Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 11. 5. 2020
Število objav: 8
Internet: 6
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 1
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

Naslov

Naš mali avto

Zaporedna št.
1

Medij

Rtvslo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 5. 2020

Stran v zbirki:
7

Avtor

Andrej Brglez

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...servisa vozil, novih in rabljenih, pa dobaviteljske verige in vse, kar običajno vidimo na prvem mestu, tu je turizem,
oglaševanje, zavarovanje, šport, gradbeništvo Podarim, dobim Vseeno je ali se nam zdi, da Slovenci gojimo do
avtomobilov pretirano ljubezen ali pa da jih imamo toliko zgolj zaradi nuje, dejstvo...

Naslov

Prvič po desetih letih študentov spet več kot v prejšnjem študijskem letu

Zaporedna št.
2

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Šolstvo; 10. 5. 2020

Stran v zbirki:
8

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...desetina pa starejših od 22 let, 370 med njimi je imelo 30 let ali več. Največ študentov je bilo vpisanih v programe
tehnika, proizvodna tehnologija in gradbeništvo (18,6 odstotka), poslovne in upravne vede, pravo (18,5 odstotka) ter
zdravstvo in socialna varnost (13,5 odstotka). Najmanj študentov študira kmetijstvo,...

Naslov

Prvič po desetih letih študentov spet več kot v prejšnjem študijskem letu

Zaporedna št.
3

Medij

Hudo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 5. 2020

Stran v zbirki:
10

Avtor

STA , A. P.

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...desetina pa starejših od 22 let, 370 med njimi je imelo 30 let ali več. Največ študentov je bilo vpisanih v programe
tehnika, proizvodna tehnologija in gradbeništvo (18,6 odstotka), poslovne in upravne vede, pravo (18,5 odstotka) ter
zdravstvo in socialna varnost (13,5 odstotka). Najmanj študentov študira kmetijstvo,...

Naslov

Lani diplomiralo najmanj študentov v zadnjih desetih letih

Zaporedna št.
4

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 5. 2020

Stran v zbirki:
11

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...terciarnega izobraževanja lani največ diplomantov s področij poslovne in upravne vede, pravo (2.966 ali 18,4
odstotka) in pa tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (2.842,5 ali 17,7 odstotka), najmanj pa diplomantov s
področij kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (504 ali 3,1 odstotka) in pa informacijske...

Naslov

Število študentov letos naraslo za odstotek

Zaporedna št.
5

Medij

Maribor24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 10. 5. 2020

Stran v zbirki:
13

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...desetina pa starejših od 22 let, 370 med njimi je imelo 30 let ali več. Največ študentov je bilo vpisanih v programe
tehnika, proizvodna tehnologija in gradbeništvo (18,6 odstotka), poslovne in upravne vede, pravo (18,5 odstotka) ter
zdravstvo in socialna varnost (13,5 odstotka). Najmanj študentov študira kmetijstvo,...

2

Naslov

Vojna napoved ohranjanju narave

Zaporedna št.
6

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
14

Avtor

Maja Prijatelj Videmšek

Teme

Gradbeni zakon

Tisk

Povzetek

Gradbeno-rušilni načrti

Zaporedna št.
7

Medij

Večer, Slovenija

Rubrika, Datum

V žarišču; 11. 5. 2020

Stran v zbirki:
16

Avtor

Lednik Andreja Kutin

Teme

Gradbeni zakon

Povzetek

Stran: 4

IŠČETE ZAPOSLITEV? To je ponudba prostih delovnih mest v Podravju

Zaporedna št.
8

Medij

Ptujinfo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 10. 5. 2020

Stran v zbirki:
20

Avtor

Ptujinfo Ptujinfo

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

Povzetek

Površina: 604 cm2

...bodo razni projekti vplivali na okolje - tudi na zdravje ljudi -, bodo, kot kaže, kmalu redkost Oblast v času epidemije
pospešeno spreminja prostorsko in gradbeno zakonodajo. Ne le z interventnim zakonom, ki ima omejen rok trajanja,
ampak so na mizi tudi druge spremembe. Denimo predlog uredbe, ki močno znižuje pogoje, kdaj...

Naslov

Internet

Površina: 434 cm2

...bi status izgubila najstarejša naravovarstvena organizacija pri nas - Ribiška zveza Slovenije, ki bo prihodnje leto
praznovala 140 let. Po novosprejeti gradbeni zakonodaji ne bodo mogli pridobiti statusa stranskega udeleženca v
upravnih postopkih gradbenih posegov, ki zadevajo vodotoke. To je po njihovem posebej zaskrbljujoče...

Naslov

Tisk

Stran: 2

...inženirja gradbene stroke, ki bo vodil projekte, pomagal pri upravljanju poslovnih objektov in pomagal pri razvijanju
podjetja. Kandidat mora biti vpisan pri inženirski zbornici, sicer pa od njega pričakujejo še prvo stopnjo visokošolske
izobrazbe in znanje angleščine in nemščine. V ptujskem podjetju Perutnina Ptuj iščejo vodjo...
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Rtvslo.si
Država: Slovenija

10.05.2020
Nedelja, 07:56

Kazalo

https://www.rtvslo.si/kolumne/nas-mali-avto/523278...
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Naš mali avto

Avtomobili pot do hitrejšega okrevanja

Andrej Brglez, Avtomobilnost| 10. maj 2020 ob 07 54
Ljubljana - MMC RTV SLO

Avto ni le močno povečal posameznikove mobilnosti, ampak je tudi močno razširi njegovo ekonomsko dejavnost. Oboje je močno zaznamovalo razv…

V Ljubljano ali naš mali avto je Marjana Držaj zapela leta 1965, Svetlana Makarovič pa je napisala besedilo. Takole sta
razmišljali; avto je bil takrat še premajhen, da v njem sedeli bi vsi, za to jaz, ti in on gremo na streho, pa vsi v Ljubljano.

