Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 21. 8. 2020
Število objav: 27
Internet: 22
Tisk: 5
Spremljane teme:
Inženirska ...: 12
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 3
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 1
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 13
Inženirski dan: 0
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Naslov

Išče se 10 predstavnic tretje generacije slovenskih inženirk

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 8. 2020

Avtor

Marjana Kristan Fazarinc

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...Danes se je odprl razpis za Inženirko leta 2020, predloge sprejemajo do 20. septembra. Ljubljana - Danes se je začel
izbor za Inženirko leta 2020, ki poteka že tretje leto zapored. Posamezniki oziroma podjetja in organizacije lahko
kandidatko...

Naslov

Kakšna nova pravila lahko pričakujejo graditelji hiš

Medij

Delo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 8. 2020

Avtor

Nejc Gole

Teme

Gradbeni zakon , Gradbeništvo, graditev

...sodišče ugotovilo, da ne gre za dom, bo inšpektor lahko odstranil objekt, sicer pa bo za pet let odložil rušitev. Kdaj bo
zakon uveljavljen? Novela gradbenega zakona je v javni razpravi do konca avgusta. »Če bodo usklajevanja uspešna,
je obravnavo na vladi mogoče pričakovati v oktobru. Po ustaljenem protokolu parlamentarna...

Naslov

Gradbeništvo v EU junija z rastjo, Slovenija z največjim padcem

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Evropska unija; 20. 8. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...mesečni ravni v območju z evrom za 4,5 odstotka povečala gradnja stavb in za 2,3 odstotka obseg del na gradbenih
inženirskih objektih. V EU se je gradnja stavb povečala za 3,2 odstotka, obseg del na gradbenih inženirskih objektih pa
za 1,8 odstotka. Med državami, za katere je imel Eurostat podatke, so največjo rast gradbeništva...

Naslov

Vlada in župani za krepitev sodelovanja pri črpanju evropskih sredstev (dopolnjeno)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 20. 8. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zelo ploden in poln optimizma. Vesel je tudi, da so se na državi lotili zmanjševanja birokratskih ovir, zaradi katerih
"projekti in s tem tudi razvoj in gradbeništvo stojijo". Cerkljanski župan Franc Čebulj pa je vesel tudi Janševega
predloga, da bi komunikacija med občinami in ministrstvi, ki izdajajo odločbe o sofinanciranju,...

Naslov

Razpis inženirka leta 2020: izbor tretje generacije slovenskih inženirk

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 8. 2020

Avtor

rš

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...Razpis inženirka leta 2020: izbor tretje generacije slovenskih inženirk Organizatorji projekta so danes odprli razpis za
inženirko leta 2020. Z izborom, ki letos poteka tretje leto zapovrstjo, želijo prispevati k učinkoviti promociji...
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Naslov

Število gradbenih dovoljenj za gradnjo stavb julija upadlo na letni in mesečni ravni

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 8. 2020

Avtor

Vasilij Krivec

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Število gradbenih dovoljenj za gradnjo stavb julija upadlo na letni in mesečni ravni Več iz teme. Obveščaj me o novih
člankih: gradbeništvo dodaj stanovanja dodaj ZRS dodaj Čas branja: 1 min SHRANI 0 20.08.2020 12:37 avtor VASILIJ
KRIVEC Število gradbenih dovoljenj za gradnjo stavb...

Naslov

Iščejo novo inženirko leta

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 8. 2020

Avtor

Sabina Petrov

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...Iščejo novo inženirko leta 20.08.2020 | 12:50 Čas branja: 2 min V okviru projekta Inženirke in inženirji bomo! iščejo
kandidatke za naziv inženirka leta 2020. Kandidatke, ki so kot inženirke zgled in navdih mlajšim generacijam deklet,
lahko organizacije...

Naslov

Preverite, kaj so na mestnem vrtu pod Pekrsko Gorco pridelali v prvi sezoni vrtnarjenja

Medij

Mariborinfo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 8. 2020

Avtor

Eva Božič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Urbana zemljina za hrano združuje osem partnerjev, zraven Mestne občine Maribor, ki je vodilni partner, še Društvo
aktiviraj se, podjetje Snaga, Zavod za gradbeništvo Slovenije, podjetje Deltaplan, E-zavod, Zavod za projektno
svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev, Inštitut za inovacije in podjetništvo...

Naslov

Gradbinci čakajo javne investicije

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Naslovna stran; 21. 8. 2020

Avtor

Nejc Gole

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 1

Površina: 133 cm2

...Gradbinci čakajo javne investicije Gradbeništvo Tudi po koncu epidemije se panoga krči Bistveno manj zasebnih
investicij Ljubljana - »Trenutne razmere v gradbeništvu bi lahko opisali kot negotove. Epidemija covida-19 je povzročila
zamike, tako pri večjih projektih...

Naslov

Slovenski gradbinec do velikega posla na Reki

Medij

Delo, Slovenija

Rubrika, Datum

Aktualno; 21. 8. 2020

Avtor

Nejc Gole

Teme

Gradbeništvo, graditev

Stran: 4

Površina: 634 cm2

...istem obdobju lani. Bolj so se zaradi epidemije covida-19, ki je omejila nekatera dela, skrčila dela na stavbah, in sicer
za 8,3 odstotka, na gradbenih inženirskih objektih pa za 4,2 odstotka. Preklic epidemije ni prinesel zagona panoge; po
zadnjih podatkih statističnega urada je bil junij četrti zaporedni mesec,...
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Naslov

Gradbeništvo v EU junija z rastjo, Slovenija z največjim padcem

Medij

Svetkapitala.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 8. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...mesečni ravni v območju z evrom za 4,5 odstotka povečala gradnja stavb in za 2,3 odstotka obseg del na gradbenih
inženirskih objektih. V EU se je gradnja stavb povečala za 3,2 odstotka, obseg del na gradbenih inženirskih objektih pa
za 1,8 odstotka. Med državami, za katere je imel Eurostat podatke, so največjo rast gradbeništva...

Naslov

Razpis inženirka leta 2020: izbor tretje generacije slovenskih inženirk

Medij

Times.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 8. 2020

Avtor

rš

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...Organizatorji projekta so danes odprli razpis za inženirko leta 2020. Z izborom, ki letos poteka tretje leto zapovrstjo,
želijo prispevati k učinkoviti promociji inženirskega poklica v Sloveniji in gradijo skupnost slovenskih inženirk, da bodo
zgled in navdih mlajšim generacijam...

Naslov

Zakaj nas tehnologija ni rešila pred covid-19?

Medij

Global, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 9. 2020

Avtor

David Rotman

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

Stran: 22

Površina: 1.347 cm
2

...izdelati tank. Bush je predsedniku predstavil načrt za okrepitev vojaških prizadevanj, na čelo uresničevalcev tega
načrta pa naj bi stopili znanstveniki in inženirji. Iz tega je nastal državni obrambni raziskovalni odbor NDRC (National
Defense Research Committee); Bush je med vojno kakšnim 30 tisoč posameznikom, med...

Naslov

Stroji še ne bodo kmalu zabrneli

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 8. 2020

Avtor

Rok Nose

Teme

Gradbena parcela , Gradbeništvo, graditev

Stran: 7

Površina: 419 cm2

...GRADNJA NOVIH BLOKOV NA MIRNI Stroji še ne bodo kmalu zabrneli Upravna enota Trebnje podjetju Japi
Inženiring zavrnila vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo novih blokovna Mirni - Z obvezno razlago OPN
bodo investitorju omogočili, da pride do potrebnih...

Naslov

Interes domačinov ali rib?

Medij

Dolenjski list, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 8. 2020

Avtor

J. Koršič

Teme

Gradbeni zakon

Stran: 9

Površina: 203 cm2

...naznanili domnevni poskus ponarejanja listin in s tem onemogočanja društva v postopkih, povezanih z gradnjo HE
Mokrice. Integralni postopek je novost v gradbeni zakonodaji, ki je začela veljati junija 2018. Zakonodajalec se je pri tej
zakonski ureditvi držal načela »vse na enem mestu«, kar v tem primeru pomeni združitev dveh...
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Naslov

Odprt je razpis za Inženirko leta 2020: iščejo 10 predstavnic tretje generacije slovenskih
inženirk

Medij

Irt3000.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...Organizatorji projekta so danes odprli razpis za Inženirko leta 2020. Z izborom, ki letos poteka tretje leto zapovrstjo,
želijo prispevati k učinkoviti promociji inženirskega poklica v Sloveniji in gradijo skupnost slovenskih inženirk, da bodo
zgled in navdih mlajšim generacijam...

Naslov

Odprt je razpis za Inženirko leta 2020

Medij

Si21.com, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 20. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...Iščejo 10 predstavnic tretje generacije slovenskih inženirk 20. avgust 2020 - Organizatorji projekta so danes odprli
razpis za Inženirko leta 2020. Z izborom, ki letos poteka tretje leto zapovrstjo, želijo prispevati k učinkoviti promociji
inženirskega...

Naslov

Kakšna nova pravila lahko pričakujejo graditelji hiš

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 20. 8. 2020

Avtor

Nejc Gole

Teme

Gradbeni zakon

...V javni obravnavi je gradbeni zakon, ki prinaša spremembe v gradnji. Obveznost pridobitve gradbenega dovoljenja
poleg novogradnje, rekonstrukcije in spremembe namembnosti ministrstvo predlaga...

Naslov

Odprt razpis za Inženirko leta 2020

Medij

Savus.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 20. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...Organizatorji iščejo 10 predstavnic tretje generacije slovenskih inženirk. Odprli so razpis za Inženirko leta 2020. Z
izborom, ki letos poteka tretje leto zapovrstjo, želijo prispevati k učinkoviti promociji inženirskega poklica v Sloveniji in
gradijo skupnost slovenskih inženirk, da bodo zgled in navdih mlajšim...

Naslov

Nov gospodarski zagon za Slovenijo 5.0

Medij

Si24.news, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 8. 2020

Avtor

Administrator

Teme

Gradbeništvo, graditev

...sredstev, ki bi jih z različnimi neposrednimi in tudi bančnimi programi lahko deloma uporabili tudi za financiranje
gospodarskih aktivnosti na področju gradbeništva, kot so npr. energetska prenova, obnova stavbnega fonda in
podobno. 6 prednostnih področij Prvo prednostno področje je dvig domače potrošnje, kjer bi...
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Naslov

Razpis inženirka leta 2020: izbor tretje generacije slovenskih inženirk

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 8. 2020

Avtor

rš

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...Prvi generaciji nominirank za Inženirko leta 2018 in 2019 (Foto: Andrej Križ) Posamezniki oz. podjetja in organizacije
lahko kandidatko za Inženirko leta 2020 predlagajo do 20. septembra prek obrazca na spletni strani www.inzenirka-leta.
si. Potencial...

Naslov

Išče se 10 predstavnic tretje generacije slovenskih inženirk

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 8. 2020

Avtor

Marjana Kristan Fazarinc

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...Išče se 10 predstavnic tretje generacije slovenskih inženirk Danes se je odprl razpis za Inženirko leta 2020, predloge
sprejemajo do 20. septembra. Objavljeno 20. avgust 2020 11.43 Posodobljeno 20. avgust 2020 12.01 Išče se 10
predstavnic...

Naslov

Razpis inženirka leta 2020: izbor tretje generacije slovenskih inženirk

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 20. 8. 2020

Avtor

rš

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...Organizatorji projekta so danes odprli razpis za inženirko leta 2020. Z izborom, ki letos poteka tretje leto zapovrstjo,
želijo prispevati k učinkoviti promociji inženirskega poklica v Sloveniji in gradijo skupnost slovenskih inženirk, da bodo
zgled in navdih mlajšim generacijam...

Naslov

Gradbeništvo v EU junija z rastjo, Slovenija z največjim padcem

Medij

Findinfo.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 8. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...mesečni ravni v območju z evrom za 4,5 odstotka povečala gradnja stavb in za 2,3 odstotka obseg del na gradbenih
inženirskih objektih. V EU se je gradnja stavb povečala za 3,2 odstotka, obseg del na gradbenih inženirskih objektih pa
za 1,8 odstotka. Med državami, za katere je imel Eurostat podatke, so največjo rast gradbeništva...

Naslov

Išče se 10 predstavnic tretje generacije slovenskih inženirk

Medij

Aktualno24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 20. 8. 2020

Avtor

Marjana Kristan Fazarinc

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...Išče se 10 predstavnic tretje generacije slovenskih inženirk Danes se je odprl razpis za Inženirko leta 2020, predloge
sprejemajo do 20. septembra. Objavljeno 20. avgust 2020 11.43 Posodobljeno 20. avgust 2020 12.01 Išče se 10
predstavnic...
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Naslov

Aforizmi našega novinarja, ob katerih se boste tudi nasmejali

Medij

Demokracija.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 20. 8. 2020

Avtor

C. R.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Slovenci imamo z Nemci vedno težave. Ne moremo jim priskrbeti niti nitke za kosilnico. Nekdaj so se šli kolektivizem.
Danes se gredo kolektorstvo. Tako v gradbeništvu kot v medijih. Denar ne smrdi, a nekateri ga vseeno zelo radi
perejo....

Naslov

Vlada in župani za krepitev sodelovanja pri črpanju evropskih sredstev

Medij

Novice.najdi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 20. 8. 2020

Avtor

I. G.

Teme

Gradbeništvo, graditev

...zelo ploden in poln optimizma. Vesel je tudi, da so se na državi lotili zmanjševanja birokratskih ovir, zaradi katerih »
projekti in s tem tudi razvoj in gradbeništvo stojijo«. Cerkljanski župan Franc Čebulj pa je vesel tudi Janševega
predloga, da bi komunikacija med občinami in ministrstvi, ki izdajajo odločbe o sofinanciranju,...
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Delo.si
Država: Slovenija

20.08.2020
Četrtek, 11:47

Kazalo

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/isce-se-10...

1/2

Išče se 10 predstavnic tretje generacĳe
slovenskih inženirk
Danes se je odprl razpis za Inženirko leta 2020, predloge
sprejemajo do 20. septembra.
Objavljeno
20. avgust 2020 11.43

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

Posodobljeno
20. avgust 2020 12.01

Odpri galerijo
Posamezniki oziroma podjetja in organizacije lahko kandidatko za Inženirko leta 2020 predlagajo do 20. septembra; na sliki lanskoletne nominiranke. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Marjana Kristan Fazarinc
Ljubljana - Danes se je začel izbor za Inženirko leta 2020, ki poteka že tretje leto zapored. Posamezniki oziroma podjetja in organizacije lahko kandidatko za Inženirko leta 2020
predlagajo do 20. septembra prek obrazca na spletni strani www.inzenirka-leta.si.
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20.08.2020

Delo.si

Četrtek, 11:47

Država: Slovenija

Kazalo

2/2

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/isce-se-10...

V središču izbora Inženirka leta niso inženirski dosežki posameznic, temveč njihov potencial, da so kot inženirke zgled in navdih mlajšim generacijam deklet, navajajo organizatorji
projekta, ki poteka v soorganizaciji revije IRT3000, družbe Mediade ter sodelujočih partnerjev. "Namen izbora je čim širša in učinkovita družbena promocija inženirk, ki lahko s svojo
osebnostjo in delom mlade spodbudijo, navdušijo in opogumijo za odločitev za vpis na inženirski študij ter inženirsko poklicno pot. Pri izboru šteje tudi doprinos inženirk k razvoju
tehnologije ter napredku gospodarstva in družbe kot celote."

iPROM Video

Preberite še:
Izbrana je inženirka leta 2019

Med prijavljenimi kandidatkami bo komisija izbrala deset predstavnic letošnje tretje
generacije slovenskih inženirk, ki bodo predstavljene 11. novembra, priznanje Inženirka leta
2020 pa bodo podelili 6. januarja 2021. Naziv inženirke leta 2019 je osvojila Aida Kamišalić
Latiﬁć, raziskovalka in predavateljica na mariborski fakulteti za elektrotehniko in
informatiko, ki je tako prevzela štafetno palico promocije inženirskih poklicev med
ženskami od Dore Domajnko.
Z izborom Inženirka leta organizatorji naslavljajo problem ´nevidnosti´ inženirk v družbi. V
Evropi je namreč na študijih STEM le dobra četrtina deklet, v Sloveniji od treh študentov
ena. Dva od glavnih razlogov, zakaj se dekleta ne odločajo za inženirske poklice, sta namreč
premalo zgledov in neustrezno naslavljanje pomena, vloge in prispevka inženirjev k razvoju
družbe, še navajajo organizatorji izbora.

