Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 1. 10. 2020
Število objav: 16
Internet: 10
Tisk: 6
Spremljane teme:
Inženirska ...: 4
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 10
Inženirski dan: 0
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Naslov

Študij, prilagojen razmeram

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 9. 2020

Avtor

Barbara Hočevar

Teme

Gradbeništvo, graditev

...izobraževanja učiteljev ter informacijske in komunikacijske tehnologije. Manjši interes pa se kaže za poslovne in
upravne vede, tehniko, proizvodne tehnologije in gradbeništvo ter kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. Nabor študijskih
programov je precej podoben lanskemu, le Univerza na Primorskem bo izvajala nov univerzitetni...

Naslov

Statistični urad oceno lanske rasti BDP zvišal na 3,2 odstotka

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 30. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...rasti v letu 2019 je največ prispevala večina proizvodnih dejavnosti. Največji je bil prispevek predelovalnih dejavnosti
(1,5 odstotne točke), sledile so gradbeništvo (0,4 odstotne točke) ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (0,4
odstotne točke). Domača končna potrošnja se je lani realno povečala za štiri...

Naslov

V visokošolske študijske programe vpisanih več kot 60.000 študentov

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Šolstvo; 30. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...izobraževanja učiteljev ter informacijske in komunikacijske tehnologije. Manjši interes je za poslovne in upravne
vede, tehniko, proizvodne tehnologije in gradbeništvo ter kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. Primorska univerza poleg
novega univerzitetnega študijskega programa Socialna pedagogika v prihajajočem študijskem...

Naslov

V Piranu odprli vrata legalizaciji črnih gradenj

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 1. 10. 2020

Avtor

Nataša Čepar

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 5

Površina: 682 cm2

...legalizacijo neskladnih gradenj so prejeli na piranski občini, kjer so do zdaj pozitivno rešili dve Množična legalizacija
STAREJŠIH OBJEKTOV Po novem gradbenem zakonu, ki tako kot prostorska zakonodaja velja dve leti, je mogoče
legalizirati zgradbe daljšega obstoja (pred letom 1998). Na piranski upravni enoti so v zvezi...

Naslov

Pričetek asfaltiranja javnih poti

Medij

Naš časopis, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 9. 2020

Avtor

Lucija Rus

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 42

Površina: 283 cm2

Pričetek asfaltiranja javnih poti Župan občine Franc Setnikarje 24. avgusta 2020 z izbranim izvajalcem Asfalterček d.o.
o. skupaj s partnerjem Storitve s TGM Andrej Trobec s.p. podpisal Pogodbo za izvedbo vzdrževalnih del v javno korist,
katere vrednost znaša 425.557,24 €. Izvajalec del je že bil
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Naslov

Nepremičnine

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

Stran: 9

Površina: 62 cm2

...- Javno zbiranje ponudb za odprodajo nepremičnega premoženja kostanjeviške občine ni bilo uspešno, saj so od
enajstih ponujenih parcel prodali le eno gradbeno parcelo. Na občini niso zadovoljni, a kot pravi župan Ladko Petretič,
tudi na ponovljenem razpisu ne bodo znižali tokrat ponujenih izhodiščnih cen, saj naj to...

Naslov

Mag. Andrej Vizjak

Medij

Demokracija, Slovenija

Rubrika, Datum

Intervju; 1. 10. 2020

Avtor

Vida Kocjan

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 20

Površina: 2.527 cm
2

...ki menijo, da nima smisla vedno znova zakon postavljati in urejati na novo, ga postavljati na glavo, temveč je bolje
popraviti sistem, ki deluje. Novi gradbeni zakon torej ne pomeni spremembe koncepta, je pa res, daje bil obstoječi
zakon deležen precej sprememb številnih členov, vendar ne toliko konceptualnih kot v...

Naslov

GRADNJA VEČJIH IN BOLJ PRESTIŽNIH OBJEKTOV V CLT-SISTEMU

Medij

Eko hiša&stil, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 70

Površina: 413 cm2

...temelji predvsem na lesenih masivnih križno lepljenih CLT (Cross Laminated Timber) elementih, ki so v 21. stoletju
tako v evropskem kakor tudi svetovnem gradbeništvu omogočile izgradnjo zahtevnih visokih objektov tudi preko deset
etaž. Lahko trdimo, da nove tehnologije v leseni masivni gradnji vse bolj izpodrivajo klasično...

Naslov

Študijsko leto 2020/2021 v številkah

Medij

E-maribor.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 30. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...učiteljev ter informacijske in komunikacijske tehnologije. Manjši interes zasledimo za področja poslovne in upravne
vede, tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Univerza na Primorskem v
novem študijskem letu prvič razpisuje nov univerzitetni študijski program Socialna pedagogika...

Naslov

Čudoviti novi svet po meh človeka

Medij

SBC PODJETNIK, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 9. 2020

Avtor

Barbara Leskovar

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Gradbeništvo, graditev

Stran: 48

Površina: 320 cm2

...zmogljive tehnologije prevladajo nad razumom ljudi.« logike delovanja posameznih naprav in skupin naprav,«
pojasnjuje dr. Andrej Tibaut, s Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. dr
Andrej Tibau Pametni dom se popularno oglašuje kot upravljanje stavbe s tabličnim računalnikom z oddaljene...
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Naslov

Slovenski kvIZUM: savinjsko-zasavska regija - kdo narekuje tehnološke trende?

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 30. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...Rešite slovenski kvIZUM in se prepričajte, da je Slovenija zibelka inženirjev, inovatorjev in pionirjev! 1. Kdo je avtor
teorije, na podlagi katere je človek prvič stopil na Luno? a) Albert Einstein, b) Herman Potočnik Noordung,...

Naslov

Statistični urad oceno lanske rasti BDP zvišal na 3,2 odstotka

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...rasti v letu 2019 je največ prispevala večina proizvodnih dejavnosti. Največji je bil prispevek predelovalnih dejavnosti
(1,5 odstotne točke), sledile so gradbeništvo (0,4 odstotne točke) ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (0,4
odstotne točke). Domača končna potrošnja se je lani realno povečala za štiri...

Naslov

Inženirska akademija Slovenije novinarki Renati Dacinger podelila priznanje za kakovostno
promocijo inženirstva in znanosti

Medij

O-sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 30. 9. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...Inženirska akademija Slovenije (IAS), ki združuje vrhunske inženirje iz akademskega in poslovnega okolja, je letos
prvič podelila priznanje za kakovostno novinarsko promocijo inženirstva in znanosti....

Naslov

V visokošolske zavode po prvih ocenah vpisanih okoli 60.600 študentov

Medij

Koroskenovice.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 30. 9. 2020

Avtor

Uredništvo

Teme

Gradbeništvo, graditev

...informacijske in komunikacijske tehnologije. Manjši interes pa je moč zaslediti za področja poslovne in upravne vede,
tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Subvencionirano bivanje
študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih: Skupaj je za študijsko leto 2020/2021...

Naslov

ZNANOST IN TEHNOLOGIJA STA ŽENSKEGA SPOLA

Medij

Amcham.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...ZNANOST IN TEHNOLOGIJA STA ŽENSKEGA SPOLA Ženske v znanosti, tehnologiji, inženirstvu in matematiki.
Preberite več MSD Women's Networking in AmCham Slovenija vas vabita na dogodek Med vsemi raziskovalci na
svetu je le 30 % žensk....
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Naslov

Gospodarska rast v letu 2019 3,2-odstotna

Medij

Stat.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 10. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...rasti BDP v letu 2019 je prispevala večina proizvodnih dejavnosti. Največji je bil prispevek predelovalnih dejavnosti
(1,5 odstotne točke), sledile so gradbeništvo (0,4 odstotne točke) ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (0,4
odstotne točke). Rast domače porabe, pozitiven saldo menjave s tujinoDomača končna...
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Študij, prilagojen razmeram
delo.si/novice/slovenija/studij-prilagojen-razmeram-354941.html

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

Visokošolski zavodi bodo jutri zimski semester novega študijskega leta
začeli s hibridnim modelom.

Odpri galerijo
Med 1040 študenti ljubljanske filozofske fakultete, ki so sodelovali v raziskavi o študiju na daljavo ob
zaključku pedagoškega procesa, jih je 66 odstotkov poročalo, da so težje vzpostavili motivacijo za študij,
med slabostmi pa so izpostavljali pomanjkanje socialnih stikov. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ljubljana – Za približno 60.600 študentov, med njimi okoli 13.400 brucev, se bo jutri začelo novo
študijsko leto, ki bo zelo drugačno od prejšnjih, predvsem zaradi prilagajanja razmeram nove realnosti.
Velik del predavanj bo potekal po tako imenovanem hibridnem modelu, postavlja pa se še nekaj vprašanj
glede celodnevnega nošenja mask za predavatelje in slušatelje.
Vpisni postopki bodo končani do 30. oktobra, zato so statistike še začasne. Šest univerz, med njimi tri
javne (v Ljubljani, Mariboru in na Primorskem) in tri zasebne (v Novi Gorici, Novem mestu in Nova
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Delo.si
Država: Slovenija
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Sreda, 06:03

Kazalo

https://www.delo.si/novice/slovenija/studij-prilag...
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univerza) ter en javni (Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu) in 41 zasebnih samostojnih
visokošolskih zavodov, je razpisalo 46.435 vpisnih mest za prvi letnik za državljane Slovenije in EU, od
tega 24.273 za prvo stopnjo, 19.149 za drugo in 3013 za tretjo.

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

Po podatkih, ki jih je posredovalo ministrstvo za izobraževanje, je med mladimi največ zanimanja za
umetniške programe in dizajn, za programe s področja športa, psihologije, zdravstva in socialne
varnosti, veterine, varstvoslovja, predšolske vzgoje, izobraževalne znanosti in izobraževanja učiteljev ter
informacijske in komunikacijske tehnologije. Manjši interes pa se kaže za poslovne in upravne vede,
tehniko, proizvodne tehnologije in gradbeništvo ter kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo.
Nabor študijskih programov je precej podoben lanskemu, le Univerza na Primorskem bo izvajala nov
univerzitetni študijski program socialne pedagogike, je pa še nekaj dodatnih magistrskih in doktorskih
programov.

INFOGRAFIKA: Delo

Priprave na hibridni model
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V smernicah, ki jih je pristojno ministrstvo v sodelovanju z NIJZ in visokošolskimi zavodi pripravilo
pred dobrima dvema tednoma za izvedbo zimskega semestra, so se zavzeli za to, da bi v prostorih
fakultet imeli prednost deli učnih enot, pri katerih sodelujejo manjše skupine študentov in kjer
prostorske kapacitete omogočajo zagotavljanje varnostne razdalje med njimi.
Nabor študijskih programov zelo podoben lanskemu.
Priporočene manjše skupine in razdalja med študenti.
Uvedba hibridnega modela tudi velik finančni zalogaj.