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

In potem naprej ... , kjer so lepe ulice, na ulicah pa lepe deklice. In kako prav sta imeli! Takrat je bilo na naših cestah približno 150.000 bolj ali
manj malih avtov, danes jih je 1.143.150. Vmes se je število prebivalcev povečalo za dobrih 370.000 ljudi. V 50 letih se je torej razvoj naše
države izdatno naslonil prav na avto. Poglejmo, kaj lahko danes ob tem podatku mislita Počivalšek in Janša, ko bosta razmišljala o novih
avtomobilih.

Ko se ustavi avto, se ustavi še veliko drugih dejavnosti. Pomagati avtomobilskemu prodajnemu stebru tako hkrati pomeni tudi to, da se v hitrejše
gibanje spravijo številne druge dejavnosti. Oživi torej kapitalsko kroženje. Foto: Boštjan Podlogar, MMC RTV Slovenija

Kaj pa subvencija?

Kar zadeva avtomobile, ni bilo vprašanje, ali se bo tudi pri nas sprožila debata o subvenciji za nakup novega avtomobila, bilo je samo
vprašanje, kdaj se bo. Zdaj je za to več kot primeren trenutek. Tudi zaradi širše slike, ki jo ponazori časovni lok petdesetih let. Avto v tem času
ni le močno povečal posameznikove mobilnosti, ampak je hkrati tudi močno razširi njegovo ekonomsko dejavnost. Oboje je močno
zaznamovalo razvoj Slovenije, in sicer od načina razvoja poseljevanja do razcveta gospodarskih in podjetniških storitev, povezanih z
avtomobilom ali njegovo rabo. Tako močno, da lahko danes že med prijatelji ali sorodniki najdete vsaj enega, ki ima posredno ali neposredno
koristi od avtomobila in z njim povezanih storitev. Ne glejmo le prodaje in servisa vozil, novih in rabljenih, pa dobaviteljske verige in vsega, kar
običajno vidimo na prvem mestu, tu so turizem, oglaševanje, zavarovanje, šport, gradbeništvo …
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Rtvslo.si
Država: Slovenija

10.05.2020
Nedelja, 07:56

Kazalo

https://www.rtvslo.si/kolumne/nas-mali-avto/523278...
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Andrej Brglez subvencije za nakup avtomobila povezuje s pospeškom celotnega gospodarstva in potrošniške kondicije. MMC RTV Slovenija

Podarim, dobim

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

Vseeno je, ali se nam zdi, da Slovenci gojimo do avtomobilov pretirano ljubezen ali pa da jih imamo toliko samo zaradi nuje, dejstvo je, da je
naš osebni in širši družbenoekonomski vsakdan močno oprt prav na avto. Ko se ustavi avto, se ustavi še veliko drugih dejavnosti. Po izkušnji
skupinske karantene nam je to postalo samo še bolj jasno. Pomagati avtomobilskemu prodajnemu stebru tako hkrati pomeni tudi to, da se v
hitrejše gibanje spravijo številne druge dejavnosti. Oživi torej kapitalsko kroženje. Ko bo vlada gledala pobudo za sofinanciranje nakupa novih
avtomobilov, bi torej morala videti širši ekonomski krog pozitivnih učinkov, saj bodo ti vloženo tudi povrnili.

Daj – dam

Pa to ni vse. Dodajmo še dva vidika, okoljskega in varnostnega. Oba sicer bodeta v oči, a ni rečeno, da ju politika kljub temu ne bo
spregledala. Da velja biti pri pričakovanjih glede vidnega polja politike previden, nam ne nazadnje sporoča tudi svež ukrep, s katerim so
močno zmanjšali subvencije za električne avtomobile, za priključne hibride pa so jih popolnoma ukinili. Kar se politike tiče, pred nami torej ni
samo izziv, ampak kar težava. Okoljske poznamo. Na državni ravni smo sprejeli tudi strateške cilje za izboljšanje kakovosti bivanja in v ta del
so zajeti tudi promet in z njim povezani izpusti. Zdaj se je ponudila lepa priložnost, da se od besed preide k dejanjem. Z enim ukrepom bi
namreč lahko pomagali gospodarstvu in zmanjšali količino izpustov našega voznega parka. Ključen v tem pogledu ni le podatek, da imamo
veliko avtomobilov, ampak predvsem to, da je povprečna starost našega avtomobila več kot 11 let. Več kot polovica registriranih vozil dosega
normo EURO 4 ali manj, 100.000 avtomobilov pa dosega samo normo EURO 2,1 ali 0. Samo za osvežitev spomina, zdaj so aktualne norme pri
standardu 6d temp in 6d, se pravi daleč naprej.
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Kazalo
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Andrej Brglez pravi, da novi avtomobili pripomorejo k večji varnosti in manjšemu pritisku na zdravstveno blagajno, še večji pozitivni vpliv na državne
finance pa izkazujejo z večjo ekološko noto. Foto: Boštjan Podlogar, MMC RTV Slovenija