Preberite še:
Začne se s smislom za naravoslovje

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

Izbor je del projekta Inženirke in inženirji bomo!., ki mlade z aktivnostmi in dogodki na
gimnazijah ter šolskih centrih že od leta 2012 navdušuje za inženirstvo, tehniko,
naravoslovje in inovativnost.
Aida Kamišalić Latiﬁć, doktorica in soizumiteljica patenta, se kot raziskovalka na
Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, ukvarja
predvsem s tehnologijo veriženja blokov. FOTO: Mavric Pivk/Delo
Aktualna nosilka naziva Inženirka leta dr. Aida Kamišalić Latiﬁć se kot raziskovalka na
Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru ukvarja
predvsem s tehnologijo veriženja blokov. Leta 2018 je bila za prvo slovensko inženirko leta
izbrana dr. Dora Domajnko, doktorica elektrotehnike in razvojna inženirka v RLS merilna
tehnika.

Izbor Inženirke leta je del projekta Inženirke in inženirji bomo!. FOTO: Mavric
Pivk/Delo
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Kakšna nova pravila lahko pričakujejo graditelji
hiš
V javni obravnavi je gradbeni zakon, ki prinaša spremembe v
gradnji.
Objavljeno
20. avgust 2020 06.00

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

Posodobljeno
20. avgust 2020 06.00

Odpri galerijo
Obveznost pridobitve gradbenega dovoljenja poleg novogradnje, rekonstrukcije in spremembe namembnosti ministrstvo predlaga tudi za odstranitev zahtevnih in manj zahtevnih objektov,
vendar le za objekte, ki se dotikajo objekta na tuji sosednji nepremičnini ali so od njega oddaljeni manj kot en meter. Foto Matej Družnik

Nejc Gole
Ljubljana – Z novim gradbenim zakonom, ki je v javni razpravi, se bo po mnenju ministrstva za okolje in prostor omogočilo hitrejše izvajanje postopkov glede gradnje pri enakem
zagotavljanju javnih interesov. Preverili smo, kakšne spremembe lahko pričakujejo investitorji.
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Predlagani gradbeni zakon prinaša spremembe tako za male graditelje, denimo enostanovanjskih hiš, kot za investitorje v večje projekte. Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) se, denimo,
podeljuje pristojnost za izdajo gradbenih dovoljenj za strateške investicije. Poenostavlja se presoja vplivov na okolje, saj se ta lahko opravi za vse prostorsko in funkcionalno povezane objekte,
pri čemer se odobritev gradnje lahko nanaša le na posamičen objekt. Podobno kot pred kratkim zakon o ohranjanju narave tudi gradbeni zakon omejuje nevladne organizacije, in sicer
sodelovanje v postopkih dovoljuje društvom z več kot 50 aktivnimi člani, zavodom z vsaj dvema zaposlenima in ustanovam z vsaj 10.000 evri na računu. Predlog zakona natančneje določa
naloge investitorja, izvajalca, vodje del in drugih, ki so vključeni v gradnjo.
V nadaljevanju pojasnjujemo nekatere predlagane rešitve iz novega zakona, ki so zanimive tudi za zasebne graditelje hiš.

Za katere objekte je treba pridobiti gradbeno
dovoljenje?
Obveznost pridobitve gradbenega dovoljenja poleg novogradnje, rekonstrukcije in spremembe namembnosti ministrstvo predlaga tudi za odstranitev zahtevnih in manj zahtevnih objektov,
vendar le za objekte, ki se dotikajo objekta na tuji sosednji nepremičnini ali so od njega oddaljen manj kot en meter. Tovrstne rušitve lahko vplivajo tudi na sosednje objekte. S tem MOP želi
omogočiti sodelovanje stranskih udeležencev v postopkih, ko bi lahko rušitev vplivala na njihove pravice in pravne koristi.

Kdaj lahko investitor začne gradnjo?
MOP predlaga, da lahko investitor na svojo odgovornost začne graditi objekt že po dokončnosti gradbenega dovoljenja, torej da ne bo treba čakati na njegovo pravnomočnost. Je pa
pravnomočno gradbeno dovoljenje pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Kakšne spremembe MOP predlaga za gradnjo
brez gradbenega dovoljenja?

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

Zaradi večjega nadzora nad gradnjo, ki se lahko izvaja brez gradbenega dovoljenja, je na novo predvideno, da se prijavlja začetek gradnje tudi pri manjši rekonstrukciji, pri začasnih objektih,
ki so nujno potrebni ob izrednih dogodkih, in začasnih objektih za skladiščenje. Ohranja se, da se na podlagi prijave začetka gradnje lahko odstrani tudi zahteven in manj zahteven objekt, ki se
ne dotika objekta na tuji sosednji nepremičnini ali je od njega oddaljen en meter ali več. Zaradi evidentiranja zakon uvaja tudi prijavo začetka gradnje stavbe, ki je enostaven objekt. S tem
omogoča odmero komunalnega prispevka tudi pri tovrstnih objektih.

Stanovanja Foto Delo

Kako se postopki digitalizirajo?
Predlog zakona daje pravno podlago, da se vse poslovanje v zvezi z izdajo gradbenih in uporabnih dovoljenj, prijavami začetka gradnje, vlaganjem vlog, pridobivanjem mnenj, poslovanjem
organa ter drugim v postopku izvaja prek sistema eGraditev, ki je del prostorskega informacijskega sistema. Le izjemoma je mogoče vlagati vloge tudi v pisni obliki, vendar se tudi v tem

11

Delo.si
Država: Slovenija

20.08.2020
Četrtek, 06:11

Kazalo

https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/kaksna-nov...

3/5

primeru vloga pretvori v elektronsko obliko. Natančneje bo elektronsko poslovanje uredila vlada z uredbo.

Kako se spreminjajo dolžnosti investitorja?
Med drugim se dodaja dolžnost, da zagotovi projektantu reden dostop na gradbišče in spremljanje gradnje; poskrbi za ograditev in označitev gradbišča; zagotovi zakoličenje objekta …
Investitor lahko svoje obveznosti s pisnim dogovorom prenese na drugega udeleženca pri graditvi objektov. Dodana je možnost, da investitor imenuje pravno ali fizično osebo za koordinacijo
in realizacijo investicije, ki ima druge naložbe kot vodja projekta.

Kako je z gradnjo v lastni režiji?
Gradnja v lastni režiji se ohranja, čeprav v zakonu ni izrecno omenjena in v zvezi s tem tudi niso predvideni kakršni koli inšpekcijski ukrepi. Njen izvajalec prevzema vse obveznosti izvajalca,
kot so označitev gradbišča, izvajanje del po projektu za izvedbo, varstvo pri delu, obveščanje nadzornika, vodenje gradbenega dnevnika, podpisovanje izjav … »Pomembno je tudi, da so pri
izvajanju gradnje v lastni režiji spoštovani predpisi o preprečevanju dela na črno, v nasprotnem primeru takšen izvajalec tvega inšpekcijske ukrepe in kazni,« pojasnjujejo na MOP.

Kakšne so spremembe glede pridobivanja
projektnih pogojev?

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

Mnenjedajalci morajo podajati strokovno in pravno utemeljene projektne pogoje in jih obrazložiti. Določa se, da lahko podajajo tudi morebitne predloge in rešitve oziroma pogoje za izvedbo
gradnje. Omogočena je možnost, da projektant zahteva obrazložitev pogojev, če ta ni podana. Upravni organi bodo morali v postopkih izdaje gradbenega dovoljenja dosledno upoštevati
njihova mnenja. To velja tudi za ugotavljanje skladnosti gradnje s prostorskimi akti.

Predlagani gradbeni zakon prinaša spremembe tako za male graditelje, denimo enostanovanjskih hiš, kot za investitorje v večje projekte. Foto Jože Suhadolnik
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Kako se spreminja plačilo komunalnega
prispevka?
Odpravlja se pogoj, da je treba pred izdajo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek. »Zelo pogosto se namreč dogaja, da se investitorji želijo izogniti plačilu tega prispevka in
objekt zgradijo, pri čemer gradbenega dovoljenja sploh ne pridobijo ali pa ga pridobijo za manjši objekt, zgradijo pa bistveno večjega,« pojasnjujejo na MOP. Komunalni prispevek bo po
novem – če bo predlog sprejet – treba plačati ob prijavi začetka gradnje. Le pri spremembi namembnosti, kjer ni prijave začetka gradnje, se bo dokazilo o plačilu predložilo v postopku izdaje
uporabnega dovoljenja.

Kaj pa pridobitev uporabnega dovoljenja?
Kljub pobudam, da za enostanovanjske stavbe ne bi bilo potrebno uporabno dovoljenje, se na MOP za to niso odločili. Na pridobitev uporabnega dovoljenja je vezana pridobitev hišne številke.
Zakon naj bi zmanjšal zahteve za predložitev dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja. Tako bodo predvidoma zadostovale le izdelana dokumentacija izvedenih del ter izjavi
nadzornika in vodje nadzora, da stavba izpolnjuje bistvene zahteve. Ne zahtevata se dokazilo o zanesljivosti objekta in tudi ne izjava izvajalca. Na MOP še pravijo, da bo pridobivanje
uporabnega dovoljenja za enostanovanjske hiše enostavnejše in cenejše.

Zakaj se rušitev črnih gradenj omejuje?
Sodišče bo pred odstranitvijo nelegalnega objekta, ki je posameznikov dom, lahko presodilo sorazmernost posega v ustavno pravico do spoštovanja doma. Le če bo sodišče ugotovilo, da ne
gre za dom, bo inšpektor lahko odstranil objekt, sicer pa bo za pet let odložil rušitev.

Kdaj bo zakon uveljavljen?

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

Novela gradbenega zakona je v javni razpravi do konca avgusta. »Če bodo usklajevanja uspešna, je obravnavo na vladi mogoče pričakovati v oktobru. Po ustaljenem protokolu parlamentarna
procedura traja pet mesecev, vendar je to le ocena,« odgovarjajo na MOP.
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Gradbeni stroški Foto Delo

Kako se spreminjajo gradbeni stroški?
Gradbeni stroški se povečujejo; predvsem stroški dela, kažejo podatki državnega statističnega urada (Surs) za prvo letošnje četrtletje. Kako bo v nadaljevanju leta in prihodnje leto, je odvisno
tudi od razvoja epidemije covida-19, razmer na trgu dela ter stanja v gospodarstvu in konkretno v gradbeništvu. V tej panogi je čutiti negotovost. Vrednost opravljenih gradbenih del se
zmanjšuje. Od maja letos tudi več podjetij opaža nezadostno povpraševanje po gradnji stavb, kažejo podatki Sursa.
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Gradbeništvo v EU junija z rastjo, Slovenija z
največjim padcem
Obseg gradbenih del v območju z evrom kot celotni EU se je junija povečal, rast na mesečni ravni je bila štiri- oz. 2,9odstotna. Slovenija je medtem po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat s 7,1-odstotnim padcem zabeležila
največji upad obsega gradbenih del.
Gradbeništvo je tako zabeležilo še en mesec rasti, potem ko se je obseg tovrstnih del v maju v območju z evrom povečal
za 29,4 odstotka in v celotni EU za 22,3 odstotka.
Junija se je na mesečni ravni v območju z evrom za 4,5 odstotka povečala gradnja stavb in za 2,3 odstotka obseg del na
gradbenih inženirskih objektih. V EU se je gradnja stavb povečala za 3,2 odstotka, obseg del na gradbenih inženirskih
objektih pa za 1,8 odstotka.
Med državami, za katere je imel Eurostat podatke, so največjo rast gradbeništva zabeležile Francija (+12 odstotkov),
Madžarska (+6,1 odstotka) in Bolgarija (+4,7 odstotka). Največje padce so medtem zabeležile Slovenija (-7,1 odstotka),
Švedska (-6,6 odstotka) in Slovaška (-4,9 odstotka).
Gradbeništvo se je na letni ravni skrčilo. V območju z evrom je bil obseg gradbenih del junija za 5,9 odstotka manjši kot
junija lani, v celotni EU pa za 5,8 odstotka.
V območju z evrom je gradnja stavb upadla za 6,6 odstotka, obseg del na gradbenih inženirskih objektih pa se je
zmanjšal za 2,6 odstotka. V EU se je obseg gradnje stavb zmanjšal za 6,2 odstotka in obseg del na gradbenih inženirskih
objektih za 3,2 odstotka.

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

Največje padce obsega gradbenih del so na letni ravni zabeležile Slovaška (-17,8 odstotka), Madžarska (-15,7 odstotka)
in Slovenija (-15,3 odstotka). Večji obseg gradbenih del pa so imele Romunija (+6,9 odstotka), Nemčija (+1,4 odstotka),
Finska (+1,2 odstotka) in Nizozemska (+0,8 odstotka).
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Vlada in župani za krepitev sodelovanja pri
črpanju evropskih sredstev (dopolnjeno)
Predstavniki vlade so se danes na Brdu pri Kranju sestali z župani na temo črpanja evropskih sredstev. Pojasnili so, da
ima Slovenija do leta 2030 prek treh različnih mehanizmov na voljo 12 milijard evrov. Župani, ki jih posebej veselita
obljubljena debirokratizacija in boljša komunikacija, pa so izpostavili konkretne težave pri pripravi projektov.
Kot je po posvetu povedal minister za razvoj, strateške projekte in evropsko kohezijsko politiko Zvonko Černač, so na
voljo sredstva treh oziroma štirih mehanizmov ali finančnih okvirov. Med drugim je do konca leta 2023 treba počrpati še
1,8 milijarde evrov iz iztekajoče se finančne perspektive in 312 milijonov evrov iz sklada za okrevanje.
V zvezi s slednjim bodo po Černačevi napovedi do konca septembra spremenili obstoječi operativni program in omogočili
podlage za čimprejšnje črpanje sredstev, predvsem za področja krepitve zdravstvenih sistemov, oskrbe starejših,
zaposlovanja mladih in ohranjanja delovnih mest ter za zagotavljanja obratnega kapitala podjetjem.
Naslednji teden bo vlada sprejemala izhodišča načrta oziroma nacionalnega programa projektov in ukrepov, za katere bo
Slovenija namenila sredstva iz evropskega svežnja za okrevanje EU po koronski krizi. Tako bo oktobra izdelan prvi
konkreten predlog tega akta. Kot je pojasnil Černač, ga pripravljajo še brez evropske uredbe glede načina porabe, ki je
na evropski ravni še v usklajevanju, saj se mudi. Računa pa, da se bodo tudi na ravni EU procesi pospešili.