»Pomembno je osnovno izhodišče, ki je v tem, da se študenti vrnejo na fakultete in akademije ter da
izvajamo študijski proces 'v živo' ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov, kar vključuje tudi
varnostne razdalje in prostorske omejitve. Kjer tega ne bomo mogli zagotoviti v celoti, bomo uporabili
hibridni sistem. Za ta namen bomo predavalnice opremili z ustrezno avdiovizualno opremo, pri kritju
tovrstnih dodanih stroškov pa pričakujemo pomoč ministrstva,« je komentiral prof. dr. Igor Papič,
rektor Univerze v Ljubljani. Pri skupinah, ki bodo tako številčne, da varnostna razdalja ne bo mogoča, se
torej uveljavlja tako imenovani hibridni model, pri katerem bodo kombinirali izvedbo študijske
dejavnosti v živo in na daljavo z videopovezavo. Torej bi del slušateljev spremljal profesorja v
predavalnici, del pa na informacijskih platformah. Te prilagoditve so bile za številne zavode ne le
organizacijski, ampak tudi finančni zalogaj – na ljubljanski univerzi, na primer, stroške za avdiovizualno
opremo ocena ocenjujejo na okoli pol milijona evrov.

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

Velik izziv utegne biti nošenje mask, ki so po zadnjem sprejetem odloku obvezne tako za študente kot
profesorje, tudi med predavanji in če med njimi ni najmanj 1,5 metra razdalje. Ljubljanska univerza se je
obrnila na pristojno ministrstvo s pobudo, naj kot nadomestilo za maske omogočijo pregrade iz pleksi
stekla. Številni profesorji so namreč prepričani, da več ur predavanj, in to tako, da bo razumljivo tudi za
tiste, ki bodo poslušali na daljavo, z masko ni izvedljivo. Odgovora še niso dobili. Članice Univerze
bodo način izvedbe študija glede na svoje specifike lahko ustrezno prilagajale.
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Statistični urad oceno lanske rasti BDP zvišal
na 3,2 odstotka
Statistični urad je opravil revizijo ocene lanske rasti bruto domačega proizvoda (BDP) in ugotovil, da je BDP dosegel
48,39 milijarde evrov. V primerjavi z letom prej je bil v tekočih cenah višji za 5,5, realno pa za 3,2 odstotka. S tem je
statistični urad navzgor popravil februarja objavljeno prvo oceno gibanja BDP v lanskem letu.
Po prvi oceni je BDP v tekočih cenah v letu 2019 znašal 48,007 milijarde evrov, kar je bilo nominalno za 4,9 odstotka več
kot leto pred tem, realno pa se je BDP po prvih ocenah povečal za 2,4 odstotka.
K 3,2-odstotni realni rasti v letu 2019 je največ prispevala večina proizvodnih dejavnosti. Največji je bil prispevek
predelovalnih dejavnosti (1,5 odstotne točke), sledile so gradbeništvo (0,4 odstotne točke) ter informacijske in
komunikacijske dejavnosti (0,4 odstotne točke).
Domača končna potrošnja se je lani realno povečala za štiri odstotke, pri čemer se je potrošnja gospodinjstev povečala
za 4,8 odstotka. Bruto investicije so se realno povečale za 1,5 odstotka, pri čemer so se bruto investicije v osnovna
sredstva realno povečale za 5,8 odstotka.
Statistični urad četrtletne in letne podatke običajno uskladi konec avgusta, vendar letos to zaradi zamude ključnih
podatkovnih virov za izračun letnega BDP ni bilo izvedljivo. Od avgustovske objave četrtletnega BDP pa so prejeli tudi
nekatere posodobljene podatkovne vire za prvo in drugo četrtletje 2020, ki so jih prav tako vključili v izračune.

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

Revizija sicer ni bistveno vplivala na vrednost ocene BDP: po novi oceni se je tako BDP v prvem četrtletju 2020 v
primerjavi z enakim obdobjem 2019 zmanjšal za 2,4 odstotka (po prejšnji oceni za 2,5 odstotka), v drugem četrtletju pa
za 13,1 odstotka (po prejšnji oceni za 13 odstotkov).
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V visokošolske študijske programe vpisanih
več kot 60.000 študentov
Za novo študijsko leto so tri javne in tri zasebne univerze ter en javni in 41 zasebnih samostojnih visokošolskih zavodov,
razpisalo 46.435 vpisnih mest za vpis v 1. letnik na več kot 800 dodiplomskih, magistrskih in doktorskih programih. Do
torka se je v visokošolske zavode vpisalo okoli 60.600 študentov, od tega 13.400 novincev.
Kot so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, bodo končni podatki o vpisu v visoko šolstvo na voljo
sredi novembra, vsi vpisni postopki pa bodo zaključeni do 30. oktobra.
Med mladimi je še vedno največ zanimanja za umetniške programe in dizajn, programe s področja športa, psihologije,
zdravstva in socialne varnosti, veterine, varstvoslovja, predšolske vzgoje, izobraževalne znanosti in izobraževanja
učiteljev ter informacijske in komunikacijske tehnologije. Manjši interes je za poslovne in upravne vede, tehniko,
proizvodne tehnologije in gradbeništvo ter kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo.
Primorska univerza poleg novega univerzitetnega študijskega programa Socialna pedagogika v prihajajočem študijskem
letu prvič uvaja še tri nove doktorske programe tretje stopnje, in sicer Preventiva za zdravje, Računalništvo in informatika
in Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja. Novomeška fakulteta za informacijske študije pa prvič razpisuje nov
magistrski študijski program druge stopnje Računalništvo in spletne tehnologije.
Za subvencionirano bivanje je skupaj za novo študijsko leto razpisanih 11.569 mest, in sicer za sprejem 4175 in 7340 za
podaljšanje bivanja ter 27 mest, ki so namenjena študentom s priznano mednarodno zaščito. Višina subvencije v javnih
dijaških, dijaško študentskih in študentskih domovih znaša 21,50 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih
pa 32 evrov.

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

Smernice za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru študijskega leta 2020/21 je ministrstvo visokošolskim
deležnikom posredovalo sredi septembra. Te se bodo sproti posodabljali glede na epidemiološke razmere v Sloveniji, so
še dodali na ministrstvu.
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V Piranu odprli vrata legalizaciji črnih gradenj
Prostorsko urejanje
Nedavno legalizacijo portoroške vile je
domnevno povzročila nedorečena zakonodaja

-

Piran, Ljubljana

činski svet

Piranski ob-

je na zadnji

nosti,

je trenutno

da

sprejemanja

Požarja in pri tem obšel
razlago zakona, ki jo je podalo

zakonodaja,« je

Lorisa

že

prostorska

nova
navedla

Bruno Kuzmin,

ranskega

okolje in prostor.

ministrstvo za

nica.

več nedorečev fazi

pokazala

tako

liziral portoroško vilo podjetni-

ka

župana,

sogovor-

svetovalec pi-

je

aktov, ki tako projektante kot investitorje in

postavlja

uradnike

nerešljive zagate in zaradi

pred

tega

»Prostorska zakonodaja, ki

je za-

na Piran

se omenjena

čela

veljati pred dvema letoma,

stila,

problematika reševala na sistemski in strokovni ravni, saj lahko

zdaj

v fazi spreminjanja, kar

ki jim jih daje

-

zakonodaja

nova prostorto sicer ravno

zaradi

nedorečenosti že

vljajo.

Ministrstvo je opozori-

besedo

občinskim svetom
ne daje možnosti za legalizacijo
zgrajenih objektov. Pa vendar so
v Piranu sklenili drugače.

in

na piranski občini, je
da se je v konkretnem

prostor

pojasnila,

primeru investitor
pobudo
ki

obrnil nanje s

lokacijsko

za

omogočila

bi

preveritev,

legalizacijo

nje-

gradnje v Portorožu. Po prostorski zakonodaji iz leta 2018 je

gove

mogoče

zaprositi

prostorskih

za
in

ga

bam

veljajo

ki

parcele

izdelati

za

-

ustrezen

predložiti

na

spremembo

za

kriterijev,

posamezne

treba

to

je

elaborat

strokovnim

služ-

ministrstvu in

resornem

občini, nazadnje pa o njem odloči

občinski svet.

Na

občini

piranski

zdaj čaka na obravnavo

14 takih

še

vlog.

ralno negativnih

ministrstvu

Na

stor

septembrski

vlogah

seji so

odločali

lokacijsko

za

omenjenem

upoštevali

prostor

in

preveritev
niso

ministrstva

ne

predloga

zavrnitev

je predlagal

ki

dveh

primeru

ne mnenja

okolje

župana,

občinski

prvih

o

pobude,« je povedala Vesna Vičič.
postopku

zdaj

sklepom

s

ministrstvo za okolje

seznanili

prostor,

bodo

ki se lahko nanj

in

pritoži. V

je

namreč šlo

za že zgrajen objekt, ki

ga po razla-

Požarjevem

primeru

gi ministrstva ne bi mogli legalizirati.
svoj
že

ko

Piranski
sklep

občinski

svetniki

pojasnili, češ

da je bilo

v preteklosti legaliziranih
črnih

gradenj in

da bo

47.000

evrov

veli-

občina

na ta račun lahko zaračunala

okoli

so

tudi

komunalnega

»Zakon

o

prostorskem

urejanju

je začel veljati pred dvema letoma,

da

postopka

veritve

nejasnosti.

Dej-

ali legalizirati

-

ali rušiti, saj

se že

predolgo nič ne premakne,« je deŠviligoj

Maja

mičnin.

Cernaz,

so

in

pro-

zako-

za

pre-

občini, kjer

na

urbanista,

občinskega

le

investitorji

ko

plačajo

prispevek, ki je
sicer

najvišji v

tala

Stanislava

premičninska

ministrstvo sodeluje
z mnenjem. Poudarili so, da tak

medtem

da

rušila,

bi

ne

pravna

sodeluje

v

dlje časa

je že

kar

»Tega,

zgrajeno,

lokacijske

odgovorni

imajo tudi

prav

pa

je,

komunalni

v piranski

občini

Sloveniji,« je podčrPremru

Lovšin, ne-

strokovnjakinja,

piranskem

ki

občinskem

odboru

za

urbanizem,

prostor.