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

Za varnost gre

Drug vidik je povezan s prometno varnostjo. Razlika v aktivni in pasivni varnosti novega ali 11 let starega avtomobila je zelo velika. Napredek
tehnologije je bil v zadnjih desetletjih dih jemajoč. Razvoj elektronike, na kateri sloni veliko zelo pomembnih asistenčnih sistemov, pa je tako
hiter, da nastajajo razlike v programih delovanja posameznih sistemov že v času ene generacije modela. Prav tako ne smemo zanemariti
podatka, da se danes z več avtomobili tudi vozimo več kot kdaj prej. To seveda povečuje verjetnost nastanka prometnih nesreč. Bolj ko so
avtomobili varni, manj je poškodovanih in umrlih. Poglejmo številke iz istega časovnega obdobja. Leta 1970 je na naših cestah umrlo več kot
700 ljudi, lani 102. Na eni strani imamo torej milijon avtomobilov več, ki prevozijo tudi veliko več kilometrov, na drugi pa približno 600 manj
umrlih na leto. Pomemben podatek, ki pokaže drugačno sliko prometne varnosti in jasno nakazuje, v katero smer mora iti razvoj. Seveda so
bile nekoč slabše tudi ceste, pa tudi to je jasno, da je vselej najpomembnejši del tega trikotnika voznik. A kljub temu ni mogoče spregledati
izjemnega razvoja avtomobilske varnosti in tega, da pomembni varnosti sistemi v zadnjih letih končno postajajo del serijske opreme tudi
najcenejših modelov.
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Andrej Brglez opozarja, da smo na državni ravni sprejeli tudi strateške cilje za izboljšanje kakovosti bivanja in v ta del je zajet tudi promet in z njim
povezani izpusti. Zdaj se je ponudila lepa priložnost, da se od besed preide k dejanjem. EPA

Vizionarji

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

Morda pa se politika odloči drugače. Subvencijam reče ne. Vendar jih ne zavrne s klasičnim tarnanjem, da ni denarja niti za kaj bolj
pomembnega od avtomobilov, ampak preseneti z drznim pogledom naprej. Pravzaprav ne naprej, ampak bolj k tistim, ki imajo take reči, ki so
se nam še do včeraj zdele popolnoma nedosegljive. Tako kot so se nam zdele nedosegljive silne milijarde, zdaj pa so tu. Vsaj zdi se tako.
Odločitev za tako potezo najdejo na medmrežju, kjer z nekaj kliki na lastne oči vidijo, kako hitro že po svetu drvijo vlaki. Videli bodo tudi take
v posebnih ceveh. Ti so zelo zanimivi, morda tudi za Slovenijo. Potem pa pokličejo prijatelje.

Skoke za železnico

Kot smo videli v zadnjih tednih, če je treba pomagati, potem najdemo Slovenci prijatelje tudi na drugem koncu planeta. In zdaj je treba
pomagati. Zdi se, da imamo veliko prijateljev tudi na Kitajskem. Mogoče je torej, da bo kakšen politik ob klikanju hitrih vlakov po spletu naletel
tudi na posnetek avtonomnega hitrega vlaka, ki samodejno s hitrostjo 350 km/h povezuje Peking in Džangdžjakov. Mesti, ki bosta gostili
zimske olimpijske igre 2022. Iskra preskoči v hipu in rodi se ideja. Ne subvencije za nakup novih, varnejših in čistejših avtomobilov, ampak
pogumno in vizionarsko pokončno v prihodnost, ki je popolnoma jasno, da pride. Ne bomo sledilci, lahko smo nosilci nove skupne, deljene in
okoljsko trajnostne mobilnosti. Mislite, da ni mogoče, da politika poseže po takem ekonomsko- ekološkem načrtu? Ne spreglejmo za naše
kraje ključnega podatka. Primož Peterka, naš nekdanji skakalni as, tesno sodeluje s kitajsko pokrajino Džedžjang na vzhodu Kitajske. Prevzel
je delo z mlajšimi dekleti, ki se bodo šele podala v smučarske skoke. To je to. Oni v skoke, mi na železnico. Primož zagotovo pozna koga na
Kitajskem. Sploh pa, Kitajci bodo imeli kmalu že več kot 30.000 kilometrov hitrih železniških prog, samo lani so zgradili 3.200 kilometrov
novih. Ni treba, da pridejo in na hitro zgradijo proge, lahko jim jih kakšna dva tisoč ukrademo. Oni ne bodo niti opazili, mi pa se v hipu
zavihtimo na čelo svetovne trajnostne mobilnosti. Počakajmo in se pustimo presenetiti.
Ste zamudili zadnjo oddajo Avtomobilnost? Ogledate si jo lahko tukaj.
Avtomobilnost, izbor
covid-19