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

V naslednji sedemletni finančni perspektivi bo nato Sloveniji na voljo 4,5 milijarde evrov, v kar je vključenih 350 milijonov
evrov dodatno izpogajanih kohezijskih sredstev za zahodno regijo, kjer je bil izpad največji. Tako bodo na voljo približno
enako sredstev kot v iztekajoči se perspektivi. Tretji sveženj sredstev pa predstavlja 5,5 milijarde evrov iz sklada za
okrevanje in krepitev odpornosti, ki jih je treba porabiti do konca leta 2026.
Tako bo Slovenija v desetih letih imela na razpolago 12 milijard evrov, od tega 3,6 milijarde evrov posojil. "Z župani smo
se strinjali, da je pred nami velika priložnost, predvsem pa velika odgovornost, da s temi sredstvi nadoknadimo zamujeno
in opravimo potrebne strukturne reforme, ki bi morale biti že v preteklosti opravljene, ter izvedemo projekte na številnih
področjih," je poudaril Černač. Poleg že omenjenih prioritet pa izpostavil še zeleno in digitalno preobrazbo.
V pripravi na današnji posvet so ministrstva posredovala za 10,8 milijarde evrov pobud za naložbe, občine pa za 11
milijard evrov. Naslednji mesec bo narejena evalvacija oziroma pregled vseh projektov z vidika možnosti njihove
umestitve v enega od omenjenih finančnih okvirov.
Da bi uspeli uresničiti zastavljene cilje, pa bo potrebno sodelovanje vseh deležnikov, so se strinjali udeleženci
današnjega posveta. "Cilj je, da se sredstva najprej skrbno načrtujejo, da se zagotovi gospodarna poraba in tudi
učinkovito upravljanje ter da gredo sredstva k vsebinam, ki bodo imela dodano vrednost za ljudi," je poudaril Černač.
Predsednik vlade Janez Janša je v tvitu po posvetu, ki so se ga udeležili tudi predstavniki regionalnih razvojih agencij in
različnih ministrstev, izpostavil, da so občine osrednji dejavnik zagotavljanja kvalitete življenja in razvoja. Kot je dodal, so
se pogovarjali tudi o jesenskih izzivih covida-19, sicer pa je ocenil, da je bila razprava kakovostna in predlogi realni.
Posveta so bili veseli tudi župani, pri čemer so nekateri izpostavili konkretne probleme, s katerimi se srečujejo. Sicer pa
so bili predvsem veseli obljub o debirokratizaciji, o poenostavitvi postopkov za pridobivanje gradbenih dovoljenj in o
izboljšanju komuniciranja pri pripravi projektov ter odobritvi sofinanciranja.
Kot je povedal tržiški župan Borut Sajovic, je srečanje prineslo dobro, odprto in iskreno debato ter predstavitev problemov
po občinah in regijah. Zadovoljen je, da je največ denarja predvidenega za konkretne projekte, kot so ceste, železnice in
druga infrastrukture, in ne za kakšne mehke vsebine, strategije, vizije, predavanja in podobno. "Denar, ki je na razpolago,
je treba koristno uporabiti, tako da bodo od njega nekaj imeli še naši vnuki," je poudaril.
"Na nas in na občinah je sedaj, da oblikujemo projekte, ki bodo realni, da bomo lahko sredstva počrpali," je izpostavil
direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske Rok Šimenc in dodal, da se bodo verjetno tudi na agenciji morali
reorganizirati in dati večji poudarek regionalnemu razvoju kot mednarodnemu sodelovanju.
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Zahodna kohezijska regija bi sicer imela lahko kar nekaj težav s črpanjem sredstev, saj bo v novi perspektivi prejela le 40odstotno sofinanciranje projektov, občine pa same ne bodo zmogle 60 odstotkov lastnega deleža. Zato bo glede tega še
potreben dialog z državo, meni Šimenc.
Tudi kranjski župan Matjaž Rakovec je ocenil, da bo predvsem na posameznih občinah in regijah, da pripravijo
uresničljive projekte. Župan Občine Podčetrtek Peter Misja pa je pojasnil, da imajo občine veliko projektov že na zalogi in
bi lahko sredstva začele hitro koristiti. Današnji sestanek, na katerem je bila prisotna večina županov, pa je ocenil za zelo
ploden in poln optimizma.

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

Vesel je tudi, da so se na državi lotili zmanjševanja birokratskih ovir, zaradi katerih "projekti in s tem tudi razvoj in
gradbeništvo stojijo". Cerkljanski župan Franc Čebulj pa je vesel tudi Janševega predloga, da bi komunikacija med
občinami in ministrstvi, ki izdajajo odločbe o sofinanciranju, odslej potekala po telefonu in ne več z dolgotrajnim
dopisovanjem, kar bi bilo precej učinkoviteje.
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Mezgec tudi
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seznamu za Tour,
Roglič ostal brez
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Avstralski Qantas
ob več kot
milijardni izgubi
potrdil
odpuščanja

Razpis inženirka leta 2020: izbor
tretje generacije slovenskih
inženirk
Organizatorji projekta so danes odprli razpis za inženirko leta 2020. Z
izborom, ki letos poteka tretje leto zapovrstjo, želijo prispevati k učinkoviti
promociji inženirskega poklica v Sloveniji in gradijo skupnost slovenskih
inženirk, da bodo zgled in navdih mlajšim generacijam deklet.

Prvi generaciji nominirank za Inženirko leta 2018 in 2019 (Foto:
Andrej Križ)

Posamezniki oz. podjetja in organizacije lahko
kandidatko za Inženirko leta 2020 predlagajo do
20. septembra prek obrazca na spletni strani
www.inzenirka-leta.si.

Potencial in zgled

Vse objave

V središču izbora inženirka leta niso inženirski
dosežki posameznic, temveč njihov potencial, da
so kot inženirke zgled in navdih mlajšim
generacijam deklet. Namen izbora je čim širša in
učinkovita družbena promocija inženirk, ki lahko
s svojo osebnostjo in delom mlade spodbudijo,
navdušijo in opogumijo za odločitev za vpis na
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inženirski študij ter inženirsko poklicno pot. Pri
izboru šteje tudi prispevek inženirk k razvoju
tehnologije ter napredku gospodarstva in družbe
kot celote.
Z izborom inženirka leta organizatorji naslavljajo
problem »nevidnosti« inženirk v družbi. V Evropi
je namreč na študijih STEM (znanost,
tehnologija, inženiring, matematika) le dobra
četrtina deklet, v Sloveniji od treh študentov ena.
Dva od glavnih razlogov, zakaj se dekleta ne
odločajo za inženirske poklice, sta namreč
premalo zgledov in neustrezno naslavljanje
pomena, vloge in prispevka inženirjev k razvoju
družbe.

V ožjem izboru deset
kandidatk
Med prijavljenimi kandidatkami bo komisija
izbrala deset predstavnic letošnje tretje
generacije slovenskih inženirk, ki bodo
predstavljene 11. novembra, priznanje inženirka
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

leta 2020 pa bodo podelili na slavnostnem
dogodku z razglasitvijo 6. januarja 2021. Naziv
bo predala aktualna nosilka naziva inženirka leta
dr. Aida Kamišalić Latifić, doktorica in
soizumiteljica patenta, ki se kot raziskovalka na
Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko Univerze v Mariboru ukvarja
predvsem s tehnologijo veriženja blokov. Leto
pred tem je bila za prvo slovensko inženirko leta
izbrana dr. Dora Domajnko, doktorica
elektrotehnike in razvojna inženirka v zlati gazeli
RLS merilna tehnika.
Izbor, ki poteka v soorganizaciji revije IRT3000,
družbe Mediade ter sodelujočih partnerjev, je del
projekta Inženirke in inženirji bomo!. Ta mlade z
aktivnostmi in dogodki na gimnazijah ter šolskih
centrih že deveto leto (od leta 2012) navdušuje
za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in
inovativnost. Več informacij o izboru in prijavni
obrazec najdete na spletni strani
www.inzenirka-leta.si.
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Število gradbenih dovoljenj za gradnjo
stavb julija upadlo na letni in mesečni ravni
Čas branja: 1 min

0
20.08.2020 12:37
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VASILIJ KRIVEC

Foto: Shutterstock

Več iz teme:
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gradbeništvo >

stanovanja >

ZRS >

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je
bilo julija v primerjavi z lanskim julijem število izdanih
gradbenih dovoljenj za novogradnje manjše za 18 odstotkov,
načrtovana površina teh novogradenj pa za 20 odstotkov. V
primerjavi z lanskim julijem je bilo načrtovanih pet odstotkov
manj stanovanj, njihova površina pa bo večja za šest odstotkov.
V primerjavi z junijem tega leta je bilo julija za gradnjo
stanovanjskih in tudi nestanovanjskih stavb izdanih tri odstotke
manj dovoljenj. Površina vseh v juliju 2020 načrtovanih stavb je
merila 126 tisoč kvadratnih metrov, kar je za 0,2 odstotka manj
od površine vseh stavb, načrtovanih z gradbenimi dovoljenji,
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

izdanimi v juniju. Površina načrtovanih stanovanjskih stavb je
bila večja za dva odstotka, površina načrtovanih
nestanovanjskih stavb pa za dva odstotka manjša.

Načrtovanih manj stanovanj kot v juniju
Z gradbenimi dovoljenji za stavbe, pridobljenimi v juliju letos, je
bila predvidena gradnja 272 stanovanj, kar je za štiri odstotke
manj, kot jih je bilo predvidenih z dovoljenji, izdanimi junija. V
enostanovanjskih stavbah je bilo načrtovanih 212 stanovanj, kar

21

20.08.2020

Finance.si

Četrtek, 12:37

Država: Slovenija

Kazalo

3/3

https://gradbenistvo.finance.si/8964959/Stevilo-gr...

je osem odstotkov manj kot junija, v večstanovanjskih stavbah
pa 60 stanovanj, kar je 18 odstotkov več. Stanovanja v
enostanovanjskih stavbah bodo merila povprečno 167,
stanovanja v večstanovanjskih stavbah pa povprečno 103
kvadratne metre.

Največ stanovanj bodo gradili v Podravju in
savinjski regiji
Z gradbenimi dovoljenji, izdanimi v juliju letos, se bo največ
stanovanj gradilo v podravski in savinjski statistični regiji, in
sicer 58 stanovanj v vsaki. Tema regijama sta sledili
osrednjeslovenska s 33 in obalno-kraška z 32 načrtovanimi
stanovanji. V drugih regijah je bilo načrtovanih manj stanovanj,
najmanj v primorsko-notranjski statistični regiji, le tri
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

stanovanja.

Več iz teme:
gradbeništvo >

stanovanja >

ZRS >

22

Finance.si
Država: Slovenija

20.08.2020
Četrtek, 12:50

Kazalo

https://tovarna.finance.si/8964961/Iscejo-novo-inz...

1/4

Iščejo novo inženirko leta
20.08.2020 | 12:50

Čas branja: 2 min

V okviru projekta Inženirke in inženirji bomo! iščejo kandidatke
za naziv inženirka leta 2020. Kandidatke, ki so kot inženirke
zgled in navdih mlajšim generacijam deklet, lahko organizacije
ali posamezniki predlagajo do 20. septembra na spletni strani
projekta.
V središču izbora Inženirka leta, ki ga organizirajo tretjič, niso
inženirski dosežki posameznic, temveč njihov potencial, da so
kot inženirke zgled in navdih mlajšim generacijam deklet.
Namen izbora je namreč čim širša in učinkovita družbena
promocija inženirk, takšnih, ki lahko s svojo osebnostjo in delom
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

mlade spodbudijo, navdušijo in opogumijo za odločitev za vpis
na inženirski študij ter inženirsko poklicno pot. Pri izboru šteje
tudi prispevek inženirk k razvoju tehnologije ter napredku
gospodarstva in družbe kot celote.
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Foto: Andrej Križ

Nominiranke za inženirko leta 2018 in 2019
V ožji izbor deset kandidatk
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Ste se že prijavili na sklepni dogodek izbora
Tovarna leta 2020?
Udeležite se dogodka, ki bo 15. oktobra na enem
mestu zbral vodilne predstavnike proizvodenj
slovenskih podjetij in na katerem bo strokovna komisija
izbrala tovarno leta 2020. Več informacij in prijave
na tovarna-leta.si.
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Vljudno vabljeni tudi k prijavi na izobraževalni dogodek
Dobre prakse pametnih tovarn. Več informacij in
prijave na pametna-tovarna.si.

Med prijavljenimi kandidatkami bo deset predstavnic tretje
generacije slovenskih inženirk izbrala komisija. Na odločitev,
katera od nominirank je največji zgled in navdih mladim, pa
bodo s svojimi glasovi enakovredno vplivale štiri skupine
oziroma deležniki izbora. In sicer deseterica nominirank za
priznanje inženirka leta, predstavniki medijev, dijakinje srednjih
šol ter predstavniki organizatorja in partnerjev.
Priznanje inženirka leta 2020 bo na slavnostnem dogodku
januarja prihodnje leto predala aktualna nosilka naziva
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

inženirka leta Aida Kamišalić Latifić, doktorica in
soizumiteljica patenta, ki se kot raziskovalka na Fakulteti za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v
Mariboru ukvarja predvsem s tehnologijo veriženja blokov. Leto
pred tem je bila za prvo slovensko inženirko leta izbrana Dora
Domajnko, doktorica elektrotehnike in razvojna inženirka
v RLS merilna tehnika.
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Aktualna nosilka naziva inženirka leta Aida
Kamišalić Latifić (desno) je priznanje prejela iz
rok prve slovenske inženirke leta Dore
Domajnko, razvojne inženirke v družbi RLS
Merilna tehnika.

Izbor inženirke leta poteka v soorganizaciji revije IRT3000,
družbe Mediade ter sodelujočih partnerjev in je del projekta
Inženirke in inženirji bomo! Ta mlade z aktivnostmi in dogodki
na gimnazijah ter v šolskih centrih že deveto leto navdušuje za
inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.
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Preverite, kaj so na mestnem vrtu pod
Pekrsko Gorco pridelali v prvi sezoni
vrtnarjenja

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

Eva Božič 20. Avgust 2020 14:38 v Lokalno

V okviru evropskega projekta Urbana zemljina za hrano so pred dobim letom
vzpostavili mestni vrt pod Pekrsko Gorco, kjer svoje vrtičke obdeluje 66
najemnikov, na površini vrtov pa so zasadili tudi sadovnjak.
Vrtičkarje najemnike so skozi organizirane delavnice izobraževali na področju urbanega vrtnarjenja, po
dobrem letu njihovega ustvarjanja na vrtovih pa so se odločili, da njihove pridelke postavijo na ogled
strokovni komisiji, ki jih bo ocenjevala v različnih kategorijah.

Tekmovanje bo potekalo v štirih kategorijah, in sicer v kategoriji:
največja buča (po obsegu pridelka),
najtežji paradižnik (tehtali ga bodo na gram natančno),
zelenjava najbolj nenavadne oblike.
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zelenjava najlepše barve.

Vsak udeleženec, najemnik vrta, lahko v vsaki kategoriji sodeluje z največ dvema pridelkoma. Vabimo
torej vse, da se jim pridružite v torek, 25. avgusta, med 16. in 18. uro na mestnem vrtu pod Pekrsko
Gorco.
Vsi udeleženci tekmovanja bodo prejeli manjše praktične nagrade, najboljši v posamezni kategoriji pa

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

bodo nagrajeni z orodjem OriFork.

Evropski projekt Urbana zemljina za hrano združuje osem partnerjev, zraven Mestne občine Maribor, ki
je vodilni partner, še Društvo aktiviraj se, podjetje Snaga, Zavod za gradbeništvo Slovenije, podjetje
Deltaplan, E-zavod, Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev, Inštitut za
inovacije in podjetništvo ter Inštitut Wcycle.

Glavni cilj projekta je uporaba mestnih odpadkov kot virov za proizvodnjo takšnih zemljin, da
se poveča lokalna prehrambena samozadostnost in zmanjša ogljični odtis.

28

20.08.2020

Mariborinfo.com

Četrtek, 14:46

Država: Slovenija

Kazalo

https://mariborinfo.com/novica/lokalno/preverite-k...

3/3

Z novim letom so v projektu Urbana zemljina za hrano vzpostavili digitalno platformo Inno-Rural
Lokalna! Zdrava!Hrana!, s katero povezujejo proizvajalce in kupce lokalno pridelane hrane in
produktov.
Platforma je dostopna na spletni strani www.inno-rural.si in ustvarja virtualno mesto, kjer se srečata
ponudba in povpraševanje, hkrati pa uporabniku na enem mestu omogoča pregled ponudbe zdrave,
lokalne hrane in predstavi ponudnike iz lokalnega okolja.

Platforma prav tako ponuja informacijo, ali ponudnik v danem trenutku svoje pridelke
prodaja na kateri koli bližnji tržnici in kateri, v kolikor pa ponudnika na tržnici ni,
uporabniku platforma ponuja informacijo, kje in kdaj lahko ponudnika obišče na domači
kmetiji.

Dodana vrednost slednjih informacij je tudi možnost navigacije do lokacije kmetije. Platformi se lahko
brezplačno priključijo vsi lokalni proizvajalci lokalno pridelane hrane in produktov.