»Žal

poštev za zgrajene objekte. Na mi-

tako,

so

je v piranski občini
pri obravnavi investi-

nistrstvu so

torjev

postopek

legalizacije

lokacijskih

178

stopanje

pride

ne

v

od uveljavitve novega

prostora prejeli

o urejanju

zakona

preveritev za

prostorskih

od

nih pogojev

in

macijah so

njihovih

po

od-

izvedbe-

občine njihova

infor-

mnenja

v večini upoštevale.
Obrnili

smo

tudi

se

druge občine,

re

zdaj

da so

sko

na

katerih

v

dobili

preveritev,

do

so

lokacij-

za

pri čemer so

dve od

postopek

prekinili

ali iz

ni

eno,

na

pozitivno
Kranjski

Bledu
rešili

popolna

bila

drugih razlogov.

prejeli tri vloge in
li

bodisi zaradi
ministrstva

mnenja
vloga

ker

Kopru

V

do zdaj

so

tri,

od

so

odobri-

petih

vlog

v Bohinju

in

Gori pa vlog za lokacijsko

preveritev še niso dobili.

drugje pohiti

»Piranska občina je specifična, saj
se

nekatere

zadeve

skorajda

ne

pri drugih pa se nena-

vadno pohiti,«
in

prostorska

merila:

enim, drugim

je pristavila.

Piranski občinski svet je
legaliziral portoroško
gradnjo.

je dejala arhitektka
načrtovalka

Prostorsko zakonodajo
bodo zaradi nedorečenosti popravili.

178
vlog za lokacijsko
preveritev zaradi
odstopanja od prostorskih
pogojev so prejeli
na ministrstvu za okolje
in prostor

16

Ponekod se ne premakne,

premaknejo,

dvojna

go ministrstva za okolje
in prostor.

pozitivno, pri ostalih so

bodisi

ni bilo,«

imeli

dovoljeno

Obšli so zakonsko razla-

treh rešili

negativnega

kar je bilo

in

neskladnih

vlog

osem

vselej

pri-

bi

občini

izolski

da

okolje

nekate-

vlog za

več

preveritve
Na

prejeli

Stani-

Pustoslemšek. Po njenih besedah sta težava čakanje na krovne občinske prostorske načrte in
slava

prispevka.

precej

stvo je, da bi bilo treba narediti red

jala

okolje

za

poudarili,

so

nitost

čakovali,

svetniki

Po

posledic.«

Ministrstvo: za zakonitost
odgovorna občina

lokacijske

za

mo-

na to, da je

je

kaže

strokovnjakinja s področja nepre-

gradenj.

v

politika, prinesejo

lokalna

Strah pred negativnimi

in

zadnjo

ima

preveč okoljsko, družbeno in

posledicami
»Na

katerih

Čepar

Vičič, vodja urada za okolje

Vesna

pri

odločitve,

popra-

lo, da zakon

Nataša

si želi, da bi

iz-

gubljajo ogromno energije.

»Obči-

dodal:

obstoječih prostorskih

zastarelost

Svetniki se sklicujejo na pooblaska

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

je

praksa

seji lega-

vlog za tovrstno
legalizacijo neskladnih
gradenj so prejeli
na piranski občini,
kjer so do zdaj
pozitivno rešili dve
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Množična

legalizacija

STAREJŠIH OBJEKTOV
Po
dve

gradbenem

novem

leti, je mogoče

1998).

piranski

Na

postopkov
dovoljenj.
Na
sko

zakonu,

upravni

in izdali

od 231

izpostavljenimi

enoti

so

80 dovoljenj. V

Na radovljiški

Jesenicah so

ki tako

legalizirati zgradbe

upravni
prejetih

spornimi

prostorska

kot

daljšega
tem

v zvezi s
Izoli

enoti
vlog

so

od

še

131

in

152
izdali

odobrili

objektov.

vedno

velja

letom

vodili

zahtev

181 zahtevkov

legalizirali

gradnjami sta

(pred

do zdaj

prejeli 36

so

zakonodaja

obstoja

15
102.

Med medij-

vila družine Turk

v
Sečovljah, ki ima odlog rušitve zaradi vloge za spremembo prostorskega
akta, in vila nekdanjega prvega moža SCT Ivana Zidarja, ki je prav tako na

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

seznamu

Piranski občinski

svetniki

so

z legalizacijo portoroške

za rušitev.

gradnje drugače

tolmačili

zakon kot

ministrstvo

za

okolje in

prostor.

Foto

Boris

Šuligoj
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Pričetek

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

asfaltiranja javnih poti

Župan občine

Franc

Setnikarje 24. avgusta
2020 z izbranim

izvajalcem As-

falterček d.o.o. skupaj
s partnerjem Storitve s
TGM Andrej Trobec s.p.

podpisal Pogodbo za

izvedbo vzdrževalnih
del v javno korist,
katere vrednost znaša
425.557,24 €.

Izvajalec del je že bil uveden

med naselji v Občini Dobrova

vozišč

-

metrov na

Polhov

Gradec ter

ostalimi

bližnjimi

kraji

izboljšati

dostopnost

spodinjstev
tov

predvsem

oz.

omenjenih

na

do

drugih

in

območjih

naše občine. Zanemarljiva pa
ne bo niti izboljšanja kakovost
življenja

sledica

in

Eden

glavnih

izpeljanega

investicije

ne

ciljev
je

razvojni

viziji

»Postati

občina

podeželjem

tudi

ki

asfaltiranje

kar

pričenja

treh

javnih

je

trajnostnega

cest,

229

razvoja

kilometrov

pri čemer makadamske

poti v občini, in sicer cest Črni

nanesejo manj kot 30 %. A še

Vrh- Gugelj -Reka,

vedno preveč,

saj

vzdrževanja

makadamskih

nek

Župan

da

je

je

ob

namen

vesticije
in

Hoja-Rav-

in Nartnik-Kucelj.

tem

predvidene

omogočiti

varnejšo

povedal,

cestno

in-

hitrejšo

povezavo

�

je

strošek

-asfaltiranje ceste

JP 567471

Hoja-Ravnek

o.

metrov,
•

-

asfaltiranje ceste JP 567591

Nartnik-Kucelj (k. o. Butajin

nova

k.

o.

Setnik), odsek

Kucelj-Čamernik-Žul

km

2.190

do

km

od

4.435;

v

dolžini 2.245 metrov.
Več

podrobnosti

meznih

investicijah

predstavljenih v
gradnje.

zaje-

0.460

1.560; v dolžini 1.100

do km

stroška pri asfaltiranih cestah.
investicija

Polhov

Pristava-

Planinski dom od km

cest lahko tudi za 50 % višji od

Omenjena

(k.

odsek

Gradec),

razvitim

z

ob upoštevanju

občini

o.

1.410; v dolžini 880 metrov,

je:

in varovanja okolja «. Skupno
v naši

(k.

vilke 43 A od km 0.530 do km

slediti

občine,

dela začela izvajati vsak
septembrom se tako

Vrh-Gugelj-Reka

Vrh), odsek od hišne šte-

troj-

te

načel

S

asfaltiranje ceste JP 567731

Črni

projekta.

v delo, kar pomeni, da se bodo
čas.

-

Črni

ki bo po-

zdravja,

uspešno

naslednjih cestnih

odsekih:

go-

objek-

v skupni dolžini 4.225

o

pa

posabo

nadaljevanju

Lucija Rus

ma asfaltiranje makadamskih
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NEPREMIČNINE
ponudb

za

-

Javno zbiranje

odprodajo nepremič-

nega premoženja kostanj eviške
občine ni bilo uspešno, saj so od
enajstih ponujenih parcel prodali

le eno gradbeno parcelo. Na
čini niso

zadovoljni,

kot

a

župan Ladko Petretič,

tudi na po-

ne bodo

novljenem razpisu

ob-

pravi

zni-

žali tokrat ponujenih izhodiščnih
cen,

saj naj to ne bi bilo skladno z

veljavnimi

zapriseženi
evrov

kajti

cenitev

opravili

sodno

predpisi,

nepremičnin

so

cenilci.

za kvadratni

Petindvajset
meter

šča v prelestnih logih

zemlji-

dolenjskih

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

Benetk sploh ne bi smelo biti pretirano visoko izhodišče. Toda morebitni kupci vedno špekulirajo in
upajo

na

zniževanje cene parcel,

četudi sami ne bi imeli resnega
namena tam kaj graditi, temveč

vlogi

se pojavljajo predvsem v

ne-

premičninskega mešetarja. A tudi
za take tiče so v razpisnih

postavili varovalko, saj

pogojih

mora ku-

pec najkasneje po dveh letih od
sklenitve pogodbe, zgraditi objekt
do tretje gradbene faze. Sicer občina odkupi parcelo v zatečenem
stanju

pod

istimi pogoji,

kot

je

bila prodana, nazaj. Nič kaj spodbudna novica!
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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!

Bi
Mag. Andrej Vizjak
»Vzpostavljanje ravnovesja med razvojem in ohra-

njanjem okolja je ključna sprememba ali pa ključna
rdeča nit, ki je zaznamovala moj dosedanji mandat

in ga bo tudi v prihodnje«
□Avtorica: Vida Kocjan

r'

DSTA/Nebojša

Tejic

1

]

el
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Pogovarjali

smo

z

se

ministrom

za

in

Andrejem

prostor

Vizjakom,
vesja med
njanjem

si prizadeva

ki

vzpostavitev

okolje

pravega

za

ravno-

razvojem in ohra-

okolja. Po

njegovem

je na področju okolja in prostora za ministra največji izziv
zagotovo

debirokratizacija

se-

danje ureditve.

DEMOKRACIJA: V vladi JaJanše ste prevzeli vodenje

neza

ministrstva, ki velja za enega

obsežnejših in težjih. Kako

oce-

njujete delo po dobrih šestih
mesecih ministrovanja ?

VIZJAK: V šestih mesecih
ministrovanja

smo

začrtali

nekoliko drugačno pot ministrstva, in sicer, da je tudi to
ministrstvo odgovorno za razvoj države, to je, da res tehtamo in balansiramo na eni stra-

ni interese po ohranjanju

oz.

varovanju okolja in narave, po
drugi razvoj družbe. Za razvoj

družbe so namreč potrebni
tudi določeni posegi v prostor,

in tudi nekatere
tehnologije. Prepogosto
je namreč pri pridobivanju

novi projekti

nove
se

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

dovoljenj zapletalo, praviloma

po nepotrebnem.