prodaja avtomobilov

mobilnost
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Prvič po desetih letih študentov spet več kot v
prejšnjem študijskem letu
Za tekoče študijsko leto 2019/20 je bilo v terciarno izobraževanje v Sloveniji vpisanih 76.728 študentov, kar je za odstotek
več kot v prejšnjem študijskem letu. Skoraj 6000 študentov je prišlo na študij iz tujine, večina iz držav bivše Jugoslavije.
Povprečni študent je star skoraj 24 let.
V Sloveniji je število študentov zadnjih devet let vztrajno padalo, v povprečju za več kot 4320 na študijsko leto. V lanskem
študijskem letu je bilo študentov 75.991, kar je skoraj 39.000 manj kot pred desetimi leti. V tekočem študijskem letu pa je
študentov spet več kot prejšnje leto. Število študentov je najopazneje zraslo med doktorskimi študenti (7 odstotkov) in
študenti visokošolskega strokovnega izobraževanja (za 3,2 odstotka), kažejo podatki republiškega statističnega urada
(Surs).
V višje strokovno izobraževanje se je v tem študijskem letu vpisalo 10.662 študentov, kar predstavlja 14 odstotkov vseh
študentov.
V visokošolske študijske programe je bilo vpisanih 66.066 študentov; skoraj dve tretjini (63,5 odstotka) v programe 1.
stopnje (19.696 v strokovne in 22.237 v univerzitetne programe). V magistrske študijske programe jih je bilo vpisanih 31,5
odstotka oz. 4368 v enovite in 16.459 v magistrske programe po končani 1. stopnji. Doktorski študenti pa predstavljajo
pet odstotkov vseh visokošolskih študentov.

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

Kljub hitremu upadu števila študentov v zadnjem desetletju pa število novincev v visokošolskem izobraževanju v istem
obdobju ni bistveno upadlo. V prvi letnik se je tako prvič vpisalo 14.988 študentov, kar je približno 2,4 odstotka več kot v
prejšnjem študijskem letu (14.618).
Za visokošolski strokovni študij se je v tem študijskem letu odločilo 6673 novincev. Večina (79 odstotkov) jih je imela
srednjo strokovno izobrazbo. Univerzitetni ali enovit magistrski študij pa je izbralo 8315 novih študentov, večina (84
odstotkov) s predhodno doseženo srednjo splošno izobrazbo. Večina novincev (62 odstotkov) je bilo starih 19 let,
desetina pa starejših od 22 let, 370 med njimi je imelo 30 let ali več.
Največ študentov je bilo vpisanih v programe tehnika, proizvodna tehnologija in gradbeništvo (18,6 odstotka), poslovne in
upravne vede, pravo (18,5 odstotka) ter zdravstvo in socialna varnost (13,5 odstotka). Najmanj študentov študira
kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (2,9 odstotka) ter informacijske in komunikacijske tehnologije (5,6
odstotka).
Med vsemi študenti je več žensk (57,3 odstotka). Te številčno prevladujejo na večini področij izobraževanja. Še posebej
"ženski" področji sta področje izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, kjer je žensk med študenti skoraj 88
odstotkov, in področje zdravstvo in socialna varnost, kjer je študentk 77 odstotkov. Moški pa so v večini na dveh
področjih: informacijske in komunikacijske tehnologije (83 odstotkov) in pa tehnika, proizvodne tehnologije in
gradbeništvo (74 odstotkov), navajajo na Sursu.
Študenti terciarnega izobraževanja so bili v tem študijskem letu v povprečju stari 23,9 leta. Najmlajši so bili študenti
visokošolskega univerzitetnega študija, v povprečju so bili stari 21 let. Študenti visokošolskega strokovnega študija so bili
v povprečju dve leti starejši (23,3 leta), višjega strokovnega izobraževanja pa skoraj pet let (24,9 leta). Študenti na
magistrskem študiju so bili v povprečju stari 26,5 leta, doktorski študenti pa 33,1 leta.
Razlika v starostni strukturi je bila velika tudi med rednimi in izrednimi študenti. Povprečna starost vseh rednih študentov
je bila 22,3 leta, izrednih pa sedem let več (29,3 leta).
Med vsemi študenti terciarnega izobraževanja v študijskem letu 2019/20 je 5974 ali 7,8 odstotka mobilnih študentov oz.
tistih s stalnim prebivališčem v tujini, in to iz več kot 100 držav. Podobno kot v prejšnjih študijskih letih jih je več kot
polovica iz držav bivše Jugoslavije (3506), nekaj več kot četrtina iz držav EU (1667), preostali pa iz drugih držav (801).
V primerjavi s predhodnim študijskim letom se je število mobilnih študentov povečalo za 17,8 odstotka, njihov delež med
vsemi študenti terciarnega izobraževanja pa za 1,2 odstotne točke.
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Prvič po desetih letih študentov spet več kot v prejšnjem študijskem
letu
Save