Vrtičkarji

Pekrska gorca
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Vrtičkanje
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Gradbinci čakajo javne investicije
Gradbeništvo

Tudi po koncu epidemije se panoga krči
Bistveno manj zasebnih investicij
Ljubljana

-
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Slovenski gradbinec do velikega posla na Reki
Gradbeništvo Kolektor Koling bo gradil izvlečni tir iz Luke Reka

-

Ljubljana

Kolektor Koling

še projekta

je v

podpisa pogodbe za gradnjo
izvlečnega tira iz Luke Reka, vre-

platform v Luki Reka in povezova-

dnega 35 milijonov evrov. Gre za

Jadranska vrata ter

fazi

večjih projektov, ki

enega

slovenska

gradbena

nje

vode

slovanje

puž.

in odvisno

obsega javnih investicij,

od

ome-

jektu

našteva

Tram-

Hrvaškem

del,

izvajalec

pravi

kaj

kot

nastopa

Marko

Trampuž, direktor strateške prodaje

»Projekt

obsegal

vida-19, ki

rekonstrukcijo

in

srednje

telekomunikacijske

ter

rušitev

skladišč

skrbe

ka.

mreže,

na področju

vodovodne

pre-

tovornega

dela

državno

za

pristanišču

reškem

cesto,

ki

v

in

zahodni

mesta z reško obvoznico,

v

prinesel

ni

zadnjih

podatjunij

mesec, v katerem

mesec.

Na

Slovenija
kjer

je

največji

včeraj

na

ravni

mesečni

junija

upad

del

gradbeništvo

odstotka,

objavljeni

podatki

dobro

zasedene

podje-

tja so nadgradnja železnice Zidani
Most-Rimske Toplice, gradnja sta-

novanjskega projekta Schellenburg
v

Ljubljani,

gorco

v

soseske

Mariboru

in

Pod

Pekrsko

podaljška

Ce-

ste proletarskih brigad v Mariboru.
Glavni

direktor

Miklavčič

Blaž

jekte,

saj

bodo

stavi

Holdinga

GH

na javne pro-

zasebni

investitorji

bolj previdni: »Mi smo na pravi strani. Smo specialisti za gradnjo bolni-

šnic;

tovrstne

pospešile

giji.

Pri

tako

tem

investicije

se

v Sloveniji

kot

bomo

bodo

v reuporabili naše

kompetence in se borili za posle.«
Junija je bila ustvarjena

vrednost gradbenih del
15,3

odstotka nižja kot

junija lani.
Nejasna prihodnost

Gradile se bodo

da imajo v Kolek-

torju Gradbeništvu

opo-

ključnimi

Med

v gradbeništvu.

Trampuž pravi,

čas,«

murskosoboškega

statističnega urada. Za

ka nižja kot junija lani.

končuje

Pomgrada.

junija je bila ustvarjena

odstot-

me-

predsednik

Polanič,

primerjavo;

del 15,3

med

kako

prinašajo

evropskega

vrednost gradbenih

del

so podpi-

Hrvaškem

na

po

v povprečju zraslo za 2,9

sali junija.
Kolektor

Uniji,

kažejo

bo

terminal

epidemije

inže-

odstot-

4,2

za

pa

zaporedni

je imela

ocenjena na 61 milijonov evrov.
kontejnerski

sicer za

se je gradbeništvo skrčilo glede

hrvaško cesto; trikilometrska cesta

povezala

in

gradbenih

na

panoge;

prejšnji

nje in pripravljalna dela za gradnjo
ceste na Reki, ki velja za najdražjo

Pogodbo

obdobju

statističnega urada je bil

četrti

je že začel projektira-

pa

Preklic

kih

Luke Reka.«
Kolektor

na stavbah,

objektih

zagona

in rekonstrukcijo
in

odvodnjavanja

nirskih

visoke napeto-

nizke,

istem

v

je omejila nekatera dela,

odstotka,

8,3

omrežja

sti

kot

dela

skrčila

prometnih površin, žerjavnih prog
tračnic, rekonstrukcijo

V

»Kaj

nepredvidljiv

Iztok

uprave

letos krči.

strani,

negotovost,

pred nami, je težko in nehvaležno napovedovati. Pred nami je

projekti

panoga

vlada

v prihodnje.

zarja

lani. Bolj so se zaradi epidemije co-

Koling in Kolektor CPG:

bo

se ta

nižja

stotka

v Kolektorju Gradbeništvu, ki obsega Kolektor

letih

vplivali na

seci

izredno

prvi polovici leta je bila vrednost
opravljenih gradbenih del 5,6 od-

bodo

v letu 2021 in naprej.«

pišemo na prvi

Kot

bo

rasti gradbeništva v zadnjih ne-

Po

poslovanje

zbira-

v Sloveniji krčenje

Koling v omenjenem pro-

na

glavni

je

na otoku Krk,

in

tve naročnikov

gradbinci

odpadne

pričakujemo odloči-

za katere

tov,

mesta

Gole

Kolektor

in

dela

in čiščenja

ja pa še nekaj pomembnih projek-

sistema

V Evropi rast,

njajo gradbinci.
Nejc

gradnjo

aglomeracijo

nja, odvajanja

demije covida-19. Prihodnje poje negotovo

in

rekonstrukcijo

Petrinja. Nadaljujejo še

v tujini. Te družbe sicer vse

bila

vodo,

z

odvajanja

do-

terminalom

kontejnerskim

s

preskrbe

so ga

podjetja

bolj čutijo vplive krize zaradi epi-

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

Konec epidemije ni prinesel zagona panoge

-

razvoja multimodalnih

do konca

bolnišnice.
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Gradbena

podjetja

v prihodnje stavijo

na javne projekte.

Eden

takšnih je gradnja

stanovanjske

soseke

Brdo.

Foto

Jože

Suhadolnik
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Gradbeništvo v EU junija z rastjo, Slovenija z
največjim padcem
Obseg gradbenih del v območju z evrom kot celotni EU se je junija povečal, rast na mesečni
ravni je bila štiri- oziroma 2,9-odstotna. Slovenija je medtem po podatkih evropskega
statističnega urada Eurostat s 7,1-odstotnim padcem zabeležila največji upad obsega gradbenih
del.
Fotograﬁja: Največje padce obsega gradbenih del so na letni ravni zabeležile Slovaška (-17,8
odstotka), Madžarska (-15,7 odstotka) in Slovenija (-15,3 odstotka). FOTO: Leon Vidic/Delo
Odpri galerijo
Največje padce obsega gradbenih del so na letni ravni zabeležile Slovaška (-17,8 odstotka),
Madžarska (-15,7 odstotka) in Slovenija (-15,3 odstotka). FOTO: Leon Vidic/Delo
STA
20.08.2020
STA
20.08.2020
Poslušajte
Čas branja: 3:00 min.
Delite
Gradbeništvo je tako zabeležilo še en mesec rasti, potem ko se je obseg tovrstnih del v maju v
območju z evrom povečal za 29,4 odstotka in v celotni EU za 22,3 odstotka.
OGLAŠEVANJE
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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Junija se je na mesečni ravni v območju z evrom za 4,5 odstotka povečala gradnja stavb in za
2,3 odstotka obseg del na gradbenih inženirskih objektih. V EU se je gradnja stavb povečala za
3,2 odstotka, obseg del na gradbenih inženirskih objektih pa za 1,8 odstotka.
Med državami, za katere je imel Eurostat podatke, so največjo rast gradbeništva zabeležile
Francija (+12 odstotkov), Madžarska (+6,1 odstotka) in Bolgarija (+4,7 odstotka). Največje padce
so medtem zabeležile Slovenija (-7,1 odstotka), Švedska (-6,6 odstotka) in Slovaška (-4,9
odstotka).
PREBERITE TUDI:
Basen o vodenju: Iz praznega vodnjaka ne moreš črpati vode
Bo zaradi koronske krize v našem okolju vse več »Lidličev«
Vojno stanje na Sredozemlju: Turčija se pripravlja na zaseg Cipra

Gradbeništvo se je na letni ravni skrčilo. V območju z evrom je bil obseg gradbenih del junija za
5,9 odstotka manjši kot junija lani, v celotni EU pa za 5,8 odstotka.
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V območju z evrom je gradnja stavb upadla za 6,6 odstotka, obseg del na gradbenih inženirskih
objektih pa se je zmanjšal za 2,6 odstotka. V EU se je obseg gradnje stavb zmanjšal za 6,2
odstotka in obseg del na gradbenih inženirskih objektih za 3,2 odstotka.
Največje padce obsega gradbenih del so na letni ravni zabeležile Slovaška (-17,8 odstotka),
Madžarska (-15,7 odstotka) in Slovenija (-15,3 odstotka). Večji obseg gradbenih del pa so imele
Romunija (+6,9 odstotka), Nemčija (+1,4 odstotka), Finska (+1,2 odstotka) in Nizozemska (+0,8
odstotka).
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Odstopil poljski
zunanji minister
Czaputowicz

50 min

Razpis inženirka
leta 2020: izbor
tretje generacije
slovenskih
inženirk

1 ura

Mezgec tudi
uradno na
seznamu za Tour,
Roglič ostal brez
Kruijswijka

1 ura

Avstralski Qantas
ob več kot
milijardni izgubi
potrdil
odpuščanja

Razpis inženirka leta 2020: izbor
tretje generacije slovenskih
inženirk
Organizatorji projekta so danes odprli razpis za inženirko leta 2020. Z
izborom, ki letos poteka tretje leto zapovrstjo, želijo prispevati k učinkoviti
promociji inženirskega poklica v Sloveniji in gradijo skupnost slovenskih
inženirk, da bodo zgled in navdih mlajšim generacijam deklet.

Prvi generaciji nominirank za Inženirko leta 2018 in 2019 (Foto:
Andrej Križ)

Posamezniki oz. podjetja in organizacije lahko
kandidatko za Inženirko leta 2020 predlagajo do
20. septembra prek obrazca na spletni strani
www.inzenirka-leta.si.

Potencial in zgled

Vse objave

V središču izbora inženirka leta niso inženirski
dosežki posameznic, temveč njihov potencial, da
so kot inženirke zgled in navdih mlajšim
generacijam deklet. Namen izbora je čim širša in
učinkovita družbena promocija inženirk, ki lahko
s svojo osebnostjo in delom mlade spodbudijo,
navdušijo in opogumijo za odločitev za vpis na
35
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inženirski študij ter inženirsko poklicno pot. Pri
izboru šteje tudi prispevek inženirk k razvoju
tehnologije ter napredku gospodarstva in družbe
kot celote.
Z izborom inženirka leta organizatorji naslavljajo
problem »nevidnosti« inženirk v družbi. V Evropi
je namreč na študijih STEM (znanost,
tehnologija, inženiring, matematika) le dobra
četrtina deklet, v Sloveniji od treh študentov ena.
Dva od glavnih razlogov, zakaj se dekleta ne
odločajo za inženirske poklice, sta namreč
premalo zgledov in neustrezno naslavljanje
pomena, vloge in prispevka inženirjev k razvoju
družbe.

V ožjem izboru deset
kandidatk
Med prijavljenimi kandidatkami bo komisija
izbrala deset predstavnic letošnje tretje
generacije slovenskih inženirk, ki bodo
predstavljene 11. novembra, priznanje inženirka
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

leta 2020 pa bodo podelili na slavnostnem
dogodku z razglasitvijo 6. januarja 2021. Naziv
bo predala aktualna nosilka naziva inženirka leta
dr. Aida Kamišalić Latifić, doktorica in
soizumiteljica patenta, ki se kot raziskovalka na
Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko Univerze v Mariboru ukvarja
predvsem s tehnologijo veriženja blokov. Leto
pred tem je bila za prvo slovensko inženirko leta
izbrana dr. Dora Domajnko, doktorica
elektrotehnike in razvojna inženirka v zlati gazeli
RLS merilna tehnika.
Izbor, ki poteka v soorganizaciji revije IRT3000,
družbe Mediade ter sodelujočih partnerjev, je del
projekta Inženirke in inženirji bomo!. Ta mlade z
aktivnostmi in dogodki na gimnazijah ter šolskih
centrih že deveto leto (od leta 2012) navdušuje
za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in
inovativnost. Več informacij o izboru in prijavni
obrazec najdete na spletni strani
www.inzenirka-leta.si.
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Zakaj nas tehnologija

ni rešila pred

covid-19?
Sedanja ohromljenost je razkrila veliko pomanjkljivost v našem
pojmovanju

DAVID

TEKST

inovacij.

ROTMAN

Tehnologija
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ljudem
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zdravi. V
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iz srednjega
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novih, prodajno

uspešnih

vil. Cepiva

in diagnostično

testiranje,

jih zdaj krvavo

Morda

sni.

v

usmerjene

večinoma

razvijanje

potrebovali,

zdraki bi

so manj

bi več državnega

dono-

denarja spod-

budilo ta prizadevanja.
Prav

tako

dovolj

ni

tehnologije,

podpora

iznajti

samo

javnosti

da jih podjetja začnejo

pomena,

uporablja-

ti. To še posebej velja za velike,
gospodarske

tne

opešane

V

ZDA

sta zdravstvo

v spletnem dnevniku,
do

našla pot

spleta,

kov

je

pionir

in ikona

»

covid-19 ni

Ohromelost ZDA ob epidemiji bolezni

pomembna zgolj

zato , ker je bilo zaradi nje več deset tisoč ljudi obsojenih na prezgodnjo smrt in je spravila na kolena najmočnejše gospodarstvo na

so

maske,

proizvodnjo

zaradi

ZDA

sposobne

manjkljivost, ki se kaše v ameriškem pojmovanju inovacij.

zdel

sistemov

tovarn,

upravičen:

zmanjšanja

kakršni

ne bodo

da

izdelkov«.

takšnih

je marsikomu

svetu, ampak predvsem zato, ker razkriva globoko in temeljno po-

odločile,

mehanizmov,

imele

da zasnujejo

pripomočke,

»so se

ker

za

Očitek

se

je, da

videti

proizvodnje

proizvajati

množično

Si-

Andreessen

Marc

pokritiziral nezmožnost ZDA,
potrebne

ki je

uporabni-

številnih

doline

licijeve

izdelajo

pandemijo

med

do izraza.

objavi

in

manj okre-

tukaj so prišle

in natanko

zmogljivosti

najbolj boleče

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

panoge, kot

-

in proizvodnja

nove

je ključnega

niso

mask

in

ventilatorjev, države z močno in inovativno
proizvodnjo,
Tajvan

in

na primer Kitajska,

Nemčija,

so se

Japonska,

tem odrezale

pri

veliko bolje.
malo

naložb

podpore

in

področja,

kakršni

struktura

-

torej

sta

deležna

proizvodnja

tehnologije,

dovoljevanje najosnovnejših
Ohromelost ZDA

vid-19

nje

zaradi

zgolj

deset tisoč

več

in infra-

države

za

za-

potreb države.

ob epidemiji

ni pomembna

več.

nujne

bolezni co-

pak predvsem
temeljno

riškem

gospodarstvo
zato,

pojmovanju

osemdesetih

na

svetu,

am-

ki se kaže

inovacij.

v ame-

Ekonomisti

nosti

-

(kot sta

zmožnosti,
delovna

da

faktorske

produktiv-

z enakimi

sila in kapital)

sredstvi

proizvedeš

verjetnejših

številnih

držav

držav so
20

za

in ve-

tega

vidika

John

Van

opozarja,

da

nanciranih

tov zmanjšal
ni

je,

Reenen,
se

je v

so od

zvodnji

stoletja

vlade

skoraj

naložbe

oklestile

raziskav

ekonomist
ZDA
in

delež

državno

stoletja,

na današnjih 0,7
financirajo

zelo

fi-

projek-

BDP-ja v

šestdesetih let prejšnjega

načeloma

MIT-a,

z

razvojnih

z 1,8 odstotka

ZDA

da

to

srediko

je

odstotka.
tvegane

zahtev

od leta

bila

mest

bazi,

novih

Kitajski

strokovno

leta

še

ni nikoli

z

njim

izdelkov

za
več

v proizvo-

posebej

zakoreninjeno

in

v proi-

zmanjšalo

šibka.

delovnih mest; izgubilo

ter prilagodljivih

le

2010

Produktivnost

zadnja

je tudi znanje,

ZDA

do

2000

niso zgolj

izvodni

brez-

gospodar-

delovno silo.

se je število delovnih

povečalo.
je

Zaprli

janja

trgov,

tretjino in se od takrat

zares

posledica

je

ZDA

finančnih

države in konkurence

stev s poceni

dnji

bil na vrhuncu,
Države

brižnosti

V

v

proizvodnje

Zaton

dolgoletnih

uborne. Eden

prejšnjega
bistveno

blaginja

V ZDA

s

let sila

razlogov

let

in

večja.

razvite

so

v tehnologijo.

in

radi merijo učinek inovacij z rastjo produk

tivnosti, zlasti skupne

že skoraj

ljudi

ker razkriva globoko

pomanjkljivost,

drugih bogatih

inovacije
od

obsojenih

bogatejše

prebivalstva

zato, ker je bilo

na prezgodnjo smrt in je spravila na kolena
najmočnejše

dolgoročno

njihovega
čini

produktivnosti

Zaradi rasti

kritična

se

v močni pro-

pa zmožnost

in iskanja

ustvar-

naprednih

načinov izdelave. Z leti so

drugim državam

znanje,

potrebno

prepusti-

za

konku-
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bi bilo širjenje ko-

I V kritičnih prvih tednih, ko
ronavlnisa

mogoče

še

zajeziti, se številni Ameri-

čani, niti hudo bolni,
pri

smrtonosnega virusa.

mesece po začetku pandemije

Celo štiri
še

niso mogli testirati, da bi

njih potrdili prisotnost

niso ustrezno opremljene

vedno

in pogosto testiranje,

ZDA

za množično

nujno za vamo odpravo

splošne karantene.