In vzposta-

vljanje ravnovesja med razvo-

V šestih mesecih ministrovanja smo začrtali nekoliko

jem in ohranjanjem okolja je
ključna

sprememba

ali

pa

drugačno pot ministrstva in sicer, da je tudi to ministrstvo

ključna rdeča nit, kije zazna-

odgovorno za razvoj države, to je, da res tehtamo in

movala moj dosedanji mandat
in ga bo tudi v prihodnje.

DEMOKRACIJA: Kaj bodo
vaše prioritete, če jih nekaj naš-

balansiramo na eni strani interese za ohranjanje oz.

varovanje okolja in narave ter po drugi za razvoj družbe.

tejete?

VIZJAK:

Največja prioriteta

je seveda debirokratizacija se-

DEMOKRACIJA: Kako pa ocenjujete

danje ureditve, kjer je ogromno predpisov in postopkov, ki trajajo nemogoče

je povezanih tudi s protipoplavno zašTu smo

delovanje različnih civilnih iniciativ z vi-

dolgo in so prepogosto sami sebi namen,

praktično pospešili postopke, ki so povezani z graditvijo tako protipoplavnih

dika področja, ki ga vodite? Je to vedno
dobronamerno in s ciljem povečati blagi-

zaščit kot kanalizacijskih sistemov po
občinah. Iz evropskih sredstev obstoje-

krajev?

če in prihodnje finančne perspektive, za
katero ocenjujemo, da smo s pogajanji
veliko dosegli, saj so sredstva Sklada za

VIZJAK: Cenim in spoštujem delo marsikatere okoljske organizacije, so pa med
njimi tudi t. i. črne ovce, ki po nepotreb-

ne osredotočijo se na vsebino varovanja

okolja, temveč so bolj ali manj namenje-

ni

nepotrebnemu administriranju.

Ključna naloga bo tako debirokratizacija, skrajševanje in poenostavitve postop-

kov. Pomembna naloga je tudi sprememba zakonodaje na področju graditve in

čito,

varstvom

pred

vodami.

njo državljanov in razvoj posameznih

iz principa, blokirajo nekatere pro-

okrevanje velika priložnost, da Sloveni-

nem,

jo bolje komunalno opremimo tako s

jekte. To ni dobro. Zato je tudi pri okolj-

spodarstva. Pravkar je bila sprejeta ured-

čistilnimi napravami, dobrimi vodovodi, zdravimi viri pitne vode kot tudi s

primere. Kar nekaj je takšnih, ki so kori-

urejanja prostora. Nadalje je cela kopica
nalog pri vzpostavljanju krožnega go-

skih organizacijah treba ločiti posamezne

ki omogoča, da odpadki prehajajo

protipoplavnimi zaščitami. Čaka pa nas

nazaj v proizvod, kar pomeni, da dolo-

seveda veliko izzivov tudi pri sanaciji

čene vrste odpadkov ne končajo na odlagališčih ali v sežigu, temveč se lahko
znova koristno uporabijo. Veliko nalog

degradiranih območij v Sloveniji, sana-

in delujejo tudi strokovželijo izboljšati določene projekte.
Nekatere, in te so največji problem, pa so

ciji plazov in drugih posledic naravnih

a priori proti vsem posegom v prostor. Še

nesreč.

posebej so te izrazite tam, kjer gradimo

ba,

stne v postopkih
no ter
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obnovljive vire, na primer hidroelektrarne, ker nasprotujejo tej

Največja prioriteta je seveda debirokratizacija

zeleni obnovljivi

energiji, nasprotujejo pregradam na re-

kah

sedanje ureditve, kjer je ogromno predpisov

imajo en sam cilj, to je, kako onemogočiti nadaljnji razvoj v tej smeri. Tam
in

in postopkov, ki trajajo nemogoče dolgo.

pa je seveda problem, saj so to v glavnem
organizacije z zelo majhnim številom
članov oziroma somišljenikov. Bolj ali

Ne osredotočijo se na vsebino varovanja
okolja, temveč so bolj ali manj namenjeni

manj gre za stališča posameznikov, ki
prek statusa nevladne organizacije, ki

nepotrebnemu administriranju.

deluje v javnem interesu, blokirajo projekte. Tu smo nekatere učinkovite rešitve

že uveljavili, a nas čaka še nekaj dela.

DEMOKRACIJA: Doslej je bilo večkrat

DEMOKRACIJA:PrihajateizPosavja.
Kaj se dagajavzvezi s hidroelektrarnami
na

spodnji Savi?
Vizjak: Pomembna zaveza v koalicijski

pogodbi je tudi dokončanje graditve hi-

droelektrarn na spodnji Savi, hidroelektrarne Mokrice. Pridobivanje gradbenega dovoljenja za to elektrarno je v teku
in verjamem, da bo to izvršeno po strokovno korektni, učinkoviti poti v doglednem času. Glede tega sem optimist.

javni obravnavi je tudi

nov zakon o urejanju prostora

vi. Kakšno je vaše mnenje o tem? Boste s
temi ukrepi presekali ta gordijski vozel?

tretja različica.

Menim, da je izraz preoster.
številnih področjih imamo seveda
interesne skupine in tako je tudi na tem

VIZJAK:

Na

(Zurep-3),

Bistvo tega zakona, če
zelo poenostavim, je ureditev postopkov
sprejemanja državnih načrtov, občinskih

prostorskih načrtov in podrobnih občinskih prostorskih načrtov. Uvajamo

področju. Imamo interesne skupine, ki

tudi niso enotne. Imamo tudi firme, ki
razpolagajo z resursi

-

Biografija

tipičen primer je

odpadna embalaža -, ki so po vertikali

se, da ste na po-

tudi lastniško povezane s proizvajalci

Andrej Vizjak, rojen 6. avgusta 1964,

dročju odpadkov uspešno zagrizli v problem; prvi ukrep, to je odvoz nakopičene

odpadne embalaže, imamo pa tudi firme,
ki samoupravljajo z odpadno embalažo.

je diplomiral na Fakulteti za elektro-

embalaže, se že izvršuje, je razvidno

iz

Seveda imajo te firme različne interese,

dnevnih poročil. Kako je s tem sicer?
Vizjak: Kar se tiče najrazličnejših mas-

tudi različna pričakovanja do ministr-

ski stopnji in leta 1994 pridobil naziv

stva, vendar imamo na ministrstvu iz-

magister elektrotehnike. V letu 2006

nih tokov odpadkov,

oblikovane odločitve, ki bodo najboljše

DEMOKRACIJA: Zdi

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

VIZJAK: V širši

slišati, daimamo smetarsko mafijo v drža-

sta najbolj kritični

tehniko in računalništvo v Ljubljani. Študij je nadaljeval na podiplom-

mu

je bila podeljena licenca za člana

nadzornih svetov. Svojo poklicno pot

dve vrsti odpadkov. Enoje odpadna embalaža, ki se je kopičila v skladiščih iz-

za

vajalcev javnih služb. Ob prevzemu mandata smo za to lepo poskrbeli, podpisali

rokratizacijo, v proceduri je tudi gradbe-

pogodbe in nakopičena odpadna

povsem nov zakon in niste popravljali
obstoječega, kar nekatere preseneča?
VIZJAK: Novi gradbeni zakon ne me-

projektih

nja koncepta zdajšnjega zakona. Tu se

-Krško. Leta 1994 se je kot inšpektor za
delo zaposlil na republiškem inšpekto-

smo

embalaža se zdaj odvaža. To je bila rešitev za letošnje leto. Za prihodnje leto pa
predvidevamo, da bodo družbe, ki se

okolje in potrošnike.

DEMOKRACIJA: Omenili
ni zakon. Kako to, da

ste že debi-

ste se odločili za

je sodeloval pri razvojnoraziskovalnih
za računalniško

avtomati-

zacijo industrijskih procesov za potre-

be tovarne celuloze in papirja Videm-

ukvarjajo z odvažanjem odpadne emba-

strinjam

laže, za to embalažo poskrbele v celoti
in bodo vsi, ki proizvajajo odpadno em-

smisla vedno znova

urejati na novo, ga postavljati na glavo,

letu 2000 je bil imenovan za državne-

balažo za na trg, tudi plačali za to. Prevzeti bodo namreč morali stroške za odvoz

temveč je bolje popraviti sistem, ki deluje. Novi gradbeni zakon torej ne pomeni spremembe koncepta, je pa res, daje

ga sekretarja za zaposlovanje na ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve. Tega leta je uspešno kandidi-

bil obstoječi zakon deležen precej sprememb številnih členov, vendar ne toliko
konceptualnih kot v smislu poenostavitev. Zato smo, da ne bi naredili zelo

ral na volitvah v državni zbor in postal
vodja poslanske skupine SDS. Dve leti
pozneje je bil na lokalnih volitvah iz-

nepregledne rešitve, raje pripravili nov

2004 je bil

zakon. Tudi v javni obravnavi je bilo tako,
da so bile spremembe označene z drugo

državnega zbora. V času prve vlade Janeza Janše (2004-2008) je bil minister

poskrbeti za to. To so usmeritve in tudi

barvo kot osnovni tekst, kar pomeni, da

za gospodarstvo, v času druge Janševe

zaveze do Evropske unije. Menim,

daje

je bila to lahko berljiva materija. Mislim,

prav, da se skozi te zaveze vzpostavlja
politika vse manj odpadkov, se pravi, da

daje manj pomembno, daje zakon nov,

vlade pa minister za delo, družino in
socialne zadeve. V letih 2008-2011 in

te

embalaže, ki nastane kot posledica

dajanja te embalaže na trg. Do konca leta
bomo uveljavili tudi ta sistem, uredbaje

bila že sprejeta in velja. V nadaljevanju
pa nas čaka še dolgoročna ureditev proizvajalčevih zmožnosti, ko bodo sleherni, ki dajejo embalažo na trg,

nizacijsko

kot

tako orgafinančno
morali

s tistimi,

ki menijo, da nima
zakon postavljati in

je začel v Litostroju v Ljubljani, nadaljeval pa na Inštitutu Jožef Stefan, kjer

ratu za delo v območni enoti Krško.