AKTUALNO

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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Za tekoče študijsko leto 2019/20 je bilo v terciarno izobraževanje v
Sloveniji vpisanih 76.728 študentov, kar je za odstotek več kot v
prejšnjem študijskem letu. Skoraj 6000 študentov je prišlo na študij iz
tujine, večina iz držav bivše Jugoslavije. Povprečni študent je star
skoraj 24 let.
4
V Sloveniji je število študentov zadnjih devet let vztrajno padalo, v povprečju za več kot 4320 na študijsko
leto. V lanskem študijskem letu je bilo študentov 75.991, kar je skoraj 39.000 manj kot pred desetimi leti.
V tekočem študijskem letu pa je študentov spet več kot prejšnje leto. Število študentov je najopazneje
zraslo med doktorskimi študenti (7 odstotkov) in študenti visokošolskega strokovnega izobraževanja (za
3,2 odstotka), kažejo podatki republiškega statističnega urada (Surs).
V višje strokovno izobraževanje se je v tem študijskem letu vpisalo 10.662 študentov, kar predstavlja 14
odstotkov vseh študentov.
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V visokošolske študijske programe je bilo vpisanih 66.066 študentov; skoraj dve tretjini (63,5 odstotka) v
programe 1. stopnje (19.696 v strokovne in 22.237 v univerzitetne programe). V magistrske študijske
programe jih je bilo vpisanih 31,5 odstotka oz. 4368 v enovite in 16.459 v magistrske programe po končani
1. stopnji. Doktorski študenti pa predstavljajo pet odstotkov vseh visokošolskih študentov.
Kljub hitremu upadu števila študentov v zadnjem desetletju pa število novincev v visokošolskem
izobraževanju v istem obdobju ni bistveno upadlo. V prvi letnik se je tako prvič vpisalo 14.988 študentov,
kar je približno 2,4 odstotka več kot v prejšnjem študijskem letu (14.618).
Za visokošolski strokovni študij se je v tem študijskem letu odločilo 6673 novincev. Večina (79 odstotkov)
jih je imela srednjo strokovno izobrazbo. Univerzitetni ali enovit magistrski študij pa je izbralo 8315 novih
študentov, večina (84 odstotkov) s predhodno doseženo srednjo splošno izobrazbo. Večina novincev (62
odstotkov) je bilo starih 19 let, desetina pa starejših od 22 let, 370 med njimi je imelo 30 let ali več.
Največ študentov je bilo vpisanih v programe tehnika, proizvodna tehnologija in gradbeništvo (18,6
odstotka), poslovne in upravne vede, pravo (18,5 odstotka) ter zdravstvo in socialna varnost (13,5
odstotka). Najmanj študentov študira kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (2,9 odstotka) ter
informacijske in komunikacijske tehnologije (5,6 odstotka).
Med vsemi študenti je več žensk (57,3 odstotka). Te številčno prevladujejo na večini področij
izobraževanja. Še posebej “ženski” področji sta področje izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev,
kjer je žensk med študenti skoraj 88 odstotkov, in področje zdravstvo in socialna varnost, kjer je študentk
77 odstotkov. Moški pa so v večini na dveh področjih: informacijske in komunikacijske tehnologije (83
odstotkov) in pa tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (74 odstotkov), navajajo na Sursu.
Študenti terciarnega izobraževanja so bili v tem študijskem letu v povprečju stari 23,9 leta. Najmlajši so
bili študenti visokošolskega univerzitetnega študija, v povprečju so bili stari 21 let. Študenti
visokošolskega strokovnega študija so bili v povprečju dve leti starejši (23,3 leta), višjega strokovnega
izobraževanja pa skoraj pet let (24,9 leta). Študenti na magistrskem študiju so bili v povprečju stari 26,5
leta, doktorski študenti pa 33,1 leta.

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

Razlika v starostni strukturi je bila velika tudi med rednimi in izrednimi študenti. Povprečna starost vseh
rednih študentov je bila 22,3 leta, izrednih pa sedem let več (29,3 leta).
Med vsemi študenti terciarnega izobraževanja v študijskem letu 2019/20 je 5974 ali 7,8 odstotka mobilnih
študentov oz. tistih s stalnim prebivališčem v tujini, in to iz več kot 100 držav. Podobno kot v prejšnjih
študijskih letih jih je več kot polovica iz držav bivše Jugoslavije (3506), nekaj več kot četrtina iz držav EU
(1667), preostali pa iz drugih držav (801).
V primerjavi s predhodnim študijskim letom se je število mobilnih študentov povečalo za 17,8 odstotka,
njihov delež med vsemi študenti terciarnega izobraževanja pa za 1,2 odstotne točke.
Teme
Slovenija

šolstvo

statistika
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Lani diplomiralo najmanj študentov v zadnjih desetih letih
1 ura

Lani je diplomiralo 16.100 študentov terciarnega izobraževanja, kar je 3,5
odstotka manj kot v letu 2018 in najmanj v zadnjih desetih letih, so
objavili državni statistiki.
Podobno kot v letu 2018 je bilo tudi med diplomanti terciarnega
izobraževanja lani največ diplomantov s področij poslovne in upravne
vede, pravo (2.966 ali 18,4 odstotka) in pa tehnika, proizvodne tehnologije
in gradbeništvo (2.842,5 ali 17,7 odstotka), najmanj pa diplomantov s
področij kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (504 ali 3,1
odstotka) in pa informacijske in komunikacijske tehnologije (673,5 ali 4,2
odstotka).
V letu 2019 je študij zaključilo 869 diplomantov s tujim državljanstvom,
kar je 6,2 odstotka več kot leta 2018 in največ po letu 2016. Njihovo število
se je v zadnjih desetih letih že več kot potrojilo (z 257 v letu 2009 na 869 v
letu 2019).

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

KOMENTAR
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Število študentov letos naraslo za odstotek
UREDNIŠTVO • 3 ure

V terciarno izobraževanje je bilo v tekočem študijskem letu vpisanih za odstotek več študentov kot lani. Kar 6000 študentov je
prišlo iz tujine, največ iz držav bivše Jugoslavije.

Za tekoče študijsko leto 2019/20 je bilo v terciarno izobraževanje v Sloveniji vpisanih 76.728 študentov, kar je za odstotek več kot v prejšnjem
študijskem letu. Skoraj 6000 študentov je prišlo na študij iz tujine, večina iz držav bivše Jugoslavije. Povprečni študent je star skoraj 24 let.

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

7 odstotkov več doktorskih študentov
V Sloveniji je število študentov zadnjih devet let vztrajno padalo, v povprečju za več kot 4320 na študijsko leto. V lanskem študijskem letu je bilo
študentov 75.991, kar je skoraj 39.000 manj kot pred desetimi leti. V tekočem študijskem letu pa je študentov spet več kot prejšnje leto. Število
študentov je najopazneje zraslo med doktorskimi študenti (7 odstotkov) in študenti visokošolskega strokovnega izobraževanja (za 3,2 odstotka),
kažejo podatki republiškega statističnega urada (Surs).