številnih izdelkov, tudi

renčno proizvodnjo

modulov

sončnih

torjev
če

diagnostičnimi
glede

Ne

jo

to, kje so izdelki

na

proizvajalci

globalne dobavne

verige,

usklajene in prilagodljivejše
ne bodo vezani
pandemijo
koj;

proizvajalci

virusom.

Težava

bila še

zaradi

na

inventarja

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

nudnika.

potrebnih

ki

uporabnika

ker

proizvajalci

zapletle tudi ZDA. Kot sta

nimajo

izdani knjigi

rekoč

pre-

in se pogosto zanašajo

dobave

pravočasne

trudili

izdelanih

osevelt
večja,

tako

varčevanja

sežnega

virov. Med
domala ta-

postopkom,

ščitijo pred
je

tudi zato, da

jasno

mask N95,

proizvodnjo

bolje

ki bodo
-

zalogo vlaken,

talilno -pihalnim

za

narejeni,

mask iz ZDA so se

pridobiti omejeno

s

in

potrebuje-

nekaj

samo na

to postalo

je

ni nič druga-

testi.

Fuchsova,

pravi

da

vatiranimi palčkami

medicinskimi

z

naprednih akumula-

se je izkazalo,

zdaj

-

in

enega samega

lekcija,

»Pomembna

ki

po-

nam

jo

je vedel,

zapisala

je dala pandemija,« pravi Suzanne Berger,

polnoma nepripravljena
gla izdelati

proizvodne

sodobne
odpornost

stroške
Pravi,

da bi si

domačo

proizvodnjo

uporabne
inštituti za
kakršni

so

delovne

raziskave

ter

napredne

z

sile,

vlaganjem

osnovne

proizvodne

da bi podjetjem

kot

ustanove,

bili ustanovljeni

Junija

1940

se

mittee);

soč

letu

po

zagotovili dostop

je

stvenega

odpravil

inštituta
v Belo

V Evropi

je

ta-

znan-

Washingtona,

na

sestanek s

Franklinom

predsednikom
seveltom.

iz

hišo

D.

divjala vojna

Bush

je

vojno
med

zaupal

loškega razvoja

države.

ki so izšli

tega je na-

Research
kakšnim
njimi

šest

usmerjanje

iz tega,

čelo

bi sto-

raziskovalni

Defense
med

na

naj

pa

in inženirji. Iz

posameznikom,

Izumi,

je zmo-

predstavil načrt za

načrta

znanstvenikom

do

komajda

Rooin Ro-

ganje

še

lep

nauk

po vojni. »Pomemben

domala povsem

pozabljen

-

in

močno

temeljno

vlaganj

bi to

ti-

tehno-

znani

zapi-

nje krize,

kot so

delavo testov
mest

nih

ter

ustvarjena

»očitno potreb-

pozitivno

nemudoma
tehnologije

za

prerod

delovna

potrebno

ustvarjanje

gospodarstva.

priznava,

zasedli

saj

bodo

ki se odvrača

od

redkih

hkrati

usposobljeni

bi

pa

tehni-

katerih

delo

in vzdrževa-

je to

še posebej

po-

administracije,

zaradi

globalizacije,

nega povpraševanja

ena

delov-

Številna

znanstvene infrastrukture.

njegovih besedah

membno,

seda-

mesta bi bila namenje-

za vzpostavljanje

nje okrepljene

na

vplivalo

tehnologije, potrebne za iz-

ki in pripadniki drugi poklicev,
je

povečanje

obvladovanje

in cepiva,

lahko veliko

tisoč

komer-

sta

v znanost in tehnologijo,

jih

in zmanjša-

potrošnikov inovacije

možnosti

za

spodbujanje

go-

spodarske

obdo-

spet postati strateška prednostna naloga,«

podporo

za

rasti. »Vlaganje

v znanost mora

danes

podjetništvo bistveno učinkovitejše, če drzagotovi

saj

zdaj

prizadevanja za

Com-

bja po letu 1945 je, da je sodobno zasebno
žava

državnih

da so

pravi,

podobna

znanstvenikom,

v znanost in inženirstvo nadaljevalo

čas

Johnson
na«

na

30

inovacij,«

sala.

Po

so vsem

zamišljenih

odbor

od radarja do atomske bombe. Ampak
kot opisujeta Johnson in Gruber, se je vla-

Vannevar Bush,

Carnegiejevega

direktor

tega

(National

NDRC

cializacijo

Simon

prizadevanj,

državni obrambni

in

procese,

kmalu

stal

-

raziskave ter

in uporabne

osnovne

ključne

vojaških

pili znanstveniki

so

najnovejših proizvodnih tehnologij.

kratni

okrepitev

uresničevalcev

morala država prizadeva-

avtorja

tank.

je predsedniku

Bush

smo

nizke

za

proizvodno panogo in pod-

v usposabljanje

2010,

da

»je,

zamenjali

in sprotno proizvodnjo.«

ti za prožnejšo
pirati

sisteme,

sistemov

za

America (Dati

Johnson in Jonathan Gruber, sicer ekonomista z MIT-a, je bila država tedaj na to po-

politologinja

z MIT-a in strokovnjakinja

kmalu

vanjo

v pred kratkim

Jump-Starting

Ameriki)

zagon

da se bodo

trdi Johnson.
Pri tem ima več somišljenikov. Sredi
je skupina kongresnikov iz

maja

obeh političnih

Z leti so ZDA Kitajski in drugim državam prepustile strokovno znanje, potrebno za konkurenčno
zdaj se je izkazaproizvodnjo številnih izdelkov, tudi sončnih modulov in naprednih akumulatorjev
))

-

lo, da ni nič drugače z medicinskimi vatiranimi palčkami in diagnostičnimi testi.
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strank

tako imenovani Endless

predlagala

Frontier

ali »zakon o neskončni meji«,

Act

katerega

ustvarjanja

tehnoloških

cije

in

področij

krepitvi razvoja

kot

je

napredna

umetna

veliko denarja.

prihodnosti«.

la sama od sebe.

cepiva

pandemija »razkrila posledice dolgoročne-

čeprav

opuščanja« vlaganja v znanstvene razi-

dodaja

skave. Zakonodajalci so pozvali k zagotovisredstev v vrednosti 85

se

zvoja

nevar

tvi

Jones, da bi

navaja

celo velikanska vlaganja v pospešitev ra-

financiranje

Postavili so tezo, da so ZDA »nezadostno
pripravljene« na bolezen covid-19 in da je
ga

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

nogah,

bi bili tako močni,

komercializa-

okrepiti

je

namen

»odkrivanja,

pozitivni učinki za gospodarstvo in zdravje

milijard evrov v

in

drugih tehnologij

poplača-

Bush,

da

dokazuje,

Jones.

to

financiranje res

biti

mora

je

Toda

povečana

finančna

preteklosti

»V

uspelo,«
drugo

že nekajkrat

to

sodi

vojno

svetovno

prejšnjega stoletja,

bil

porabimo

Poleg prizadevanj

da bi potrebovala osrednji

je

je

nam

dodaja.

konzorcij

kot

torej

sprašuje Hendersonova

sredstva so le del potrebnega, meni. Pobuorgan,

lahko

Ga

s Harvarda.

mogoče,
izdatno,

in

»Porabili bomo zelo

inteligenca.

produktivno?« se

Medvojna rešitev, ki jo je predlagal Van-

proizvodnja,

obetavnih področij, kot je

Sematech

k

med

temu

tudi

osemdesetih

iz

ki je

let

souporabo teh-

s

prihodnjih petih letih, z njimi naj bi podpr-

Bushev odbor NDRC, da bi določil raznoli-

noloških

li »tehnološki direktorat«, katerega naloga

ki nabor novih tehnologij, ki bi jih bilo

oživil pešajočo ameriško proizvodnjo pol-

bi bila financiranje umetne inteligence, ro-

ba podpreti

botike, avtomatizacije, naprednih proizvo-

za spoprijem z boleznijo

dnih

prav to.

procesov in

drugih najpomembnejših

tehnologij.

Jones
članek,
nju

Northwestern

Univerze

z

MIT-a

ekonomista Ben

v

v katerem

reviji

sta pozvala

»pandemskega programa

raziskav«

ogromnih

ko države, s katerim

in

Pierre

objavila

Science

oblikova-

k

razvoja

in

cepiv

do

sedanjih

manjka

je treba, da so vsi ti predlogi

osredotočeni na kratkožave:

prizadevanjih

covid-19

pozivajo

in

dolgoročne te-

k takojšnji okrepitvi javnih

vlaganj v tehnologijo, hkrati pa k večji vlogi

prevodnikov,

ogroženo

države pri usmerjanju dela tehnologov.

Poskrbeti bo treba, da ne bo

vsega

denar-

zaradi vse

pandemija

nas

dnem spremljala prihodnjih
mesecev in

ponuja

ZDA premislijo
rig,
in

domačih

izjemno

s tem povezanih

chsova z Univerze

Carnegie

financirali

uskla-

pomoči posesalo gospodarstvo za sprotne

IG

stroške, ampak da ga bo

Copfright 2020 Technologji Revlew, Inc.

in

znanosti

materialov.

Mogoči

njenega

v

za
30

priložnost,

da

zmogljivostih

Mellon.

G

ameriške državne

svežnju

inovacijam

dan
morda

inovacijah,« pravi Fu-

ja

bi

bo
15,

o odpornosti dobavnih ve-

proizvodnih

taktir-

v orjaškem

močnej-

še prevlade tekmice Japonske.

razsežnosti pod

jevali delo na številnih področjih od razvoja

pri

in povečanjem vlaganj

inovacij

»Svetovna

Upoštevati

Približno sočasno sta
Azoulay z

-

tre-

vsaj

nekaj name-

zapostavljenih

MITTechnology

Tribune Content

Revievv
Dlstrlbuted by

Agency, LLC.

pa-
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GRADNJA NOVIH BLOKOV NA MIRNI

Stroji še ne bodo kmalu zabrneli
Upravna enota Trebnje podjetju Japi Inženiring zavrnila vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo novih blokovna Mirni

-Z

obvezno razlago OPN bodo investitorju omogočili, da pride do potrebnih dokumentov

-

MIRNA

Središče Mirne bo v nasle-

dnjih letih dobilo povsem novo podo-

bodo

na območju nekdanje-

bo,

saj

ga

poslovnega

med drugim

Bartog

obeta

tudi gradnja

občanov, pod

namerava

na

se
starejših

Sokolski uli-

trebanjsko podjetje

Japi Inženiring zgraditi nova
vanjska

bloka.

in

stran

doma

bloki

podjetja

uredili vrtec

center, nedaleč

trgovski

ci pa

kompleksa

stano-

A zakaj tam še niso

zabrneli gradbeni stroji?

in verjetno

zgrajene tudi garaže novih blokov.

ali

vprašanje,

zgraditi

imajo

dovoljenje. Kot kaže,
ment moral počakati

bo

na

ta

doku-

še nekaj časa, saj

konec junija je bila tudi ustna obravnava, na kateri je bil investitor seznanjen z

Mirni prva po letu 1986,
Prosenik odgovarja, da nameravajo na-

neskladnostjo projekta, konec julija pa
je bila na podlagi tega izdana zavrnilna

ložbo dokončati, saj so že v pridobivanje

odločba.

ki bi bila

ustrezne

na

vložili

dokumentacije

precej

SPREJELI OBVEZNO RAZLAGO

energije in denarja.

Za pojasnila smo se obrnili na Upravno

enoto

Trebnje, ki ji nekateri očitajo,

stanovanjskega objekta

'Mirna

sose-

ska

' ni skladna s prostorskim aktom, ki
100. členu določa dopustno etažnost

jim je trebanjska upravna enota zavrni-

v

la njihovo vlogo za izdajo gradbenega

objekta in pogoje zazidanosti in izrabe

dovoljenja. Za komentar

gradbene parcele,«

Janeza Prosenika,

smo

poklicali

prokurista

zgoraj

pojasnili

na

UE

so

za

Trebnje.

naš
Na

časopis

očitek o

omenjenega podjetja, vendar ga nismo

dolgotrajnosti postopka odgovarjajo, da

dobili, oglasil pa se nam je njegov sin,
prav tako Janez, ki je lastnik in direktor
podjetja. Povedal je, da jih je odločitev

v začetku marca še vedno ni bila formalno popolna, kar je pogoj za začetek

trebanjske

vsebinskega reševanja. »Konec

upravne

enote

presenetila,

izdelana v skladu z

še vedno interes

ugotovitve, da predvidena gradnja več-

gradbeno

ni

večstanovanjska objekta,

nova

zapičili prvo lopato, a kot smo nedavno
na

dokumentacija

občinskim prostorskim načrtom (OPN),

poročali, investitor

čaka

na

Na

da v tem primeru išče dlako v jajcu.
»Odločitev upravnega organa za izdajo
zavrnilne odločbe izhaja iz navedene

Predvideno je bilo, da bodo že spomladi

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

komunalna infrastruktura

je vloga, ki so jo prejeli sredi decembra

marca je

OPN
Na Občini Mirna podpirajo namero investitorja, saj si želijo novih

Na

stanovanj.

izredni seji minuli teden je občin-

ski svet sprejel obvezno razlago OPN, s
katero

investitorju gradnjo

omogočajo

objektov skladno z načrti in stanjem na
terenu. Ko

je na posamezni enoti ureja-

nja prostora določenih več ureditvenih
enot,

je izbira načina oblikovanja

svo-

bodna, ne glede na namembnost pred-

občine.

videnega objekta, sporočajo z

»Z obvezno razlago popravkov občin-

skega prostorskega akta
da bo investitor prišel

gradbenega dovoljenja

omogočamo,

čim hitreje
za

do

gradnjo več-

bil objavljen zakon o začasnih ukrepih v

stanovanjskih objektov, ki jih na Mimi

zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi

težko

tisto območje. »Ne bi bila takšna težava,

javnopravnimi zadevami za obvladova-

Obvezna razlaga OPN v praksi pomeni

če bi nam januarja ali februarja zavrnili

nje širjenja nalezljive bolezni covid-19,

to, da bomo samo

saj so projekt pripravili povsem po do-

ločilih občinskega prostorskega akta za

vlogo, ki

smo jo sicer vložili že

decem-

bra. Popravili bi jo in dopolnili, pa bi
morda spomladi res lahko začeli graditi.
Zdaj pa smo osem
so

V

nam
tem

kar

se

mesecev čakali, da

sploh sporočili svojo

odločitev.

v skladu s katerim niso tekli roki za iz-

vajanje upravnih

zadev. Vendar je UE
zadeve s področja

Trebnje posamezne
okolja

prostora

in

situacijo

epidemije,

v

skladu s tedanjo
med

drugim tudi

času so se tudi razmere na trgu,

zadevo predmetne gradnje blokov, reše-

tiče

vala čim bolj tekoče in v skladu z določe-

gradbeništva, spremenile,«

in dodali, da

pravi Prosenik. Če bi šlo vse po načrtih,

nimi roki,«

bi bila zdaj že urejena cesta, pripadajoča

maja investitorja seznanili, da predlože-

so še zapisali

so

pričakujemo

že kar
potrdili

nekaj

tisto,

časa.
kar je

že jasno, da lahko investitor za gradnjo
izbere prosto obliko videza in ureditve
samega prostora,

tako da bo

obvezna

razlaga omogočila investitorju, da bo
pridobil gradbeno dovoljenje, ki

mu je

bilo v prvi fazi zavrnjeno,« je povedal
župan Dušan Skerbiš.

