-2.

3. Otroci ne morejo zboleti za covidom-19
Ljudje vseh starosti lahko zbolijo za covidom-19. Do zdaj je zbolelo več
odraslih, a otroci niso imuni. Pravzaprav za zdaj znani podatki kažejo, da
otroci zbolijo prav tako pogosto kot odrasli, vendar so njihovi simptomi
običajno blažji.
4. Covid-19 je podoben gripi
Virus SARS-CoV-2 povzroči bolezen, katere simptomi so podobni gripi, na
primer bolečine, vročina in kašelj. Tako covid-19 kot gripa sta lahko v milejši
ali hudi obliki, v redkih primerih pa ljudje zaradi te bolezni umrejo. Zaradi obeh
lahko pride do pljučnice. Vendar je celostni profil bolezni covid-19 resnejši.
Smrtnost je od eno- do triodstotna. Čeprav znanstveniki podatke o natančni
stopnji umrljivosti še obdelujejo, je že jasno, da je nekajkrat višja kot pri
običajni sezonski gripi.
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5. Vsi s covidom-19 umrejo
Ta trditev je neresnična. Kot smo že razjasnili, je umrljivost zaradi covida-19
usodna le za manjši odstotek ljudi. V zadnjem poročilu kitajskega centra za
nadzor bolezni in preventivo kar 80,9 odstotka primerov bolezni covid-19
poteka brez težav. Tudi WHO je poročal, da okrog 80 odstotkov obolelih nima
težje oblike bolezni, zato ne potrebujejo posebne oskrbe in bolnišničnega
zdravljenja. Pri njih se lahko pojavijo vročina, kašelj, vnetje grla, utrujenost in
manjše težave z dihanjem.
6. Mačke in psi prenašajo koronavirus
Pred časom so se pojavili dokazi, da se lahko s SARS-CoV-2 okužijo tudi
mačke in psi. V Hongkongu je namreč zbolel špic, katerega lastnik je bil
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okužen s covidom-19. Pes ni kazal nobenih simptomov. Znanstveniki še
preučujejo pomen tega za izbruh koronavirusa. Jonathan Ball, profesor
molekularne virologije na angleški univerzi v Nottinghamu, je ob tem jasen:
"Ločiti moramo med pravo okužbo in odkrivanjem prisotnosti virusa. Še vedno
mislim, da je vprašljiv pomen tega odkritja, saj se okužbe večinoma prenašajo
s človeka na človeka. O tem moramo izvedeti več, a panika ni potrebna - ne
verjamem, da se lahko okužba prenese na psa, pravi vzrok za izbruh bolezni
so ljudje."
7. Zaščitne maske vedno zaščitijo pred koronavirusom
Zdravstveni delavci uporabljajo profesionalne maske, ki se tesno prilegajo
obrazu, in tako preprečujejo okužbo. Maske za enkratno uporabo in zaščitne
rute pa ne morejo zaščititi pred kapljicami, hkrati tudi ne omogočajo zaščite
pred aerosoli. V ameriškem Centru za nadzor bolezni in preventivo (The
Centers for Disease Control and Prevention - CDC) so zato izdali priporočilo,
naj vsi ljudje na javnih mestih uporabljajo zaščitne maske iz blaga, saj je težko
vedno upoštevati priporočeno razdaljo dveh metrov. Ta ukrep pomaga pri
upočasnjevanju širjenja virusa med ljudmi, ki ne kažejo nobenih simptomov, in
med ljudmi, ki ne vedo, ali so okuženi. A tudi med nošenjem maske ne
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

smemo pozabiti na upoštevanje drugih ukrepov - ne smemo se dotikati
obraza, poskušamo upoštevati priporočeno razdaljo. Na spletu najdete veliko
napotkov za izdelavo maske. Kirurške maske in maske N95 zagotavljajo večjo
zaščito, a so na voljo samo za zdravstvene delavce.
8. Sušilniki za roke uničijo koronavirus
Sušilniki za roke ne uničijo koronavirusa. Najboljši način, da zaščitimo sebe in
druge, je, da si roke umivamo z milom in toplo vodo ali da uporabimo
razkužilo na osnovi alkohola.
9. SARS-CoV-2 je le mutirana oblika navadnega prehlada
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Koronavirusi so velika družina virusov, vsi imajo na svoji površini bodičaste
beljakovine. Nekateri od njih imajo človeka za svojega osnovnega gostitelja in
povzročajo običajni prehlad. Drugi koronavirusi, kot je SARS-CoV-2, primarno
okužijo živali. Tako mers kot sars sta se začela pri živalih in sta nato prešla na
ljudi.
10. Da se okužiš, moraš biti deset minut v stiku z obolelim
Dalj časa kot smo v stiku z okuženim, večja je možnost, da zbolimo, zato je
mogoče, da se to zgodi tudi v manj kot desetih minutah.
11. Izpiranje nosu s fiziološko raztopino ščiti pred koronavirusom
Ni dokazov, da bi izpiranje nosu s fiziološko raztopino ščitilo pred okužbo.
Nekateri raziskovalci sicer trdijo, da bi lahko s tem zmanjšali simptome in
preprečili akutno vnetje dihal, nimajo pa dokazov, da bi s tem zmanjšali
tveganje, da zbolimo.
12. Zaščitimo se lahko z grgranjem belila
Belila ne smemo nikoli dati v usta. V prav nobenih okoliščinah nimamo od
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