V tekočem študijskem letu pa je študentov spet več kot prejšnje leto. Število študentov je najopazneje
zraslo med doktorskimi študenti (7 odstotkov) in študenti visokošolskega strokovnega izobraževanja (za
3,2 odstotka), kažejo podatki republiškega statističnega urada (Surs).

V višje strokovno izobraževanje se je v tem študijskem letu vpisalo 10.662 študentov, kar predstavlja 14 odstotkov vseh študentov.
V visokošolske študijske programe je bilo vpisanih 66.066 študentov; skoraj dve tretjini (63,5 odstotka) v programe 1. stopnje (19.696 v strokovne in
22.237 v univerzitetne programe). V magistrske študijske programe jih je bilo vpisanih 31,5 odstotka oz. 4368 v enovite in 16.459 v magistrske
programe po končani 1. stopnji. Doktorski študenti pa predstavljajo pet odstotkov vseh visokošolskih študentov.

Število novincev ni bistveno upadlo
Kljub hitremu upadu števila študentov v zadnjem desetletju pa število novincev v visokošolskem izobraževanju v istem obdobju ni bistveno upadlo. V
prvi letnik se je tako prvič vpisalo 14.988 študentov, kar je približno 2,4 odstotka več kot v prejšnjem študijskem letu (14.618).
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Za visokošolski strokovni študij se je v tem študijskem letu odločilo 6673 novincev. Večina (79 odstotkov) jih je imela srednjo strokovno izobrazbo.
Univerzitetni ali enovit magistrski študij pa je izbralo 8315 novih študentov, večina (84 odstotkov) s predhodno doseženo srednjo splošno izobrazbo.
Večina novincev (62 odstotkov) je bilo starih 19 let, desetina pa starejših od 22 let, 370 med njimi je imelo 30 let ali več.

Največ študentov je bilo vpisanih v programe tehnika, proizvodna tehnologija in gradbeništvo (18,6
odstotka), poslovne in upravne vede, pravo (18,5 odstotka) ter zdravstvo in socialna varnost (13,5
odstotka). Najmanj študentov študira kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (2,9 odstotka) ter
informacijske in komunikacijske tehnologije (5,6 odstotka).

Največ študentov je bilo vpisanih v programe tehnika, proizvodna tehnologija in gradbeništvo (18,6 odstotka), poslovne in upravne vede, pravo (18,5
odstotka) ter zdravstvo in socialna varnost (13,5 odstotka). Najmanj študentov študira kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (2,9 odstotka)
ter informacijske in komunikacijske tehnologije (5,6 odstotka).

Študentk je več kot študentov
Med vsemi študenti je več žensk (57,3 odstotka). Te številčno prevladujejo na večini področij izobraževanja. Še posebej “ženski” področji sta
področje izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, kjer je žensk med študenti skoraj 88 odstotkov, in področje zdravstvo in socialna varnost,
kjer je študentk 77 odstotkov. Moški pa so v večini na dveh področjih: informacijske in komunikacijske tehnologije (83 odstotkov) in pa tehnika,
proizvodne tehnologije in gradbeništvo (74 odstotkov), navajajo na Sursu.

Še posebej “ženski” področji sta področje izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev, kjer je žensk
med študenti skoraj 88 odstotkov, in področje zdravstvo in socialna varnost, kjer je študentk 77
odstotkov. Moški pa so v večini na dveh področjih: informacijske in komunikacijske tehnologije (83
odstotkov) in pa tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (74 odstotkov), navajajo na Sursu.

Študenti terciarnega izobraževanja so bili v tem študijskem letu v povprečju stari 23,9 leta. Najmlajši so bili študenti visokošolskega univerzitetnega
študija, v povprečju so bili stari 21 let. Študenti visokošolskega strokovnega študija so bili v povprečju dve leti starejši (23,3 leta), višjega strokovnega
izobraževanja pa skoraj pet let (24,9 leta). Študenti na magistrskem študiju so bili v povprečju stari 26,5 leta, doktorski študenti pa 33,1 leta.
Razlika v starostni strukturi je bila velika tudi med rednimi in izrednimi študenti. Povprečna starost vseh rednih študentov je bila 22,3 leta, izrednih pa
sedem let več (29,3 leta).

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

Skoraj 8 odstotkov študetov prihaja iz tujine
Med vsemi študenti terciarnega izobraževanja v študijskem letu 2019/20 je 5974 ali 7,8 odstotka mobilnih študentov oz. tistih s stalnim prebivališčem
v tujini, in to iz več kot 100 držav. Podobno kot v prejšnjih študijskih letih jih je več kot polovica iz držav bivše Jugoslavije (3506), nekaj več kot
četrtina iz držav EU (1667), preostali pa iz drugih držav (801).

V primerjavi s predhodnim študijskim letom se je število mobilnih študentov povečalo za 17,8 odstotka,
njihov delež med vsemi študenti terciarnega izobraževanja pa za 1,2 odstotne točke.