Rok Nose
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Na tem območju je na Mirni predvidena gradnja dveh novih blokov. (Foto: P. K.

L.)
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HE MOKRICE NA ČAKANJU

Interes domačinov ali rib?
Ministrstvo začenja postopek prevlade druge javne koristi

-

Društvo za proučevanje rib

Slovenije o ponarejanju listin
LJUBLJANA,
Slovenije na
glo

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

za

Pred letom

proučevanje rib

upravnem sodišču dose(OVD)

tiva,«

so

pojasnili. Ta določa, da država

izvede izravnalne ukrepe za zagotovitev
varstva

usklajenosti Nature 2000,

okoljevarstvenega

treba določen

za

presoji

razveljavitev

dovoljenja

-

BREŽICE

in pol je Društvo

HE

Mokrice

in

projekt kljub

posledic

za

območje

če je

negativni
izvesti

iz

preklicujejo

rem

pa

to zahtevo, za

da se odpove-

njihovem dopis navaja,
dujejo statusu
saj

bi

naj

šlo

katerega

da je ponarejen. Po

se je izkazalo,

stranskega udeleženca,
»za

vnaprej

izgubljeno

od takrat družba HESS čaka na novo.

nujnih razlogov prevladujočega javnega

bitko«.

Denar za gradnjo je zagotovljen. Toda
Društvo za proučevanje rib se ne

interesa. Mora pa o njih obvestiti Evropsko komisijo.

neavtentičnosti in

strinja

zakonodaje,

Minister za okolje in prostor Andrej Viz-

naznanili domnevni poskus ponareja-

ki bi jih izločila iz postopkov. Ljudje

jak je poudaril: »To omogoča več evrop-

nja listin in s tem onemogočanja dru-

ob

proti-

skih direktiv in to počnejo vse države,

štva v postopkih, povezanih z gradnjo

ki jo zagotavlja le

celotna veriga spodnjesavskih hidro-

še največ Nemčija, mi pa tega očitno ne
znamo, saj v zadnjih petih, desetih letih

HE Mokrice.
Integralni postopek je

elektrarn.

takega postopka nismo izpeljali,« je de-

beni

Na začetku julija je ministrstvo za okolje

jal Vizjak.

in prostor začelo postopek za prevlado
druge javne koristi nad koristjo ohra-

OBTOŽBE 0 PONAREJANJU

njanja narave pri projektu HE Mokrice.

LISTIN

meni združitev dveh do takrat ločenih

V Društvu

postopkov

s

spremembami

spodnji

Savi

poplavno zaščito,

Vlada naj

zahtevajo

pa

bi odločitev o

sprejela

za proučevanje rib Slovenije

»To

je prvi

tovrstni

si

primer v Sloveniji, saj

do zdaj

določba

ske udeležence vključi tudi v integralni

v

dveh mesecih.

tem

zakona o ohranjanju

narave ni

bila upo-

Gre za pravno možnost, ki jo
omogoča evropskega habitatna direk-

rabljena.

prizadevajo, da jih država kot stran-

postopek. Vendar pa naj bi v uradnem

Dopis naj bi imel vidne znake

že na videz ni pri-

merljiv z dopisi društva. Zato so policiji

novost

v

grad-

zakonodaji, ki je začela veljati junija 2018. Zakonodajalec se je pri tej
zakonski ureditvi držal načela »vse
enem mestu«, kar

-

nega soglasja
dovoljenja.

gradbenega

v

tem

postopka
in

na

primeru po-

okoljevarstve-

postopka gradbenega

Integralni postopek

dovoljenja

je

izdaje

predviden

odgovoru ministrstva prejeli prilogo z

predvsem za objekte z vplivi na okolje.

njihovim domnevnim dopisom, v kate-

J. Koršič
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Odprt je razpis za Inženirko leta 2020: iščejo 10 predstavnic tretje generacije slovenskih inženirk
20.08.2020

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

Organizatorji projekta so danes odprli razpis za Inženirko leta 2020. Z izborom, ki letos poteka tretje leto zapovrstjo, želijo prispevati k učinkoviti promociji inženirskega poklica
v Sloveniji in gradijo skupnost slovenskih inženirk, da bodo zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. Posamezniki oz. podjetja in organizacije lahko kandidatko za Inženirko
leta 2020 predlagajo do 20. septembra prek obrazca na spletni strani www.inzenirka-leta.si.

V središču izbora Inženirka leta niso inženirski dosežki posameznic, temveč njihov potencial, da so kot inženirke zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. Namen izbora je
čim širša in učinkovita družbena promocija inženirk, ki lahko s svojo osebnostjo in delom mlade spodbudijo, navdušijo in opogumijo za odločitev za vpis na inženirski študij ter
inženirsko poklicno pot. Pri izboru šteje tudi doprinos inženirk k razvoju tehnologije ter napredku gospodarstva in družbe kot celote.
V ožjem izboru deset inženirk, ki bodo januarja 2021 izbrale nosilko naziva inženirka leta
Z izborom Inženirka leta organizatorji naslavljajo problem ´nevidnosti´ inženirk v družbi. V Evropi je namreč na študijih STEM le dobra četrtina deklet, v Sloveniji od treh
študentov ena. Dva od glavnih razlogov zakaj se dekleta ne odločajo za inženirske poklice sta namreč premalo zgledov in neustrezno naslavljanje pomena, vloge in prispevka
inženirjev k razvoju družbe.
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Med prijavljenimi kandidatkami, bo komisija izbrala deset predstavnic letošnje tretje generacije slovenskih inženirk, ki bodo predstavljene 11. novembra, priznanje Inženirka leta
2020 pa bodo podelili na slavnostnem dogodku z razglasitvijo 6. januarja 2021. Naziv bo predala aktualna nosilka naziva Inženirka leta dr. Aida Kamišalić Latiﬁć, doktorica in
soizumiteljica patenta, ki se kot raziskovalka na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, ukvarja predvsem s tehnologijo veriženja blokov.
Leto pred tem je bila za prvo slovensko inženirko leta izbrana dr. Dora Domajnko, doktorica elektrotehnike in razvojna inženirka v RLS merilna tehnika.
Izbor, ki poteka v soorganizaciji revije IRT3000, družbe Mediade ter sodelujočih partnerjev, je del projekta Inženirke in inženirji bomo!. Ta mlade z aktivnostmi in dogodki na
gimnazijah ter šolskih centrih že deveto leto (od leta 2012) navdušuje za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.
Več informacij in prijavni obrazec najdete na spletni strani www.inzenirka-leta.si.
Na fotograﬁji: Prvi generaciji nominirank za Inženirko leta 2018 in 2019, foto: Andrej Križ.
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Odprt je razpis za Inženirko leta 2020
Iščejo 10 predstavnic tretje generacije slovenskih inženirk
20. avgust 2020 - Organizatorji projekta so danes odprli razpis za Inženirko leta 2020. Z izborom, ki letos
poteka tretje leto zapovrstjo, želijo prispevati k učinkoviti promociji inženirskega poklica v Sloveniji in gradijo
skupnost slovenskih inženirk, da bodo zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. Posamezniki oz.
podjetja in organizacije lahko kandidatko za Inženirko leta 2020 predlagajo do 20. septembra prek obrazca
na spletni strani www.inzenirka-leta.si.
V središču izbora Inženirka leta niso inženirski dosežki posameznic, temveč njihov potencial, da so kot
inženirke zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. Namen izbora je čim širša in učinkovita družbena
promocija inženirk, ki lahko s svojo osebnostjo in delom mlade spodbudijo, navdušijo in opogumijo za
odločitev za vpis na inženirski študij ter inženirsko poklicno pot. Pri izboru šteje tudi doprinos inženirk k
razvoju tehnologije ter napredku gospodarstva in družbe kot celote.
V ožjem izboru deset inženirk, ki bodo januarja 2021 izbrale nosilko naziva inženirka leta
Z izborom Inženirka leta organizatorji naslavljajo problem ´nevidnosti´ inženirk v družbi. V Evropi je namreč
na študijih STEM le dobra četrtina deklet, v Sloveniji od treh študentov ena. Dva od glavnih razlogov zakaj
se dekleta ne odločajo za inženirske poklice sta namreč premalo zgledov in neustrezno naslavljanje
pomena, vloge in prispevka inženirjev k razvoju družbe.
Med prijavljenimi kandidatkami, bo komisija izbrala deset predstavnic letošnje tretje generacije slovenskih
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inženirk, ki bodo predstavljene 11. novembra, priznanje Inženirka leta 2020 pa bodo podelili na
slavnostnem dogodku z razglasitvijo 6. januarja 2021. Naziv bo predala aktualna nosilka naziva Inženirka
leta dr. Aida Kamišalić Latifić, doktorica in soizumiteljica patenta, ki se kot raziskovalka na Fakulteti za
elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, ukvarja predvsem s tehnologijo veriženja
blokov. Leto pred tem je bila za prvo slovensko inženirko leta izbrana dr. Dora Domajnko, doktorica
elektrotehnike in razvojna inženirka v RLS merilna tehnika.
Izbor, ki poteka v soorganizaciji revije IRT3000, družbe Mediade ter sodelujočih partnerjev, je del projekta
Inženirke in inženirji bomo!. Ta mlade z aktivnostmi in dogodki na gimnazijah ter šolskih centrih že deveto
leto (od leta 2012) navdušuje za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost.
Več informacij in prijavni obrazec najdete na spletni strani www.inzenirka-leta.si.
Na fotografiji: Prvi generaciji nominirank za Inženirko leta 2018 in 2019, foto: Andrej Križ.
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Kakšna nova pravila lahko pričakujejo graditelji
hiš
V javni obravnavi je gradbeni zakon, ki prinaša spremembe v
gradnji.
Objavljeno
20. avgust 2020 06.00
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Posodobljeno
20. avgust 2020 06.00

Odpri galerijo
Obveznost pridobitve gradbenega dovoljenja poleg novogradnje, rekonstrukcije in spremembe namembnosti ministrstvo predlaga tudi za odstranitev zahtevnih in manj zahtevnih objektov,
vendar le za objekte, ki se dotikajo objekta na tuji sosednji nepremičnini ali so od njega oddaljeni manj kot en meter. Foto Matej Družnik

Nejc Gole
Ljubljana – Z novim gradbenim zakonom, ki je v javni razpravi, se bo po mnenju ministrstva za okolje in prostor omogočilo hitrejše izvajanje postopkov glede gradnje pri enakem
zagotavljanju javnih interesov. Preverili smo, kakšne spremembe lahko pričakujejo investitorji.Predlagani gradbeni zakon prinaša spremembe tako za male graditelje, denimo enostanovanjskih
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hiš, kot za investitorje v večje projekte. Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) se, denimo, podeljuje pristojnost za izdajo gradbenih dovoljenj za strateške investicije. Poenostavlja se presoja
vplivov na okolje, saj se ta lahko opravi za vse prostorsko in funkcionalno ...
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Odprt razpis za Inženirko leta 2020
20. 8. 2020

Organizatorji iščejo 10 predstavnic tretje generacije slovenskih inženirk.
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Odprli so razpis za Inženirko leta 2020. Z izborom, ki letos poteka tretje leto
zapovrstjo, želijo prispevati k učinkoviti promociji inženirskega poklica v
Sloveniji in gradijo skupnost slovenskih inženirk, da bodo zgled in navdih
mlajšim generacijam deklet.
Posamezniki oz. podjetja in organizacije lahko kandidatko za Inženirko leta 2020
predlagajo do 20. septembra prek obrazca na njihovi spletni strani.
V središču izbora Inženirka leta niso inženirski dosežki posameznic, temveč njihov
potencial, da so kot inženirke zgled in navdih mlajšim generacijam deklet. Namen
izbora je čim širša in učinkovita družbena promocija inženirk, ki lahko s svojo
osebnostjo in delom mlade spodbudijo, navdušijo in opogumijo za odločitev za vpis na
inženirski študij ter inženirsko poklicno pot. Pri izboru šteje tudi doprinos inženirk k
razvoju tehnologije ter napredku gospodarstva in družbe kot celote.
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Z izborom Inženirka leta organizatorji naslavljajo problem »nevidnosti« inženirk v
družbi. V Evropi je namreč na študijih STEM le dobra četrtina deklet, v Sloveniji od treh
študentov ena. Dva od glavnih razlogov, zakaj se dekleta ne odločajo za inženirske
poklice, sta namreč premalo zgledov in neustrezno naslavljanje pomena, vloge in
prispevka inženirjev k razvoju družbe.
Med prijavljenimi kandidatkami bo komisija izbrala deset predstavnic letošnje, tretje
generacije slovenskih inženirk, ki bodo predstavljene 11. novembra. Priznanje
Inženirka leta 2020 bodo podelili na slavnostnem dogodku z razglasitvijo 6. januarja
2021. Naziv bopredala aktualna nosilka naziva
Inženirka leta dr. Aida Kamišalić Latifić,
doktorica in soizumiteljica patenta, ki se kot
raziskovalka na Fakulteti za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko Univerze v
Mariboru ukvarja predvsem s tehnologijo
veriženja blokov. Leto pred tem je bila za prvo
slovensko inženirko leta izbrana dr. Dora
Domajnko, doktorica elektrotehnike in
razvojna inženirka v RLS merilna tehnika.
Izbor, ki poteka v soorganizaciji revije IRT3000, družbe Mediade ter sodelujočih
partnerjev, je del projekta Inženirke in inženirji bomo!. Ta mlade z aktivnostmi in

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

dogodki na gimnazijah ter šolskih centrih že deveto leto (od leta 2012) navdušuje za
inženirstvo,tehniko, naravoslovje in
inovativnost.
Spomnimo. Lani je bila v izboru 10 kandidatk
za inženirko leta tudi Hrastničanka Nika
Mlinarič., letalska inženirka v podjetju
AFormX. Diplomirala je iz fizike na Fakulteti za
matematiko in fiziko v Ljubljani, tam je
zaključila tudi magisterij.
Savus
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Foto: Prvi generaciji nominirank za Inženirko leta 2018 in 2019, foto: Andrej Križ
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Nov gospodarski zagon
za Slovenijo 5.0
Ljubljana, 20. avgust 2020 – V času naraščanja števila
okužb s koronavirusom, ko bo še naprej potrebna velika
previdnost in odgovorno obnašanje slehernega
posameznika, stojimo hkrati kot družba in
gospodarstvo pred izzivom, kako v teh razmerah doseči
nov gospodarski zagon. Za razvoj Slovenije je
izjemnega pomena, kako bomo podprli razvojne
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

projekte, ki bodo imeli dolgoročnejši vpliv na
trajnostno poslovno preobrazbo in pospeševanje rasti
produktivnosti. Koronavirus je namreč vsaj začasno
prekril, da kljub visokim stopnjam gospodarske rasti v
zadnjih letih nekaterih ključnih kratkoročnih razvojnih
ciljev, kot so rast dodane vrednosti, inovativnosti,
okoljska vzdržnosti in modernizacija javnega sektorja,
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ne dosegamo. Na GZS smo ključne potrebne ukrepe
razporedili v šest prednostnih področij za dosego
gospodarskega zagona in družbenega napredka. Za
vsako področje smo opredelili tudi potrebne vire
sredstev.
Čeprav so področja, na katerih smo se tudi z razvojnimi
dokumenti zavezali k spremembam, med seboj zelo
povezana, nas na Gospodarski zbornici Slovenije najbolj
zavezujejo tiste strategije in ukrepi, ki bodo najbolj
pospešili gospodarski zagon. Veliko načrtov, kako izboljšati
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