V

voljen za župana občine Brežice. Leta
znova izvoljen za poslanca

pomembno je to, da ne gre za nov koncept
in daje ta predlog bistveno preglednej-

2012-2014 je bil poslanec v državnem

da pride do

reciklaže embalaže, da pride do ukinitve
embalaže za enkratno uporabo in da se

ši, lahko berljiv in da ga tudi uporabniki
ter vsi, ki so ga obravnavali, laže razu-

kjer je prevzel vodenje službe za inve-

se poskušajo najti rešitve,

ta problem,

kije tudi pomemben okoljski

mejo in dajejo nanj

tudi pripombe ozi-

problem, zmanjša že pri izvoru. Če pa to
ne gre oziroma če proizvajalci odpadne

roma predloge.

embalaže niso pri tem učinkoviti, bodo
morali za to prevzemati polne stroške.

zakon o urejanjuprostora. Kaj načrtuje-

DEMOKRACIJA: Pripravljate tudi
te na tem

zboru. V letu 2014 se je zaposlil v HESS,
sticije in razvoj. Od leta 2015 je bil poleg tega tudi direktor podjetja Partner,

d.
nov

0. 0.

vana

V zdajšnji vladi, ki je bila imeno13. marca 2020, vodi ministrstvo

za okolje

in prostor.

področju, kaj bo drugače?
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tudi kopico drugih poenostavitev, vse z

da ohranimo vsebino varovanje okolja in prostora, vendar na postopkovno racionalen način.

nalnem stanovanjskem

DEMOKRACIJA:

podnebna strategija, ki predstavlja pomembno rdečo nit pri urejanju okoljskih

do leta 2050. Kakšno
osebni prispevek k tej

in prostorskih politik

Na ministrstvu ana-

lizirate tudi pripombe na stanovanjski

je vaše stališče in

zakon.
VIZJAK:

strategiji?
V javni obravnavi

programu več.

DEMOKRACIJA: Objavljena je tudi

namenom,

VIZJAK: Cilj

in tik pred

dolgoročne podnebne

strategijo

sali,

bistveno bolj konkretno

zapi-

da je jasna usmeritev gospodarstvu,

energetiki, kmetijstvu in prometu, v ka-

treba sprejemati ukrepe in
delovati. Zapisani so tudi jasni sektorski
cilji, ki se bodo implementirali skozi sektorske politike, zakonodajo in podzakonske akte. Zelo pomembna je tudi usmeteri smeri je

področju

energetike

v

postopkom na vladi je tudi novela ozi-

strategije je, da bo Slovenija emisijsko

ritev

roma sprememba stanovanjskega zako-

neto

nevtralna do leta 2050, to pomeni,
da ne bomo imeli izpustov CO2 oziroma
da bomo tiste izpuste, ki bodo še ostali,

nizkoogljično preobrazbo. Govorimo o

kompenzirali s ponori. To so zlasti

nost

ki zajema nekaj pomembnih vsebinskih točk. Cilj tega pa je, da se poveča
fond najemnih stanovanj v državi. To
pomeni, da bo najemnih stanovanj v
na,

Sloveniji

v skladu z Resolucijo

o nacio-

slo-

venski gozdovi. Cilj je dober. Moj osebni
prispevek k temu pa je v tem, da smo

<r

na

postopnem zapiranju premogovnih tehnologij do leta 2050, nakazujemo mož-

graditve drugega bloka

trarne

Krško

in

Jedrske elek-

možnost

uporabe

sintetičnega plina za energetske potrebe.
Elektroenergetika bo odločilna tudi za
prehod v transportu s porabe fosilnih

y

pogonskih goriv na elektromobilnost in
prehod tovornega prometa na železnice.

Tudi v industriji bomo

torej pomembno
spodbujali prehod industrije z energetsko

intenzivnih in fosilnih virov na energetsko učinkovitost in obnovljive vire električne energije. Cela kopica politik na
tem področju torej, in ko sprašujete o
mojem prispevku, je ključno to, da je
usmeritev za gospodarstvo jasna, da ni
vsakega po malem, ampak so začrtane
stvari, ki vodijo k cilju ničelne neto
ogljične družbe.

DEMOKRACIJA:

Če sem

prav razume-

la, podpirate graditev drugega bloka Je-
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drske elektrarne v Krškem?

rv

Î

t

»
Veliko sem deloval

v energetiki in sem
po duši energetik. Ne
znam si predstavljati,

da bi lahko gradili

zanesljivo trajnostno in
konkurenčno preskrbo
Slovenije po letu 2050
brez drugega bloka

jedrske elektrarne. Zato
v tej dolgoročni strategiji
predvidevamo začetek
postopkov umeščanja v

prostor in oblikovanje
dokončne odločitve o

tej naložbi do leta 2027.
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smislu,

Delovanje vseh vlad pod vodstvom

modro

Janeza Janše ocenjujem kot

da

je

organizirano, kar je zagotovo zasluga

skladen regional-

napor, kako sodelavce prepričati, da je
treba vsakemu, ki pride na ministrstvo

mu.

Menim, daje

treba razvijati policentrični sistem

predsednika, ki obvladuje svoje delo.

na

tistih regio-

nalnih zasnovah,

VIZJAK: Veliko

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

tiki

sem

deloval v energe-

2008 pripravila

ki jih je že leta
vlada, daje treba do vseh

po duši energetik. Ne znam
si predstavljati, da bi lahko gradili zanesljivo trajnostno in konkurenčno pres-

statističnih regij, na Koroškem in drugje, razvijati policentrični sistem razvoja, da bodo tudi manjše občine, manjši

krbo Slovenije po letu 2050 brez drugega
bloka jedrske elektrarne. Zato v tej dolgoročni strategiji predvidevamo začetek
postopkov umeščanja v prostor in obli-

kraji imeli dovolj priložnosti tako z do-

in sem

stopnostjo delovnih mest kakor tudi z
javnimi storitvami. Še posebej to velja
za

Največji izziv zagotovo pred-

stavlja debirokratizacija in pravzaprav

ni razvoj v tej
državi, na policentričnem siste-

izredno korektno, učinkovito in

VIZJAK:

razvijati

obmejna območja, kijih

moramo raz-

in želi katero od dovoljenj, omogočiti
pridobivanje mnenj in dovoljenj v raci-

onalnem času in da so ta mnenja tudi
strokovno utemeljena.
DEMOKRACIJA: In še za konec. Bili ste
član več

vlad. Kako

ocenjujete delo

zdajšnje vlade in koalicije, tudi v primerjavi s prejšnjimi?

VIZJAK: Delovanje vseh vlad pod vodJanezaJanše ocenjujem kot izred-

stvom

no korektno, učinkovito in organizirano,
kar je zagotovo zasluga predsednika, ki
obvladuje svoje delo. To je, kako povezovati, usmerjati in zagotavljati učinkovito delo na številnih področjih in resorjih
te vlade. Zato je pogosto

veselje delati v

kovanje dokončne odločitve o tej nalož-

vijati, da tudi tam krepimo svojo držav-

takšni ekipi, kjer se ne izgublja preveč

bi do leta

no identiteto, ne pa da jih siromašimo.
Prav tako slovensko podeželje, ki se nam

časa. Hkrati pa je ta mandat zaznamovan
z novim koronavirusom in epidemijo,

2027.

DEMOKRACIJA: Kako pa je

s strategi-

jo prostorskega načrta?

VIZJAK: Ministrstvo
za predlog

prazni. Resje sicer, da so
je pristojno tudi

in oblikovanje Dolgoročnega

prostorskega razvoja Republike

Slove-

padanje

v kvaliteto življenja na slovenskem po-

nom v tem času,

nije, to je do leta 2050. Tudi ta strategija je izredno pomemben razvojni doku-

deželju.

S tem sem se precej ukvarjal in
tudi temu dal svoj pečat. Predvsem v

imate v svojem resorju.

ment.

zato smo ogromno časa porabili za spo-

mesta in primestni razvoj pomemben dejavnik, vendar moramo več prioritet usmerjati tudi

DEMOKRACIJA: Ogromno področij
Katero se vam

najtežje, kaj je za vas največji izziv?

zdi

s temi izzivi,

da smo omogočili

na eni strani dostojno življenje državlja-

in po drugi tudi ne prevelik negativni učinek na gospodarstvo.
To je bilo zahtevno delo, kije zaznamovalo

tudi prvih šest mesecev zdajšnje

vlade. ED
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GRADNJA VEČJIH IN BOLJ
PRESTIŽNIH OBJEKTOV V

CLT-SISTEMU
Besedilo

in

CBD

mjio:

tehnologije predelave lesa
NOVE
proizvodnja
lesenih
inovativnih

in

ma-

sivnih gradbenih elementov narekujejo
izjemen razvoj lesene masivne gradnje

in ponujajo v arhitekturnih
izvedbah

povsem nove

je razvoj

križno

zasnovah

in

priložnosti. Tako

lepljenega (X-Lam

=

cross laminated) lesenega masivnega

elementa pred

več

kot dvema desetle-

tjema povzročil pravi preporod lesene
gradnje povsod po svetu.

masivne

Danes

inovativna trajnostna

sodobna

gradnja temelji
masivnih

na lesenih
križno lepljenih CLT (Cross

predvsem

Laminated Timber) elementih,

. stoletju

v 21

tudi svetovnem gradbeništvu

čile izgradnjo
tudi

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

tov

ki

so

tako v evropskem kakor
zahtevnih

preko

omogo-

visokih

objek-

etaž.

Lahko

deset

da nove tehnologije v leseni

trdimo,

masivni gradnji vse bolj izpodrivajo klasično gradnjo iz opeke

in

betona

na

področju večstanovanjskih, poslovnih
in

športnih objektov ter nudijo povsem
dimenzije arhitekturnega ustvar-

nove

janja,

izvedbe

konstruiranja,

in

navsezadnje tudi prestižnega

ne

bivanj-

skega ugodja.

Lesen

konstrukcijski »X-Lam« sistem z

uporabo lesenih masivnih križno leplje-

CLT- elementov je v porastu

nih

celem

svetu.

To

je

lesena

gradnja, kjer so X-Lam
plošče

tudi več

kot

30

panelov

velikosti več

stne

CLT stene

izdelane

medetažne

po

masivna

od

6

in
pa

postopki pritrjevanja,

masivna

kar nudi lesena

cm debelih večslojnih

kot

50

m

2

. Tovr-

konstrukcije imajo izjemne pred-

posega po

sodobna arhitektura

X-Lam CLT

elementih

cijskih

masivnega ovoja nudijo izjemno bivalno

izvedeno veliko drznih

in

ugodje in počutje.

novanjskih

nekaj

klasični

sivnim

So

najbližja alterna-

gradnji, saj s

polnim

ma-

elementom popolnoma nado-

mestijo zid v klasični gradnji, vsi ostali
sloji
se

izolacije in

finalizacije objekta pa

izvedejo na leseno

strukcijo

z zelo

masivno

enostavnimi

in

konhitrimi

okoli

prostornine

leseni

6500

m

3

izvedena

masivni konstrukciji

v kombinaciji z jeklenimi okvirji. V notra-

Tudi v Sloveniji

nosti pri požarni in potresni odpornosti, hkrati pa zaradi enovitega lesenega

tiva

in

v X-Lam CLT

X-Lam konstrukcija kot osnova.