V primerjavi s predhodnim študijskim letom se je število mobilnih študentov povečalo za 17,8 odstotka, njihov delež med vsemi študenti terciarnega
izobraževanja pa za 1,2 odstotne točke.
STA
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Vojna napoved ohranjanju narave
Od 47 nevladnih organizacij bi status imele le še štiri
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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!
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zanikajo sodelovanje.

vam te ideje?«
gibanju Balkan River

se
zaostrujejo.

zao-

nevla-

dnike.

ministrom ter SNS ni bilo. Predsednik SN S Zmago Jelinčič je na naše

člena

možnost aktivnega

in

Foto

stranskega
postopkih

okoljskem

ministrstvom

za

pogoje

janj

med

narave

ohranjanju

struje

Vložila

V

bo status

organizacij.

Amandma k zakonu

SNS

dili v več poslanskih skupinah. Na
pravijo,
dogovarministrstvu
da

kod

sprejet,

DZ

nevladnih

zveza
stranka

ministrom za okolje in prostor Andrejem Vizjakom. To so jim potr-

vprašanje

jutri v

amandma

90

Jelinčič

V

vložila

bo

kot

zanikata
CNVOS

Če

konu
zelo

k zao ohranjanju narave bi zveza
verjetno izgubila tudi status

delovanja

javnem

interesu na področju ohranjanja narave, saj sama

ne

v

upravlja

neposredno

z

ribjim

družbe. Prosim, pomagajte

drugim nevladnim

nam in
organizacijam,

da bomo še naprej tudi pravno lahko zagovarjale naravo. Ne ostanite

tiho,« je poslance
na ornilologinja

pozvala varstvedr. Urška Koce.
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SPREMEMBE OKOLJSKE ZAKONODAJE

Gradbeno-rušilni
načrti
Ne le, da bo narava ostala brez zagovornikov

Andreja Kutin Lednik

za dve leti, načrtovane so tudi spremembe redne

zakonodaje. Presoje, kako bodo razni projekti
vplivali

Oblast
je

času epidemi-

v

pospešeno

prostorsko in gradbeno za-

ki

ima omejen

težave za strokovnjake

majhen del razvoja

rok

za-

trajanja,

je

Direktor

enega

najstarejših in naj-

večjih naravovarstvenih društev
nas, Društva za opazovanje

pri

ptic Slovenije

ampak so na mizi tudi druge spre-

proučevanje

membe.

Damijan Denac:

in

(DOPPS)

je turizem, ki
naš osrednji gospodarski sektor,

in večina turistov pride v Slovenijo

zaradi narave.

Od trajnostnega tr-

storitev Nature 2000 živita v
Evropi več kot dva milijona ljudi,"
ženja

Podobno pozivajo

dodaja Denac.

kakšne vplive bo imel neki

"Priča smo več
korakom, v katerih se zmanjšuje možnost vključevanja javnosti v

investicijski projekt na okolje, torej

postopke, tako na področju statusa

Rok Rozman, veslač in borec

izpeljati postopek presoje vplivov

delovanja v javnem interesu, ki

prosto tekoče reke: "Zgodila

preučiti,

na

uredbe, ki
kdaj je treba

Denimo predlog

močno znižuje

pogoje,

okolje. Samo za oris,

polje do

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

tudi na zdravje ljudi -, bodo,
kot kaže, kmalu redkost

spreminja

konodajo. Ne le z interventnim
konom,

-

na okolje

20

za

vetrno

vetrnic investitorju ne

po

ga

kriterijih, ki so popolnoma nelo-

gični, izgublja DOPPS.

Delujemo že

bo potrebno opraviti predhodnega

40

postopka.

upravljamo tri naravne rezervate in

Predvideni so tudi zrahljani
pogoji

za postavljanje visokonape-

tostnih vodov za
energije

prenos

električne

ter komasacije pod 50 hek-

tarji. Poleg

tega

se

na predlog Slo-

venske nacionalne stranke v zakon
o varovanju

narave vključujejo tudi

pravila, ki jih je uvedel interven-

tni koronazakon in ki izključujejo
iz postopkov dobršen del javnosti.

let,

imamo več

imamo 30

jih, ki

kot

1000

se ukvarjajo z ohranjanjem narave.

razprodaja narave kapitalu. Deloma

slovenskemu,

večini

po

veljavni, ne delujemo

Zavod za varstvo narave: Zakon
ne posega na naše področje dela

v javnem interesu, pa čeprav delamo
za ekosistemske koristi,

Zdaj
ga

ki

so javne."

čakajo na odločitev ustavne-

sodišča in pričakujejo, da je taka

A

ne nazadnje načrtovane spre-

membe iz postopkov ne izključujejo

le nevladnih

organizacij,

sprememba zakonodaje protiustav-

tudi državne službe, saj

na.

mnogih posegajo

"Uredba o presoji vplivov
okolje

na

je naslednji korak v priza-

po

se ne

strinjajo:

"Pri

interventnem

zakonu

vestitorjem in izloči glas družbe.

be zakonodaje na Zavodu

interventne

v redno

Žalostno

odločal

ko so v Ljubljani tudi

jutri,

dnih

organizacij

s statusom delo-

vanja v javno dobro na področju

je, da družba ta glas razume

kot oviro razvoju, ker ga nekateri
tako predstavljajo. V resnici pa gre

ki opozarja na sporne
in nezakonite posle. Obstajajo tudi
za varovalko,

ampak zaradi tega se

varstva narave bi po novih pravilih

anomalije,

status obdržale le še štiri organizaci-

ne

je, ki se s prostorskimi postopki pra-

zmanjšuje kriterije za mnoge posege

viloma ne ukvarjajo.

in

sme onemogočiti vseh. Uredba

ne predvideva presoje za posege,

ki lahko imajo vpliv

Olajšave za investitorje,

na naravo

in

ampak
mnenju

tudi na področje
Zavoda za varstvo narave. A tam

devanju, da se olajšajo postopki in-

napovedani protesti. Od 47 nevla-

tujemu.”

pa

Parlamentarni odbor za okolje bo
o prenosu teh zaostrenih pravil iz
zakonodajo

za

se bo

članov,

zaposlenih, a po kriteri-

so zdaj

tudi številne druge organizacije, ki

sodelovali.

nismo

stvo narave (ZRSVN)
Po pregledu

smo mnenja,

Spremem-

interventnega

da ta ne

za var-

RS

spremljamo.

zakona

posega nepo-

sredno na naše področje dela glede
postopkov."