življenjske pogoje, konkurenčnost in inovativnost, obstaja.
Na GZS smo jih združili in razporedili v šest prednostnih
področij, kjer bi s konkretnimi projekti lahko hitro prispevali
k gospodarskemu zagonu in družbenem napredku. Za vsako
področje smo opredelili tudi potrebne vire sredstev,
potrebnih za realizacijo posameznih ukrepov. Slovenija
lahko denimo računa na preko 5 mrd evrov iz evropskega
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reševalnega programa, preko 3 mrd evrov iz kohezijskega
programa EU, dodatno so na voljo še sredstva iz drugih
programov EU. Izjemno velik je obstoječ investicijski
potencial gospodarstva, ki je v letu 2019 doseglo najboljše
poslovne rezultate v zgodovini, med drugim je EBITDA
presegel 9 mrd evrov, njegova zadolženost pa ostaja pri vseh
ključnih parametrih nizka. Računamo lahko tudi na dodatna
finančna sredstva naložbenih skladov (stanovanjski, eko
sklad …), sredstva lokalnih skupnosti in državnega
proračuna. Državljani imamo na bančnih računih preko 20
milijard sredstev, ki bi jih z različnimi neposrednimi in tudi
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

bančnimi programi lahko deloma uporabili tudi za
financiranje gospodarskih aktivnosti na področju
gradbeništva, kot so npr. energetska prenova, obnova
stavbnega fonda in podobno.
6 prednostnih področij
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Prvo prednostno področje jedvig domače potrošnje, kjer bi
predvsem z naložbami v energetsko prenovo, obnovo
stavbnega fonda, potresno varnost ter z novimi javnimi
investicijami v bolnice, domove za starejše, vrtce itd. hitro
povečali naročila gospodarstvu.
Drugo področje predstavljajoukrepi za zagon
infrastrukturnih projektov– izgradnja, obnova in
nadgradnja cest, železnic, IT infrastrukture, energetike itd.,
kjer bi s kombinacijo nepovratnih, povratnih in zasebnih
sredstev poleg rasti izboljšali tudi poslovno okolje v
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Sloveniji in s tem dvignili našo konkurenčnost.
Tretje področje sovlaganja v digitalizacijo– tako podjetij
kot okolja in prebivalcev.
Četrto področje sovlaganja v raziskave in razvoj ter
pametno specializacijo, kjer so številni programi, npr.
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Startup plus program, podporo SRIP, mladi raziskovalec,
raziskovalni vavčer, podpora celotnemu razvojnemu ciklu
TRL 1-9, že v teku oz. pripravljeni, vendar pa marsikje za
ambicioznejšo podporo do sedaj ni bilo dovolj sredstev. V
okviru tega področja predlagamo tudi ukrep delnega
povračila plač za razvojnike v podjetjih, posebej v primerih,
ko podjetje zaradi učinkov koronavirusa izkaže bistveno
zmanjšanje prihodkov.
Peto področje predstavljajookoljske naložbe, predvsem v
izboljšanje infrastrukture zbiranja in snovne predelave
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

odpadkov, termično izrabo odpadkov, pametna mesta in
skupnosti, rabo vodnih virov in podobno.
Zadnje področje predstavljajonaložbe na področju
kmetijstva, živilsko-predelovalne industrije ter
samooskrbe s hrano. To področje je pomembno, da
povečamo delež samooskrbe s prehrano v gospodinjstvih in
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povečamo konkurenčnost slovenskega kmetijstva in
živilsko-predelovalne industrije.
Čeprav na prvi pogled izgleda, da ključne ukrepe, merjeno
predvsem po obsegu finančnega zalogaja, vidimo na
področju infrastrukture, opozarjamo, da bo za razvoj
Slovenije najpomembnejše, kako bomo podprli tiste
razvojne projekte, ki bodo imeli dolgoročnejši vpliv na
trajnostno preobrazbo in pospeševanje rasti produktivnosti.
Naložbe v izboljšanje splošne blaginje prebivalstva so
potrebne in pomembne, a je za dolgoročno socialno blaginjo
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Slovenije ključno, da čim prej dosežemo razvitost in
produktivnost, s katero bomo sami sposobni financirati
blaginjo in razvojne projekte.
Za vrsto konkretnih projektov je, kot pravimo, vse
pripravljeno. Vključno s potrebnimi soglasji in
dovoljenji. Imamo tudi vrsto projektov, ki so sicer
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pripravljeni, vendar že dalj časa ne najdejo poti iz
labirinta administrativnega okolja. Zato je področje
administrativne poenostavitve poslovanja –
debirokratizacija – ključen izziv za našo prihodnost. V
okolju, ki ga opredeljuje preko 20.000 predpisov, ko
nekateri med njimi celo niso usklajeni, ko so postopki
dolgi in preveč obsežni, nobeno gospodarstvo ne more
uspešno rasti.

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

Dokument: Nov gospodarski zagon za Slovenijo 5.0

PR:
GZS

20. 8. 2020
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3 min

Airbnb načrtuje
uvrstitev delnic na
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18 min
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32 min
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sklepni fazi
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bolj optimistič...
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Abramovu leto in
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zapora zaradi
oškodovanja
mame nekdanje
punce

1 ura

Odstopil poljski
zunanji minister
Czaputowicz
Vse objave

Razpis inženirka leta 2020: izbor
tretje generacije slovenskih
inženirk
Organizatorji projekta so danes odprli razpis za inženirko leta 2020. Z
izborom, ki letos poteka tretje leto zapovrstjo, želijo prispevati k učinkoviti
promociji inženirskega poklica v Sloveniji in gradijo skupnost slovenskih
inženirk, da bodo zgled in navdih mlajšim generacijam deklet.

Prvi generaciji nominirank za Inženirko leta 2018 in 2019 (Foto:
Andrej Križ)

Posamezniki oz. podjetja in organizacije lahko
kandidatko za Inženirko leta 2020 predlagajo do
20. septembra prek obrazca na spletni strani
www.inzenirka-leta.si.

Potencial in zgled
V središču izbora inženirka leta niso inženirski
dosežki posameznic, temveč njihov potencial, da
so kot inženirke zgled in navdih mlajšim
generacijam deklet. Namen izbora je čim širša in
učinkovita družbena promocija inženirk, ki lahko
s svojo osebnostjo in delom mlade spodbudijo,
navdušijo in opogumijo za odločitev za vpis na
60
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inženirski študij ter inženirsko poklicno pot. Pri
izboru šteje tudi prispevek inženirk k razvoju
tehnologije ter napredku gospodarstva in družbe
kot celote.
Z izborom inženirka leta organizatorji naslavljajo
problem »nevidnosti« inženirk v družbi. V Evropi
je namreč na študijih STEM (znanost,
tehnologija, inženiring, matematika) le dobra
četrtina deklet, v Sloveniji od treh študentov ena.
Dva od glavnih razlogov, zakaj se dekleta ne
odločajo za inženirske poklice, sta namreč
premalo zgledov in neustrezno naslavljanje
pomena, vloge in prispevka inženirjev k razvoju
družbe.

V ožjem izboru deset
kandidatk
Med prijavljenimi kandidatkami bo komisija
izbrala deset predstavnic letošnje tretje
generacije slovenskih inženirk, ki bodo
predstavljene 11. novembra, priznanje inženirka
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

leta 2020 pa bodo podelili na slavnostnem
dogodku z razglasitvijo 6. januarja 2021. Naziv
bo predala aktualna nosilka naziva inženirka leta
dr. Aida Kamišalić Latifić, doktorica in
soizumiteljica patenta, ki se kot raziskovalka na
Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko Univerze v Mariboru ukvarja
predvsem s tehnologijo veriženja blokov. Leto
pred tem je bila za prvo slovensko inženirko leta
izbrana dr. Dora Domajnko, doktorica
elektrotehnike in razvojna inženirka v zlati gazeli
RLS merilna tehnika.
Izbor, ki poteka v soorganizaciji revije IRT3000,
družbe Mediade ter sodelujočih partnerjev, je del
projekta Inženirke in inženirji bomo!. Ta mlade z
aktivnostmi in dogodki na gimnazijah ter šolskih
centrih že deveto leto (od leta 2012) navdušuje
za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in
inovativnost. Več informacij o izboru in prijavni
obrazec najdete na spletni strani
www.inzenirka-leta.si.
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Išče se 10 predstavnic tretje generacĳe
slovenskih inženirk
Danes se je odprl razpis za Inženirko leta 2020, predloge
sprejemajo do 20. septembra.
Objavljeno
20. avgust 2020 11.43

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

Posodobljeno
20. avgust 2020 12.01

Odpri galerijo
Posamezniki oziroma podjetja in organizacije lahko kandidatko za Inženirko leta 2020 predlagajo do 20. septembra; na sliki lanskoletne nominiranke. FOTO:
Mavric Pivk/Delo

Marjana Kristan Fazarinc
Ljubljana - Danes se je začel izbor za Inženirko leta 2020, ki poteka že tretje leto zapored. Posamezniki oziroma podjetja in organizacije lahko kandidatko za Inženirko leta 2020
predlagajo do 20. septembra prek obrazca na spletni strani www.inzenirka-leta.si.
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V središču izbora Inženirka leta niso inženirski dosežki posameznic, temveč njihov potencial, da so kot inženirke zgled in navdih mlajšim generacijam deklet, navajajo organizatorji
projekta, ki poteka v soorganizaciji revije IRT3000, družbe Mediade ter sodelujočih partnerjev. "Namen izbora je čim širša in učinkovita družbena promocija inženirk, ki lahko s svojo
osebnostjo in delom mlade spodbudijo, navdušijo in opogumijo za odločitev za vpis na inženirski študij ter inženirsko poklicno pot. Pri izboru šteje tudi doprinos inženirk k razvoju
tehnologije ter napredku gospodarstva in družbe kot celote."

Preberite še:
Izbrana je inženirka leta 2019

Med prijavljenimi kandidatkami bo komisija izbrala deset predstavnic letošnje tretje
generacije slovenskih inženirk, ki bodo predstavljene 11. novembra, priznanje Inženirka leta
2020 pa bodo podelili 6. januarja 2021. Naziv inženirke leta 2019 je osvojila Aida Kamišalić
Latiﬁć, raziskovalka in predavateljica na mariborski fakulteti za elektrotehniko in
informatiko, ki je tako prevzela štafetno palico promocije inženirskih poklicev med
ženskami od Dore Domajnko.
Z izborom Inženirka leta organizatorji naslavljajo problem ´nevidnosti´ inženirk v družbi. V
Evropi je namreč na študijih STEM le dobra četrtina deklet, v Sloveniji od treh študentov
ena. Dva od glavnih razlogov, zakaj se dekleta ne odločajo za inženirske poklice, sta namreč
premalo zgledov in neustrezno naslavljanje pomena, vloge in prispevka inženirjev k razvoju
družbe, še navajajo organizatorji izbora.

Preberite še:
Začne se s smislom za naravoslovje

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

Izbor je del projekta Inženirke in inženirji bomo!., ki mlade z aktivnostmi in dogodki na gimnazijah ter šolskih centrih že od leta 2012 navdušuje za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in
inovativnost.

Izbor Inženirke leta je del projekta Inženirke in inženirji bomo!. FOTO: Mavric
Pivk/Delo

Aida Kamišalić Latiﬁć, doktorica in soizumiteljica patenta, se kot raziskovalka na
Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, ukvarja
predvsem s tehnologijo veriženja blokov. FOTO: Mavric Pivk/Delo

Aktualna nosilka naziva Inženirka leta dr. Aida Kamišalić Latiﬁć se kot raziskovalka na
Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru ukvarja predvsem s tehnologijo veriženja blokov. Leta 2018 je bila za prvo slovensko inženirko leta
izbrana dr. Dora Domajnko, doktorica elektrotehnike in razvojna inženirka v RLS merilna tehnika.
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Razpis inženirka leta 2020: izbor
tretje generacije slovenskih
inženirk
Organizatorji projekta so danes odprli razpis za inženirko leta 2020. Z
izborom, ki letos poteka tretje leto zapovrstjo, želijo prispevati k učinkoviti
promociji inženirskega poklica v Sloveniji in gradijo skupnost slovenskih
inženirk, da bodo zgled in navdih mlajšim generacijam deklet.

Prvi generaciji nominirank za Inženirko leta 2018 in 2019 (Foto:
Andrej Križ)

Posamezniki oz. podjetja in organizacije lahko
kandidatko za Inženirko leta 2020 predlagajo do
20. septembra prek obrazca na spletni strani
www.inzenirka-leta.si.

Potencial in zgled
V središču izbora inženirka leta niso inženirski
dosežki posameznic, temveč njihov potencial, da
so kot inženirke zgled in navdih mlajšim
generacijam deklet. Namen izbora je čim širša in
učinkovita družbena promocija inženirk, ki lahko
s svojo osebnostjo in delom mlade spodbudijo,
navdušijo in opogumijo za odločitev za vpis na
64
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inženirski študij ter inženirsko poklicno pot. Pri
izboru šteje tudi prispevek inženirk k razvoju
tehnologije ter napredku gospodarstva in družbe
kot celote.
Z izborom inženirka leta organizatorji naslavljajo
problem »nevidnosti« inženirk v družbi. V Evropi
je namreč na študijih STEM (znanost,
tehnologija, inženiring, matematika) le dobra
četrtina deklet, v Sloveniji od treh študentov ena.
Dva od glavnih razlogov, zakaj se dekleta ne
odločajo za inženirske poklice, sta namreč
premalo zgledov in neustrezno naslavljanje
pomena, vloge in prispevka inženirjev k razvoju
družbe.