Tako

objektov,

je v

športnih

tevnejših in

je v

profesionalno igro in tekmovanja. Objekt

konstruk-

zahtevane svetle višine

4-etažnih

izmed

dostopnih

šest

metrov za

v takšni velikosti predstavlja
edinstven

primer

trenutno

lesenega športnega

objekta za tovrstne namene.

■

zah-

športnih

=

CBD,

objektov je Squashland v Štepanjskem

E

nfo

naselju v Ljubljani, kjer je povsem odprta

E

590

prostorska struktura višine skoraj

E

wvAv.cbd.si

prosto

objekta

Sloveniji že

prestižnih sta-

objektov. Eden

prostornini

različne nivoje postavljenih osem igrišč

tudi

večstanovanjskih objektov ter poslovnih
in

odprti

v

najzahtevnejših arhitekturnih

izvedbah.

nji zelo

1 4 m

d.o.c..

Lopata

I9 g. Cel

e

þ

47 537
..
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Študijsko leto 2020/2021 v številkah
Prvega oktobra se začenja novo študijsko leto. Na visokošolske zavode v Sloveniji
je po prvih ocenah (na dan 29. septembra) vpisanih okoli 60.600 študentov, od tega
je 13.400 študentk in študentov, prvič vpisanih v 1. letnik prve stopnje.
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Študentka med učenjem. | Avtor Getty Images Guido Meith

Za novo študijsko leto 2020/2021 je šest univerz, tri javne (Univerza v Ljubljani, Univerza v
Mariboru in Univerza na Primorskem) in tri zasebne (Univerza v Novi Gorici, Univerza v
Novem mestu in Nova univerza), ter en javni (Fakulteta za informacijske študije v Novem
mestu) in 41 zasebnih samostojnih visokošolskih zavodov, razpisalo 46.435 vpisnih mest za
vpis v 1. letnik za Slovence in EU državljane (prva stopnja: 24.273, druga stopnja: 19.149 in
tretja stopnja: 3.013 vpisnih mest).
Končni podatki o vpisu v visoko šolstvo bodo na voljo sredi novembra 2020, vsi vpisni
postopki pa bodo zaključeni do 30. oktobra 2020.

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

Študijski programi, ki so med mladimi najbolj zaželeni
Med mladimi je še vedno največ zanimanja za umetniške programe in dizajn, za programe s
področja športa, psihologije, zdravstva in socialne varnosti, veterine, varstvoslovja,
predšolske vzgoje, izobraževalne znanosti in izobraževanja učiteljev ter informacijske in
komunikacijske tehnologije. Manjši interes zasledimo za področja poslovne in upravne vede,
tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva.

Novi študijski programi
Univerza na Primorskem v novem študijskem letu prvič razpisuje nov univerzitetni študijski
program Socialna pedagogika (UP PEF) ter tri nove doktorske študijske programe tretje
stopnje: Preventiva za zdravje (UP FVZ), Računalništvo in informatika (UP FAMNIT) in
Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja (UP FAMNIT). Fakulteta za informacijske študije
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v Novem mestu pa prvič razpisuje nov magistrski študijski program druge stopnje
Računalništvo in spletne tehnologije.

Subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih
in pri zasebnikih
Skupaj je za študijsko leto 2020/2021 razpisanih 11.569 mest za subvencionirano bivanje, in
sicer za sprejem 4.175 in 7.340 za podaljšanje bivanja, ter 27 mest, ki so namenjena
študentom s priznano mednarodno zaščito. Višina subvencije v javnih dijaških, dijaško
študentskih in študentskih domovih znaša 21,50 EUR, v zasebnih študentskih domovih in pri
zasebnikih pa 32,00 EUR.

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

Smernice za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem
semestru študijskega leta 2020/21
Ministrstvo je visokošolskim deležnikom sredi septembra posredovalo Smernice za izvedbo
študijske dejavnosti v zimskem semestru študijskega leta 2020/21, ki se bodo sproti
posodabljale glede na epidemiološke razmere v Sloveniji.
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Slovenski kvIZUM: savinjsko-zasavska regija - kdo narekuje
tehnološke trende?
dnevnik.si/1042940013/posel/gazela/slovenski-kvizum-savinjskozasavska-regija-kdo-narekuje-tehnoloske-trende-

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

Rešite slovenski kvIZUM in se prepričajte, da je Slovenija zibelka inženirjev,
inovatorjev in pionirjev!

1. Kdo je avtor teorije, na podlagi katere je človek prvič stopil na Luno?
a) Albert Einstein,
b) Herman Potočnik Noordung,
c) Stephen Hawking,
d) Žiga Virc, režiser filma Houston, We Have a Problem.
2. Merilne programe in naprave iz trboveljskega podjetja uporabljajo skoraj vsi proizvajalci
avtomobilov na svetu in vesoljske agencije, kot je denimo Nasa. Podjetje se imenuje:
a) Catapult,
b) Dewesoft, nosilec uglednega priznanja zlata gazela Slovenije 2012,
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c) ESA: European Space Agency,
d) Chipolo.
3. Katero multinacionalno podjetje razvija napredno plastiko in je s svojimi izdelki prisotno v 7
milijonih domov po vsem svetu?
a) Lego,
b) Dow Chemical, največji proizvajalec plastike na svetu,
c) velenjska Plastika Skaza, zlata gazela Slovenije 2014, kjer razvijajo nove materiale in
tehnologije krožnega gospodarstva,
d) podjetje, ki ga je ustanovil Charles Goodyear, izumitelj vulkanizacije.
4. Podjetje iz Slovenije, danes del Skupine Hisense, je v 90. letih predstavilo prvi gospodinjski
aparat z upravljanjem na dotik na svetu:
a) Apple homekit,
b) pralni stroj Gorenje simple&logical,
c) pečica Miele,
d) sesalnik, ki sesa sam.

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

5. Iz ene kilovatne ure električne energije, vložene v toplotno črpalko, pridobimo 5,21 kilovatne
ure uporabne toplote, razložijo v podjetju Kronoterm, ki:
a) s svojo toplotno črpalko med 1175 toplotnimi črpalkami v Evropi zaseda prvo mesto na
seznamu nemškega urada BAFA po sezonski učinkovitosti,
b) je na švicarskem inštitutu WPZ že leta 2012 osvojilo najboljši rezultat učinkovitosti med vsemi
merjenimi toplotnimi črpalkami in še naprej premika meje v učinkovitosti toplotnih črpalk,
c) se ponaša s priznanjem bronasta gazela Slovenije 2013,
d) ga odlikujejo vse zgornje trditve.
6. V zadnjih letih smo priča skokovitemu porastu uporabe plastičnih izdelkov. Mikrodelci
plastičnega odpada pronicajo v podtalnice, reke in oceane ter posledično vplivajo na nas ter na
naše zdravje. Podjetje Evegreen iz SAŠA inkubatorja naslavlja ta izziv z inovacijo:
a) biorazgradljivih cvetličnih ekolončkov, za katere so kot mlado podjetje prejeli posebno
priznanje GZS za inovativnost 2019,
b) ki temelji na tehnologiji predelave materialov proteinskega izvora na klasičnih strojih za
brizganje jekla,
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c) za katero uporabljajo vsebino pločevink fižola in graha iz Spara, ki jim še ni potekel rok
uporabe,
d) ki je plod pregovorne evropske trme.
Več na www.talentismo.si.
© Zasnova in besedilo: projekt Inženirke in inženirji bomo!, ki mlade navdušuje za inovativnost,
inženirstvo, naravoslovje in tehniko

Pravilni odgovori:
1. b Konec leta 1928 je (z letnico 1929) v Berlinu izšla knjiga Hermana Potočnika (psevdonim
Herman Noordung): Problem vožnje po vesolju – raketni motor. Knjiga tega slovenskega
raketnega inženirja, pionirja kozmonavtike (astronavtike), vesoljskih poletov in tehnologij velja
za eno temeljnih del prve generacije raziskovalcev vesolja.
2. b Dewesoft je priznano ime na svetovnem trgu merilne tehnike in med uglednimi kupci, kot so
Nasa, Kennedyjev vesoljski center, Lufthansa, Bosch, večina avtomobilskih proizvajalcev in drugi.
Leta 2017 je Dewesoft ustanovil inkubator Katapult, ki mladim podjetnikom ponuja
infrastrukturo podpornih podjetij za industrializacijo proizvodov. Prvo podjetje, ki mu je
Dewesoft pomagal pri začetnih podjetniških korakih, je Chipolo.

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

3. c Slovenska multinacionalka Plastika Skaza, ki posluje v 58 državah, razvija napredne plastične
izdelke z vizijo krožnega gospodarstva in je v sodelovanju z raziskovalnimi institucijami med
inovatorji na področju reciklirane in bioosnovane plastike.
4. b Pralni stroj gorenje simple&logical je oblikoval prof. Janez Smerdelj, tedanji vodja
oblikovanja v Gorenju, v sodelovanju z Antonom Holobarjem. Velja za inovacijo na globalni
ravni, ki je po letu 1996 utrla pot razvoju gospodinjskih naprav na dotik.
5. d Kronotermov nov model toplotne črpalke je na seznamu nemškega urada BAFA 2019 zasedel
prvo mesto po sezonski učinkovitosti med 1175 toplotnimi črpalkami v Evropi. Podjetje
Kronoterm se redno uvršča na lestvico gazel, najhitreje rastočih podjetij v Sloveniji.
6. a Evegreen ekološki cvetlični lončki so izdelani izključno iz hrane, ki ji je potekel rok. Iz
pločevink graha in fižola, ki jim je potekel rok uporabe, izdelajo maso, primerno za predelavo na
klasičnih strojih za brizganje plastike. Podjetje Evegreen je kot mlado podjetje prejemnik
posebnega priznanja GZS za inovativnost 2019.
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Statistični urad oceno lanske rasti BDP zvišal na 3,2
odstotka
30.09.2020 11:42

Ljubljana, 30. septembra (STA) - Statistični urad je opravil revizijo ocene lanske rasti
bruto domačega proizvoda (BDP) in ugotovil, da je BDP dosegel 48,39 milijarde evrov. V
primerjavi z letom prej je bil v tekočih cenah višji za 5,5, realno pa za 3,2 odstotka. S
tem je statistični urad navzgor popravil februarja objavljeno prvo oceno gibanja BDP v
lanskem letu.
Po prvi oceni je BDP v tekočih cenah v letu 2019 znašal 48,007 milijarde evrov, kar je bilo
nominalno za 4,9 odstotka več kot leto pred tem, realno pa se je BDP po prvih ocenah povečal
za 2,4 odstotka.