"

Zgodila

se bo razprodaja
narave kapitalu

"

ljudi. Razvoj se vedno interpretira
kot gospodarski razvoj, ampak ne-
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4

organizacije

od 47-ih bi

obdržale status

Napad na ustavno pravico
Marjana Honigsfeld

Adamič, Lutra,

nje naravne dediščine:

"Posege

Inštitut za ohranja-

v naravno okolje se je že

v evropski in nacionalni

doslej presojalo preohlapno in ni se upoštevalo načela

zakonodaji. Tega je zdaj očitno konec. Nasilne spre-

previdnosti, kadar vseh vplivov ni bilo mogoče pred-

membe zakonodaje, s katerimi aktualni okoljski minister (bolje: protiokoljski minister) napada vse, ki jim je

videti.

številnih živalskih in rastlinskih vrst ter
okolja se še naprej slabša. Zato je institut

Stanje

naravnega

stranskega udeleženca v postopkih presoje vplivov za
posege
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Njihov izključni interes je ohraniti zdravo okolje in
naravne vrednote, priznane

v okolje sila pomemben. In stranski udeleže-

mar ohranjena narava, posebej nevladne organizacije,

iz postopkov izključujejo vse relevantne udeležence,
ki bi utegnili zadržati posege v okolje na sprejemlji-

nec je bil lahko samo nekdo z izrazitim interesom v

vi ravni

postopku; nevladne okoljske in naravovarstvene or-

ne štejejo. Take spremembe torej napadajo ustavne

ganizacije so ga izkazovale in dokazovale s številni-

pravice državljanov do zdravega okolja in ohranjanja

mi referencami in neprofitnim načinom delovanja.

narave."

-

tudi tiste z največ referencami, saj te sploh

novem predlogu naj bi presojali
vplive vetrnih elektrarn z najmanj
napravami višine 50 metrov ali več.
Po

le
20
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IŠČETE ZAPOSLITEV? To je ponudba
prostih delovnih mest v Podravju

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

Ptujinfo 10. Maj 2020 14:43 v Lokalno

Znova smo pobrskali po trgu dela in izbrali nekaj zanimivih prostih
delovnih mest v Podravju. Preverite, ali se med njimi skriva pravo za vas.
Podjetje FM Projekt v Mariboru išče Pooblaščenega inženirja gradbene stroke, ki bo vodil
projekte, pomagal pri upravljanju poslovnih objektov in pomagal pri razvijanju podjetja.
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Kandidat mora biti vpisan pri inženirski zbornici, sicer pa od njega pričakujejo še prvo
stopnjo visokošolske izobrazbe in znanje angleščine in nemščine.

V ptujskem podjetju Perutnina Ptuj iščejo vodjo blagovne kategorije. Glavne naloge izbranega
kandidata bodo iskanje ponudb in nabavnih virov za Skupino in spremljanje gibanja cen
strateških surovin embalaže, repromateriala in tehničnega materiala na vseh tržiščih.

Od kandidata pričakujejo vsaj sedmo stopnjo izobrazbe ekonomske smeri in vsaj

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

tri leta delovnih izkušenj.

V Mariboru in Pesnici iščejo prodajalca v trgovini Mercator. K prijavi vabijo kandidate, ki imajo
dokončano najmanj četrto stopnjo izobrazbe, imajo izkušnje z delom v trgovini in so pozitivno
naravnani.

Delo bo zajemalo prodajo blaga, svetovanje kupcem o prodajnih artiklih in možnostih
plačila in opravljanje blagajniškega poslovanja in vodenje blagajniške dokumentacije.
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V podjetju Lunta Inženiring v Mariboru iščejo računovodjo, ki bo na delovnem mestu

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

samostojno opravljal obračune, vodila evidence osnovnih sredstev, knižila in kontirala.

Pričakujejo znanje nemškega ali angleškega jezika, izobrazbo ustrezne smeri in
poznavanje aktualnih predpisov in zakonov s področja financ in računovodstva.

V podjetju Marifarm v Mariboru iščejo razvojnega analitika, katerega glavne naloge bodo
razvojno in raziskovalno delo, sodelovanje pri načrtovanju in koordiniranju znanstvenih raziskav,
sodelovanje pri oblikovanju novih teoretičnih in praktičnih rešitev in povezovanje in
posvetovanje z drugimi strokovnjaki.
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Od kandidata pričakujejo pet let delovnih izkušenj na področju analitike, računalniška
znanja in izobrazbo farmacevtske, kemijske, zdravstvene ali druge smeri.

Nova služba

Ponudba delovnih mest

Pošlji fotografije, video ali
informacije
Opozori na napako
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Nova delovna mesta
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