tega koristi. Belilo je jedko in lahko povzroči veliko poškodbo.
13. Antibiotiki uničijo koronavirus
Antibiotiki uničijo samo bakterije, ne morejo pa uničiti virusov.
14. Termalni skenerji lahko diagnosticirajo koronavirus
Termalni skenerji lahko izmerijo, ali ima pacient povišano telesno temperaturo,
a tudi drugi simptomi, kot je sezonska gripa, povzročijo povišano telesno
temperaturo. Pri okužbi s covidom-19 se simptomi pojavijo dva do štirinajst
dni po okužbi, kar pomeni, da okuženi prve dneve sploh ni imel povišane
telesne temperature in tudi termalni skenerji tega ne bi mogli zaznati.
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15. Česen ščiti pred koronavirusom
Nekatere raziskave kažejo, da bi lahko česen upočasnil rast nekaterih vrst
bakterij. A covid-19 povzroča virus in ni dokazov o tem, da bi se lahko ljudje
pred njim zaščitili z uživanjem česna.
16. Paketi iz Kitajske lahko širijo koronavirus
Na podlagi prejšnjih raziskav o podobnih koronavirusih, vključno s tistimi, ki
povzročijo sars in mers in so podobni SARS-CoV-2, znanstveniki verjamejo,
da virus ne more dolgo preživeti na pismih ali paketih. Pri CDC razložijo, da
"je zaradi slabe možnosti za preživetje teh virusov na površinah zelo majhna
možnost, da bi se virus širil z embalaže ali z izdelkov, ki so več dni ali tednov
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potovali pri sobni temperaturi".

Čeprav se zdi, da je SARS-CoV-2 nevarnejši kot gripa, pa ni najbolj smrtonosen virus, s katerim

Proﬁmedia

se je srečal človek.
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17. Domača zdravila lahko ščitijo pred covidom-19 in ga pozdravijo
Nobeno domače zdravilo ne more ščititi pred covidom-19. To velja za vitamin
C, eterična olja, srebrov koloid, sezamovo olje, česen, čistilo za akvarije,
žajbelj in srkanje vode vsakih 15 minut. Najboljša metoda za zaščito sta
temeljito umivanje rok in izogibanje krajem z velikim številom ljudi.
18. S koronavirusom se lahko okužimo, če uživamo kitajsko hrano
Ne, ne moremo se okužiti s kitajsko hrano.
19. S koronavirusom se lahko okužimo preko urina in blata
Zelo malo je možnosti, da bi bila ta trditev resnična. Po besedah profesorja
Johna Edmundsa z London School of Hygiene & Tropical Medicine velja
naslednje: "Misel na to ni prijetna, a vsakič ko pogoltnete, požirate sluz
zgornjih dihal. Pravzaprav je to pomemben obrambni mehanizem. Odganja
viruse v naše črevesje, kjer jih uniči kislina v želodcu. S sodobnimi, zelo
modernimi mehanizmi lahko te viruse odkrijemo v blatu. Običajno virusi, ki jih
odkrijemo na ta način, niso nalezljivi, saj jih je uničilo že naše črevesje."
Vendar je treba opozoriti, da nekatere raziskave kažejo, da virusi, podobni
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SARS-CoV-2, lahko ostanejo v blatu. Tudi v članku, pred kratkim objavljenem
v medicinski reviji JAMA, lahko preberemo, da je SARS-CoV-2 prisoten v
blatu.
20. Virus bodo uničile visoke spomladanske temperature
Nekateri virusi, kot so virusi za prehlad in gripo, se v hladnejših mesecih širijo
hitreje, a to ne pomeni, da se povsem nehajo širiti, ko postane zunaj topleje.
Znanstveniki za zdaj še ne vedo, kako bodo temperaturne spremembe
vplivale na širjenje SARS-CoV-2.
21. Koronavirus je najbolj smrtonosen virus, kar jih človek pozna
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Čeprav se zdi, da je SARS-CoV-2 nevarnejši kot gripa, pa ni najbolj
smrtonosen virus, s katerim se je srečal človek. Na primer ebola ima veliko
večjo stopnjo umrljivosti.
22. Cepivo proti gripi in pljučnici nas lahko zaščiti pred covidom-19
Ker SARS-CoV-2 ni podoben drugim virusom, nas že znana cepiva ne morejo
zaščititi pred okužbo.
23. Virus je nastal v laboratoriju na Kitajskem
Kljub spletnim govoricam o tem ni dokazov. Zadnje študije so celo pokazale,
da je virus naravni produkt evolucije. Nekateri raziskovalci verjamejo, da je
SARS-CoV-2 z luskavcev preskočil na človeka. Spet drugi pa menijo, da bi se
lahko na ljudi prenesel z netopirjev, kar je veljalo že za sars.
24. Izbruh se je zgodil, ker so ljudje jedli juho z mesom netopirjev
Znanstveniki so prepričani, da se je virus začel pri živalih, a ni dokaza, da je
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vzrok kakršnakoli juha.
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Predvidena popolna zapora odseka

Občina Trebnje bo obnovila nekaj manj kot 400 m odsek lokalne ceste Trebnje-Grmada, ki je že precej
dotrajan, zato je oteženo tudi njegovo vzdrževanje, poleg tega zaradi neustreznega odvodnjavanja nastajajo
poškodbe cestišča. Kot je za naš časopis dejal Janko Zakrajšek, vodja oddelka za okolje, prostor in
infrastrukturo na trebanjski občini, so kot najugodnejšega ponudnika na javnem razpisu, na katerega se je
javilo kar devet ponudnikov, izbrali Gradbeništvo in storitve Blaž Švelc iz Zidanega Mostu s podizvajalcem
podjetjem Nivig iz Šoštanja. Ocenjena vrednost projekta je znašala 160.000 evrov, njihova ponudba pa je bila
za okoli 40.000 evrov nižja.
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