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

K 3,2-odstotni realni rasti v letu 2019 je največ prispevala večina proizvodnih dejavnosti.
Največji je bil prispevek predelovalnih dejavnosti (1,5 odstotne točke), sledile so gradbeništvo
(0,4 odstotne točke) ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (0,4 odstotne točke).
Domača končna potrošnja se je lani realno povečala za štiri odstotke, pri čemer se je
potrošnja gospodinjstev povečala za 4,8 odstotka. Bruto investicije so se realno povečale za
1,5 odstotka, pri čemer so se bruto investicije v osnovna sredstva realno povečale za 5,8
odstotka.
Statistični urad četrtletne in letne podatke običajno uskladi konec avgusta, vendar letos to
zaradi zamude ključnih podatkovnih virov za izračun letnega BDP ni bilo izvedljivo. Od
avgustovske objave četrtletnega BDP pa so prejeli tudi nekatere posodobljene podatkovne
vire za prvo in drugo četrtletje 2020, ki so jih prav tako vključili v izračune.
Revizija sicer ni bistveno vplivala na vrednost ocene BDP: po novi oceni se je tako BDP v
prvem četrtletju 2020 v primerjavi z enakim obdobjem 2019 zmanjšal za 2,4 odstotka (po
prejšnji oceni za 2,5 odstotka), v drugem četrtletju pa za 13,1 odstotka (po prejšnji oceni za 13
odstotkov).
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Inženirska akademija Slovenije novinarki
Renati Dacinger podelila priznanje za
kakovostno promocijo inženirstva in
znanosti

Inženirska akademija Slovenije (IAS), ki združuje vrhunske inženirje iz akademskega in poslovnega
okolja, je letos prvič podelila priznanje za kakovostno novinarsko promocijo inženirstva in znanosti.
Na ta način želi poudariti pomen inženirskih dosežkov za družbo in nagraditi kakovostno poročanje
o inženirstvu. Priznanje za novinarko, ki je v preteklem letu najbolj kakovostno promovirala
inženirstvo in znanost v javnih občilih, so tako danes na slavnostni podelitvi v ljubljanskem hotelu
Slon izročili Renati Dacinger, novinarki in voditeljici oddaje Ugriznimo znanost na TV Slovenija.
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Portret Renate Dacinger, dolgoletne znanstvene novinarke
Novinarka Renata Dacinger na področju znanosti deluje že skoraj 20 let. Leta 2001 je na nacionalni
televiziji začela ustvarjati oddajo Zenit, ki je ostala na sporedu vse do leta 2005. Oddaja je
predstavljala pomemben gradnik v promociji znanosti pri nas, saj je bilo v tistih časih to področje še
precej zapostavljeno v medijih. Pet let po zaključku oddaje Zenit je Renata Dacinger zasnovala
novo tedensko oddajo o znanosti z naslovom Ugriznimo znanost, v kateri z ekipo sodelavcev že
več kot 10 let laični javnosti na razumljiv in zanimiv način predstavlja različna področja znanosti. V
približno 350 oddajah so številni slovenski in tuji znanstveniki dobili priložnost, da osvetlijo svoje
raziskovalno delo in znanstvene ideje.
Novinarka, ki svojo strast do znanosti širi med Slovence
Renata Dacinger že vrsto let predano in z vso strokovnostjo raziskuje znanstvene teme ter znanost
približuje ljudem. V preteklih letih je za svoje delo prejela že lepo število priznanj, med drugimi tudi
priznanje Prometej za odličnost v znanstvenem komuniciranju, ki ga podeljuje Slovenska
znanstvena fundacija in nagrado Evropska znanstvena novinarka leta 2019 v kategoriji TV
Združenja britanskih znanstvenih piscev. Danes ji je priznanje za kakovostno delo podelila še
Inženirska akademija Slovenije. "Nagrada pomeni veliko priznanje mojemu delu v preteklosti in
motivacijo za naprej, za kar se najlepše zahvaljujem Inženirski akademiji Slovenije. Ker imam
znanost rada, me to delo po skoraj 20 letih še vedno veseli in mi predstavlja izziv. V tem času sem
spoznala veliko znanstvenikov. Zahvaljujem se jim za zaupanje in za vse, kar so me naučili. In
seveda hvala vsem sodelavcem, brez katerih zagotovo ne bi mogla ustvarjati oddaj," je ob prejemu
priznanja povedala novinarka.

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

Inženirska akademija Slovenije poudarja pomen inženirstva za družbo
S priznanjem želi IAS ozaveščati javnost o pomenu kakovostnega poročanja o znanosti in nagraditi
novinarje, ki so pomembni glasniki znanosti. Predsednik IAS Marko Pleško je podelitev pospremil z
besedami: "Vse najboljše države se odlikujejo po tem, da imajo vrhunsko inženirstvo. Tudi za
Slovence velja, da se moramo truditi za lastno inženirsko znanje in za to, da bi se čim več mladih
odločilo za študij inženirstva. Bolj kot se bo javnost zavedala pomena in uporabe domačega
inženirskega znanja, bolj bo Slovenija napredovala. Velika zahvala torej ge. Renati Dacinger, ki že
dolga leta širi to sporočilo med Slovenci, saj s promocijo inženirstva in znanosti, močno prispeva
tudi k razvoju in blaginji naroda."
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
O Inženirski akademiji Slovenije (IAS)
INŽENIRSKA AKADEMIJA SLOVENIJE (IAS) po ustanovitvi leta 1995 in sprejetemu zakonu o
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Inženirski akademiji leta 2006 že vrsto let leto deluje kot samostojna organizacija, ki združuje
vrhunske strokovnjake s področja tehniško- naravoslovnih ved in tehnološkega razvoja. Osnovna
naloga Akademije je promocija inženirjev in inženirstva ter tehnološkega razvoja. V ta namen si
prizadeva za ponovno oživitev inovacijskega procesa v slovenskem gospodarstvu in kakovost
izobraževanja na področju tehnike in naravoslovja. Vsaki dve leti v svoje vrste izvoli omejeno
število novih članov iz akademskih vrst in industrije.
Prioritetna področja IAS so v zadnjem času i) uveljavite in promocija inženirskega znanja v
Sloveniji, ii) izobraževanja za inženirske vede ter iii) Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti.
IAS se je v letih 2018 in 2019 osredotočila tudi na aktivnosti v okviru mednarodnega sodelovanja in
organizacije mednarodnih konferenc na področjih zajema in izkoriščanja CO2 v boju proti
podnebnim spremembam v srednjeročnem in dolgoročnem obdobju ter na področju mikroplastike perečega globalnega problema onesnaževanja.
V letu 2019 so uspeli s prizadevanji za uveljavitev državnih nagrad za inženirje "Puhove nagrade".
Izdelali so primerjalno analizo s področja visokega šolstva, znanosti, inovacij, razvojnih dosežkov,
patentov in spin-off podjetij v Sloveniji, na katero se bodo oprli pri oblikovanju stališč IAS.
Na mednarodnem področju sodelujejo v evropskem združenju inženirskih akademij Euro-CASE,
predvsem na področju inovacij in energetike. Sodelujejo tudi s svetovnim združenjem inženirskih
akademij CAETS, kjer njihov predstavnik deluje v upravnem odboru združenja.

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

Več o IAS: http://ias.si/Inzenirska-Akademija-Slovenije/
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Ključne besede: ZNANOST

INŽENIRSTVO

SPOROČILO

PRIZNANJE

Kontakt
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V visokošolske zavode po prvih ocenah vpisanih okoli 60.600 študentov
Uredništvo

30 septembra, 2020

30. septembra, 2020

19:00

Pixabay

19:25

Novice
Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj
Gradec

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

Pixabay

Prvega oktobra se začenja novo študijsko leto. Iz Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport so sporočili, da je v Sloveniji po prvih ocenah (na dan 29. septembra)
v visokošolske zavode vpisanih okoli 60.600 študentov, od tega je 13.400 študentk in
študentov, prvič vpisanih v 1. letnik prve stopnje.
Za novo študijsko leto 2020/2021 je šest univerz, od tega tri javne (Univerza v Ljubljani,
Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem), tri zasebne (Univerza v Novi Gorici,
Univerza v Novem mestu in Nova univerza), ter en javni (Fakulteta za informacijske študije v
Novem mestu) in 41 zasebnih samostojnih visokošolskih zavodov, razpisalo 46.435
vpisnih mest za vpis v 1. letnik za Slovence in EU državljane (prva stopnja: 24.273, druga
stopnja: 19.149 in tretja stopnja: 3.013 vpisnih mest), so pojasnili na ministrstvu ter dodali,
da bodo končni podatki o vpisu v visoko šolstvo na voljo sredi novembra 2020, vsi vpisni
postopki pa bodo zaključeni do 30. oktobra 2020.

To so študijski programi, ki so med mladimi najbolj in najmanj zanimivi:
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Na ministrstvu za izobraževanje pojasijo, da je med mladimi še vedno največ zanimanja za
umetniške programe in dizajn, za programe s področja športa, psihologije, zdravstva in
socialne varnosti, veterine, varstvoslovja, predšolske vzgoje, izobraževalne znanosti in
izobraževanja učiteljev ter informacijske in komunikacijske tehnologije. Manjši interes pa je
moč zaslediti za področja poslovne in upravne vede, tehnike, proizvodne tehnologije in
gradbeništva ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva.
Subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri
zasebnikih:
Skupaj je za študijsko leto 2020/2021 razpisanih 11.569 mest za subvencionirano bivanje, in
sicer za sprejem 4.175 in 7.340 za podaljšanje bivanja, ter 27 mest, ki so namenjena
študentom s priznano mednarodno zaščito, pojasnijo na ministrstvu ter dodajo, da višina
subvencije v javnih dijaških, dijaško študentskih in študentskih domovih znaša 21,50 evrov,
v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 32,00 evrov.
Letos tudi novi študijski programi:
Univerza na Primorskem v novem študijskem letu prvič razpisuje nov univerzitetni
študijski program Socialna pedagogika (UP PEF) ter tri nove doktorske študijske programe
tretje stopnje: Preventiva za zdravje (UP FVZ), Računalništvo in informatika (UP FAMNIT)
in Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja (UP FAMNIT). Fakulteta za informacijske
študije v Novem mestu pa prvič razpisuje nov magistrski študijski program druge
stopnje Računalništvo in spletne tehnologije.
Preberite še: Študentom v socialni stiski na voljo različne vrste pomoči

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

VIR: gov.si, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
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ZNANOST IN TEHNOLOGIJA STA ŽENSKEGA SPOLA
Ženske v znanosti, tehnologiji, inženirstvu in matematiki.

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

MSD Women's Networking in AmCham Slovenija vas vabita na dogodek

Med vsemi raziskovalci na svetu je le 30 % žensk.
Ženski način vodenja je drugačen od moškega načina vodenja.
STEM (Znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika) so enako dostopni vsem.
So te trditve resnične ali gre le za poenostavitev? O tem in drugih vprašanjih se bomo pogovarjali z
izjemnimi ženskami, ki vsaka na svojem področju puščajo pečat in spreminjajo svet na bolje.
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Z nami bodo:

Dr. Aida Kamišalić Latiﬁć,
raziskovalka in predavateljica na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru, in inženirka
leta 2019.

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

direktorica Siemens Slovenija in predsednica uprave Siemens Hrvaška.
Je pobudnica izbora Inženirka leta in velika zagovornica uravnoteženosti spolov na vodilnih mestih v gospodarskih družbah,
še posebej v tehnološki sferi. Večkrat je bila uvrščena med najvplivnejše gospodarstvenice v Sloveniji in na Hrvaškem.

Dr. Tanja Španić,
predsednica Združenja Europa Donna Slovenija in predsednica Evropske zveze Europa Donna. Tanja je nekdanja
raziskovalka na Veterinarski fakulteti, od leta 2017 pa je profesionalna zagovornica bolnic z rakom dojk, tako na nacionalnem
kot na mednarodnem nivoju.
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Rina Musić,
generalna direktorica MSD, inovativna zdravila, Slovenija in Hrvaška, članica vodstva MSD Balkan, magistra farmacije.
Podpredsednica hrvaškega združenja inovativne farmacevtske industrije in je že več kot 20 let na različnih pozicijah v
farmacevtskih družbah.

Dogodka se lahko udeležite v živo ali virtualno. Svojo prijavo oddajte s klikom na povezavo V ŽIVO ali
ZOOM.

PRIJAVA V ŽIVO

PRIJAVA ZOOM

Izziv bo govornicam postavila tudi mag. Ajša Vodnik, generalna direktorica AmCham Slovenija in
podpredsednica AmChams in Europe.
Pogovor z gostjami bo krmaril Gorazd Jukovič, novinar, STA.
Ker si želimo odgovornega druženja, je število udeležencev na dogodku omejeno. Poleg udeležbe v živo,
kjer bomo spoštovali vsa navodila in priporočila, bomo omogočili tudi spremljanje dogodka v virtualnem
okolju.
Dogodek bo potekal v slovenskem jeziku.

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

Se vidimo, ekipa AmCham Slovenija
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Gospodarska rast v letu 2019 3,2-odstotna
Bruto domači proizvod je v letu 2019 po redni reviziji letnih ocen znašal 48.393 milijonov EUR. V primerjavi z letom prej je bil v tekočih cenah višji za 5,5 %, realno
pa za 3,2 %. Revidirani so bili tudi podatki za leta od 2016 naprej.
30.9.2020 | brez statusa

DELI OBJAVO:

Jure Lasnibat
Povpraševanje po podatkih

Po lanski obsežni reviziji podatkov nacionalnih računov za leta od 1995 naprej, usklajeni na ravni EU, smo letos opravili običajno revizijo podatkov. Revidirani so bili
podatki za leta od 2016 naprej. Pripravljena je bila tudi prva ocena bruto domačega proizvoda za leto 2019 na podlagi letnih podatkovnih virov.

Gospodarska rast v letu 2019 3,2-odstotna
Po oceni bruto domačega proizvoda za leto 2019, pripravljeni na podlagi prvih letnih podatkovnih virov, je BDP v 2019 znašal 48.393 milijonov EUR. To je nominalno
za 5,5 % več kot v letu 2018, v obsegu oz. z izločenim vplivom cenovnih sprememb pa za 3,2 % več kot v predhodnem letu.
K 3,2-odstotni realni rasti BDP v letu 2019 je prispevala večina proizvodnih dejavnosti. Največji je bil prispevek predelovalnih dejavnosti (1,5 odstotne točke), sledile
so gradbeništvo (0,4 odstotne točke) ter informacijske in komunikacijske dejavnosti (0,4 odstotne točke).

Rast domače porabe, pozitiven saldo menjave s tujino
Domača končna potrošnja se je v letu 2019 realno povečala za 4,0 %, pri čemer se je potrošnja gospodinjstev povečala za 4,8 %. Bruto investicije so se realno
povečale za 1,5 %, pri čemer so se bruto investicije v osnovna sredstva realno povečale za 5,8 %. Spremembe zalog so v zadnjih letih pozitivne; v letu 2019 so se
povečale za 521 mio. EUR, kar je predstavljalo 1,1 % BDP. Uvoz blaga in storitev se je povečal nekoliko bolj kot izvoz (uvoz za 4,4 %, izvoz za 4,1 %), saldo zunanje
menjave pa je ostal pozitiven in je znašal 4.093 mio. EUR ali 8,5 % BDP.

Rast deleža sredstev za zaposlene
Delež sredstev za zaposlene se je povečal tudi v letu 2019 (za 1 odstotno točko) in je znašal 50,8 % BDP. Delež neto davkov na proizvodnjo in uvoz se je zmanjšal
za 0,3 odstotne točke in je znašal 12,5 % BDP. Delež neto poslovnega presežka in raznovrstnega dohodka se je zmanjšal za 0,4 odstotne točke in je znašal 18,3 %
BDP.

Rast zaposlenosti
Število zaposlenih se je v letu 2019 povečalo za 2,7 %, število samozaposlenih pa za 1,7 %. Skupna zaposlenost se je povečala za 2,5 %; povprečna letna
zaposlenost je bila ocenjena na 1.046.691 oseb. Od teh je bilo zaposlenih 81 %, samozaposlenih pa 19 %.

Bruto domači proizvod – revizija 2020

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

Leto

2016

2017

2018

2019

V tekočih cenah, mio. EUR

40.443

43.009

45.863

48.393

Prejšnja vrednost, mio. EUR

40.367

42.987

45.755

48.007*

Sprememba, %

0,2

0,1

0,2

0,8

Rast obsega, %

3,2

4,8

4,4

3,2

Prejšnja vrednost, %

3,1

4,8

4,1

2,4*

Sprememba, odstotne točke

0,1

0,0

0,3

0,7

* ocena po četrtletnih podatkovnih virih
Vir: SURS
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Dodana vrednost po proizvodnih dejavnostih in BDP v letu 2019
V tekočih cenah Delež v BDP Letna sprememba obsega Prispevek k rasti BDP
Mio. EUR

%

Odstotne točke

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo

971

2,0

-3,2

-0,1

B Rudarstvo

138

0,3

-4,1

0,0

9.981

20,6

7,5

1,5

D Oskrba z električno energijo, plinom in paro

963

2,0

0,2

0,0

E Oskrba z vodo, ravnanje z odpadki, saniranje okolja

366

0,8

-12,0

-0,1

C Predelovalne dejavnosti

F Gradbeništvo

2.532

5,2

7,1

0,4

G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

5.063

10,5

2,3

0,2

H Promet in skladiščenje

2.682

5,5

4,8

0,3

I Gostinstvo

1.067

2,2

4,6

0,1

J Informacijske in komunikacijske dejavnosti

1.726

3,6

10,5

0,4

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti

1.605

3,3

4,6

0,2

L Poslovanje z nepremičninami

3.071

6,3

1,1

0,1

2.477

5,1

0,6

0,0

M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

2.908

6,0

1,7

0,1

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

1.296

2,7

-10,7

-0,3

O Dejavnosti javne uprave in obrambe, obvezna socialna
varnost

2.445

5,1

1,1

0,1

P Izobraževanje

2.240

4,6

0,6

0,0

Q Zdravstvo in socialno varstvo

2.231

4,6

3,0

0,1

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti

567

1,2

3,6

0,0

S Druge dejavnosti

461

1,0

5,7

0,1

31

0,1

1,2

0,0

V tem: pripisana stanovanjska dejavnost gospodinjstev

T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem
U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
Dodana vrednost skupaj

42.343

87,5

3,4

3,0

Neto davki na proizvode

6.049

12,5

1,4

0,2

Bruto domači proizvod

48.393

100,0

3,2

3,2

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

Vir: SURS
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Izdatkovna struktura BDP v letu 2019
V tekočih cenah

Delež v BDP

Letna sprememba obsega

Mio. EUR

%

Domača potrošnja skupaj

44.299

91,5

3,4

Končna potrošnja

34.272

70,8

4,0

Gospodinjstva

24.937

51,5

4,8

NPISG

430

0,9

2,5

Država

8.905

18,4

1,7

10.027

20,7

1,5

9.503

19,6

5,8

521

1,1

-0,8

Bruto investicije
Bruto investicije v osnovna sredstva
Spremembe zalog1)
Spremembe vrednostnih predmetov1)
Saldo menjave s tujino1)
Izvoz blaga in storitev
Izvoz blaga
Izvoz storitev
Uvoz blaga in storitev
Uvoz blaga
Uvoz storitev
Bruto domači proizvod

3

0,0

0,0

4.093

8,5

0,1

40.525

83,7

4,1

32.013

66,2

4,3

8.513

17,6

3,3

36.432

75,3

4,4

30.682

63,4

4,7

5.750

11,9

3,3

48.393

100,0

3,2

Pri komponentah, označenih z 1), je namesto letne spremembe obsega prikazan prispevek k rasti BDP.
Vir: SURS

Dohodkovna struktura BDP v letu 2019
V tekočih cenah

Delež v BDP

Letna sprememba deleža

Mio. EUR

%

Odstotne točke

Bruto domači proizvod

48.393

100,0

Sredstva za zaposlene

24.584

50,8

1,0

6.062

12,5

-0,3

Neto davki na proizvodnjo in uvoz
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Bruto poslovni presežek in raznovrstni dohodek

17.747

36,7

-0,7

Poraba stalnega kapitala

8.912

18,4

-0,3

Neto poslovni presežek in raznovrstni dohodek

8.835

18,3

-0,4

Vir: SURS

Obiščite tudi našo podatkovno bazo SiStat.
SiStat
Metodološka pojasnila
Poročila o kakovosti
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