V ožjem izboru deset
kandidatk
Med prijavljenimi kandidatkami bo komisija
izbrala deset predstavnic letošnje tretje
generacije slovenskih inženirk, ki bodo
predstavljene 11. novembra, priznanje inženirka
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

leta 2020 pa bodo podelili na slavnostnem
dogodku z razglasitvijo 6. januarja 2021. Naziv
bo predala aktualna nosilka naziva inženirka leta
dr. Aida Kamišalić Latifić, doktorica in
soizumiteljica patenta, ki se kot raziskovalka na
Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko Univerze v Mariboru ukvarja
predvsem s tehnologijo veriženja blokov. Leto
pred tem je bila za prvo slovensko inženirko leta
izbrana dr. Dora Domajnko, doktorica
elektrotehnike in razvojna inženirka v zlati gazeli
RLS merilna tehnika.
Izbor, ki poteka v soorganizaciji revije IRT3000,
družbe Mediade ter sodelujočih partnerjev, je del
projekta Inženirke in inženirji bomo!. Ta mlade z
aktivnostmi in dogodki na gimnazijah ter šolskih
centrih že deveto leto (od leta 2012) navdušuje
za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in
inovativnost. Več informacij o izboru in prijavni
obrazec najdete na spletni strani
www.inzenirka-leta.si.
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Klasično in vrhunsko

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

Zaradi vrtljivega okvirja in večjega
zaslona se lahko osredotočite na
pomembne stvari.
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Gradbeništvo v EU junija z rastjo, Slovenija z
največjim padcem
20.08.2020 13:19

Luxembourg, 20. avgusta (STA) - Obseg gradbenih del v območju z evrom kot celotni
EU se je junija povečal, rast na mesečni ravni je bila štiri- oz. 2,9-odstotna. Slovenija
je medtem po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat s 7,1-odstotnim
padcem zabeležila največji upad obsega gradbenih del.
Gradbeništvo je tako zabeležilo še en mesec rasti, potem ko se je obseg tovrstnih del v
maju v območju z evrom povečal za 29,4 odstotka in v celotni EU za 22,3 odstotka.
Junija se je na mesečni ravni v območju z evrom za 4,5 odstotka povečala gradnja stavb in
za 2,3 odstotka obseg del na gradbenih inženirskih objektih. V EU se je gradnja stavb
povečala za 3,2 odstotka, obseg del na gradbenih inženirskih objektih pa za 1,8 odstotka.
Med državami, za katere je imel Eurostat podatke, so največjo rast gradbeništva zabeležile
Francija (+12 odstotkov), Madžarska (+6,1 odstotka) in Bolgarija (+4,7 odstotka). Največje
padce so medtem zabeležile Slovenija (-7,1 odstotka), Švedska (-6,6 odstotka) in Slovaška
(-4,9 odstotka).
Gradbeništvo se je na letni ravni skrčilo. V območju z evrom je bil obseg gradbenih del
junija za 5,9 odstotka manjši kot junija lani, v celotni EU pa za 5,8 odstotka.
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V območju z evrom je gradnja stavb upadla za 6,6 odstotka, obseg del na gradbenih
inženirskih objektih pa se je zmanjšal za 2,6 odstotka. V EU se je obseg gradnje stavb
zmanjšal za 6,2 odstotka in obseg del na gradbenih inženirskih objektih za 3,2 odstotka.
Največje padce obsega gradbenih del so na letni ravni zabeležile Slovaška (-17,8
odstotka), Madžarska (-15,7 odstotka) in Slovenija (-15,3 odstotka). Večji obseg gradbenih
del pa so imele Romunija (+6,9 odstotka), Nemčija (+1,4 odstotka), Finska (+1,2 odstotka)
in Nizozemska (+0,8 odstotka).
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Išče se 10 predstavnic tretje generacĳe
slovenskih inženirk
Danes se je odprl razpis za Inženirko leta 2020, predloge
sprejemajo do 20. septembra.
Objavljeno
20. avgust 2020 11.43
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Posodobljeno
20. avgust 2020 12.01

Odpri galerijo
Posamezniki oziroma podjetja in organizacije lahko kandidatko za Inženirko leta 2020 predlagajo do 20. septembra; na sliki lanskoletne nominiranke. FOTO:
Mavric Pivk/Delo

Marjana Kristan Fazarinc
Ljubljana - Danes se je začel izbor za Inženirko leta 2020, ki poteka že tretje leto zapored. Posamezniki oziroma podjetja in organizacije lahko kandidatko za Inženirko leta 2020
predlagajo do 20. septembra prek obrazca na spletni strani www.inzenirka-leta.si.

68

20.08.2020

Aktualno24.si

Četrtek, 11:50

Država: Slovenija

Kazalo

2/2

https://www.aktualno24.si/view/isce-se-10-predstav...

V središču izbora Inženirka leta niso inženirski dosežki posameznic, temveč njihov potencial, da so kot inženirke zgled in navdih mlajšim generacijam deklet, navajajo organizatorji
projekta, ki poteka v soorganizaciji revije IRT3000, družbe Mediade ter sodelujočih partnerjev. "Namen izbora je čim širša in učinkovita družbena promocija inženirk, ki lahko s svojo
osebnostjo in delom mlade spodbudijo, navdušijo in opogumijo za odločitev za vpis na inženirski študij ter inženirsko poklicno pot. Pri izboru šteje tudi doprinos inženirk k razvoju
tehnologije ter napredku gospodarstva in družbe kot celote."

Preberite še:
Izbrana je inženirka leta 2019

Med prijavljenimi kandidatkami bo komisija izbrala deset predstavnic letošnje tretje
generacije slovenskih inženirk, ki bodo predstavljene 11. novembra, priznanje Inženirka leta
2020 pa bodo podelili 6. januarja 2021. Naziv inženirke leta 2019 je osvojila Aida Kamišalić
Latiﬁć, raziskovalka in predavateljica na mariborski fakulteti za elektrotehniko in
informatiko, ki je tako prevzela štafetno palico promocije inženirskih poklicev med
ženskami od Dore Domajnko.
Z izborom Inženirka leta organizatorji naslavljajo problem ´nevidnosti´ inženirk v družbi. V
Evropi je namreč na študijih STEM le dobra četrtina deklet, v Sloveniji od treh študentov
ena. Dva od glavnih razlogov, zakaj se dekleta ne odločajo za inženirske poklice, sta namreč
premalo zgledov in neustrezno naslavljanje pomena, vloge in prispevka inženirjev k razvoju
družbe, še navajajo organizatorji izbora.

Preberite še:
Začne se s smislom za naravoslovje

Izbor je del projekta Inženirke in inženirji bomo!., ki mlade z aktivnostmi in dogodki na
gimnazijah ter šolskih centrih že od leta 2012 navdušuje za inženirstvo, tehniko,
naravoslovje in inovativnost.
Aida Kamišalić Latiﬁć, doktorica in soizumiteljica patenta, se kot raziskovalka na
Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, ukvarja
predvsem s tehnologijo veriženja blokov. FOTO: Mavric Pivk/Delo
Aktualna nosilka naziva Inženirka leta dr. Aida Kamišalić Latiﬁć se kot raziskovalka na
Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru ukvarja
predvsem s tehnologijo veriženja blokov. Leta 2018 je bila za prvo slovensko inženirko leta
izbrana dr. Dora Domajnko, doktorica elektrotehnike in razvojna inženirka v RLS merilna
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tehnika.

Izbor Inženirke leta je del projekta Inženirke in inženirji bomo!. FOTO: Mavric
Pivk/Delo
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Aforizmi našega novinarja, ob katerih se boste tudi
IZPOSTAVLJENO
nasmejali
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četrtek, 20 avgust 2020 18:10

Napisal C. R.

Comments:DISQUS_COMMENTS

Gašper Blažič na predstavitvi svoje knjige lani (foto: Veronika Savnik)

Čeprav živimo v časih, ko so ideološki spopadi čedalje bolj ostri, pa velja v takih primerih
uporabiti satiro. Ena od oblik satire so tudi aforizmi.

Marsikdo se bo spomnil, da smo še pred leti v Demokraciji objavljali aforizme sedaj že pokojnega
Žarka Petana, sicer znanega režiserja in pisatelja. Žarko Petan je večkrat aforizme narekoval kar
po telefonu.
Tokrat pa objavljamo nekaj aforizmov našega novinarja Gašperja Blažiča. Nekateri so zelo sveži,
drugi malo starejšega datuma.
Živimo v času, ko je pozitivno v resnici negativno. In obratno. #covid19
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Sodobni revolucionarji nam kažejo osle. Eden od njih zna pokazati tudi pujsa. Da bi vanj zbasal
čim več denarja.
Nekateri se tako vneto boksajo v glavo, da ima vsa država pretres možganov.
Veliko je odvisnikov od komunizma, komun za odvajanje pa nikjer nič.
V medijih je kislih kumaric vedno dovolj. Le kozarcev za vlaganje je premalo.
Nekaterim se tako rola, da bi uvedli demokratični socializem. Problem bo, da če bo uveden, bodo
tudi rolice papirja pošle.
Glede na potegovanje za položaj prve dame naslednikov KPS se lahko zgodi, da bodo tam
pretočili še veliko solz.
Virus papagajskega ponavljanja floskul se največkrat prenaša med tistimi, ki se hvalijo, da znajo
misliti s svojo glavo.
Bi radi naučili nekdanjega partijskega šefa demokratičnih pravil igre? Za začetek poskusite
prisiliti naftnega šejka, da se naokoli prevaža samo s kamelami.
Proti razprodaji družinske srebrnine so največkrat tisti, ki jedo z aluminijastim jedilnim priborom.
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Časi, v katerih živimo, niso rožnati. Še otroci ne gledajo več risanke Pink Panter.
Svojemu šefu niti mezinca ne upam pokazati, kaj šele iztegnjen sredinec.
Katoliška Cerkev je zapravila že na tisoče priložnosti, da bi propadla.
Časi perestrojke so že zdavnaj mimo. Pralni stroji za pranje denarja pa bodo vedno aktualni.
Za večino povprečnih ljudi sem svetnik, vendar svojo svetost skrivam kot kača noge.
Cesar ni nag samo takrat, ko je na nudistični plaži.
Bogatim se cedita mleko in med, revnim pa sline.
Mostograditeljstvo je nevarno početje. Hitro se zaredijo kakšni gradbeni tajkuni.
Težko je biti svoboden v glavi v deželi, kjer je že preveč takih brez glave.
Pri idejni megli tudi meglenke ne pomagajo.
Volitve niso za kastrate. Ne bodi vol, ko greš na volišče.
Obstajajo ljudje, ki jim je zdrava pamet ilegalno migrirala neznano kam.
Za tiste, ki z denarjem vlamljajo v nebeška vrata, na tem svetu ni sodišč in tožilstev.
Rdečih seznamov smo že navajeni - na njih nas imajo že najmanj 75 let.
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Ko pometate kaj pod preprogo, prej preverite, če preproga ni slučajno leteča.
Naša država ima probleme z ventilatorji, takšnimi in drugačnimi. V nekatere od njih se velikokrat
meče to, kar prihaja iz zadnje plati.
Ne čudite se, če boste sodnika, ki želi pravično soditi, našli zaprtega v sodu.
Meja med javnim zavodom in javno hišo je včasih skoraj nevidna.
Koruptivnost v Sloveniji se meri obratno sorazmerno glede na znesek - manjši greh je, če ti
država časti 30 milijonov dolga, kot če ti podjetje plača prenočišče.
Moralna vrednost kolesarskega treninga vsak petek je nula.
Rdečesrajčniki se ponavadi po svojih besedah bojijo črnosrajčnikov in rjavosračnikov, črnce in
rjavce pa imajo vedno radi.
Vsak intervju z zadnjim šefom CK na nacionalni televiziji je kot rapsodija v modrem. Tako po
barvah kot po otožnosti odgovorov.
Kar se spodobi tišlerju, se ne spodobi obramboslovcu: ne moreta oba imeti status pivca.
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Najbolj znan slovenski žvižgač, ki sicer pri žvižganju rad fuša, je v medijih obravnavan kot
nekdo, ki je obsojen na galejo.
Slovenci imamo z Nemci vedno težave. Ne moremo jim priskrbeti niti nitke za kosilnico.
Nekdaj so se šli kolektivizem. Danes se gredo kolektorstvo. Tako v gradbeništvu kot v medijih.
Denar ne smrdi, a nekateri ga vseeno zelo radi perejo.
Možje, ki imajo hude žene, so hišnih preiskav že vajeni. Imajo jih vsak dan.
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Vlada in župani za krepitev sodelovanja pri črpanju evropskih
sredstev
Predstavniki vlade so se danes na Brdu pri Kranju sestali z župani na temo črpanja
evropskih sredstev. Pojasnili so, da ima Slovenija do leta 2030 prek treh različnih
mehanizmov na voljo 12 milijard evrov. Župani, ki jih posebej veselita obljubljena
debirokratizacija in boljša komunikacija, pa so izpostavili konkretne težave pri pripravi
projektov.
ig, STA
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20. avgust 2020 17:27
20. avgust 2020 17:27
Predviden čas branja: 5 min

(Foto: Matej Povše / dokumentacija Dnevnika)

Kot je po posvetu povedal minister za razvoj, strateške projekte in evropsko kohezijsko
politiko Zvonko Černač, so na voljo sredstva treh oziroma štirih mehanizmov ali finančnih
okvirov. Med drugim je do konca leta 2023 treba počrpati še 1,8 milijarde evrov iz iztekajoče se
finančne perspektive in 312 milijonov evrov iz sklada za okrevanje.
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V zvezi s slednjim bodo po Černačevi napovedi do konca septembra spremenili obstoječi
operativni program in omogočili podlage za čimprejšnje črpanje sredstev, predvsem za področja
krepitve zdravstvenih sistemov, oskrbe starejših, zaposlovanja mladih in ohranjanja delovnih
mest ter za zagotavljanja obratnega kapitala podjetjem.

Sloveniji na voljo 4,5 milijarde evrov
Naslednji teden bo vlada sprejemala izhodišča načrta oziroma nacionalnega programa projektov
in ukrepov, za katere bo Slovenija namenila sredstva iz evropskega svežnja za okrevanje EU po
koronski krizi. Tako bo oktobra izdelan prvi konkreten predlog tega akta. Kot je pojasnil Černač,
ga pripravljajo še brez evropske uredbe glede načina porabe, ki je na evropski ravni še v
usklajevanju, saj se mudi. Računa pa, da se bodo tudi na ravni EU procesi pospešili.
V naslednji sedemletni finančni perspektivi bo nato Sloveniji na voljo 4,5 milijarde evrov, v kar je
vključenih 350 milijonov evrov dodatno izpogajanih kohezijskih sredstev za zahodno regijo, kjer
je bil izpad največji. Tako bodo na voljo približno enako sredstev kot v iztekajoči se perspektivi.
Tretji sveženj sredstev pa predstavlja 5,5 milijarde evrov iz sklada za okrevanje in krepitev
odpornosti, ki jih je treba porabiti do konca leta 2026.
Tako bo Slovenija v desetih letih imela na razpolago 12 milijard evrov, od tega 3,6 milijarde evrov
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

posojil. »Z župani smo se strinjali, da je pred nami velika priložnost, predvsem pa velika
odgovornost, da s temi sredstvi nadoknadimo zamujeno in opravimo potrebne strukturne
reforme, ki bi morale biti že v preteklosti opravljene, ter izvedemo projekte na številnih
področjih,« je poudaril Černač. Poleg že omenjenih prioritet pa izpostavil še zeleno in digitalno
preobrazbo.
V pripravi na današnji posvet so ministrstva posredovala za 10,8 milijarde evrov pobud za
naložbe, občine pa za 11 milijard evrov. Naslednji mesec bo narejena evalvacija oziroma pregled
vseh projektov z vidika možnosti njihove umestitve v enega od omenjenih finančnih okvirov.

Posveta veseli tudi župani
Da bi uspeli uresničiti zastavljene cilje, pa bo potrebno sodelovanje vseh deležnikov, so se
strinjali udeleženci današnjega posveta. »Cilj je, da se sredstva najprej skrbno načrtujejo, da se
zagotovi gospodarna poraba in tudi učinkovito upravljanje ter da gredo sredstva k vsebinam, ki
bodo imela dodano vrednost za ljudi,« je poudaril Černač.
Predsednik vlade Janez Janša je v tvitu po posvetu, ki so se ga udeležili tudi predstavniki
regionalnih razvojih agencij in različnih ministrstev, izpostavil, da so občine osrednji dejavnik
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zagotavljanja kvalitete življenja in razvoja. Kot je dodal, so se pogovarjali tudi o jesenskih izzivih
covida19, sicer pa je ocenil, da je bila razprava kakovostna in predlogi realni.
Posveta so bili veseli tudi župani, pri čemer so nekateri izpostavili konkretne probleme, s katerimi
se srečujejo. Sicer pa so bili predvsem veseli obljub o debirokratizaciji, o poenostavitvi postopkov
za pridobivanje gradbenih dovoljenj in o izboljšanju komuniciranja pri pripravi projektov ter
odobritvi sofinanciranja.

Na občinah in regijah, da pripravijo uresničljive projekte
Kot je povedal tržiški župan Borut Sajovic, je srečanje prineslo dobro, odprto in iskreno debato
ter predstavitev problemov po občinah in regijah. Zadovoljen je, da je največ denarja
predvidenega za konkretne projekte, kot so ceste, železnice in druga infrastrukture, in ne za
kakšne mehke vsebine, strategije, vizije, predavanja in podobno. »Denar, ki je na razpolago, je
treba koristno uporabiti, tako da bodo od njega nekaj imeli še naši vnuki,« je poudaril.
»Na nas in na občinah je sedaj, da oblikujemo projekte, ki bodo realni, da bomo lahko sredstva
počrpali,« pa je izpostavil direktor Regionalne razvojne agencije Gorenjske Rok Šimenc in
dodal, da se bodo verjetno tudi na agenciji morali reorganizirati in dati večji poudarek
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regionalnemu razvoju kot mednarodnemu sodelovanju.
Zahodna kohezijska regija bi sicer imela lahko kar nekaj težav s črpanjem sredstev, saj bo v novi
perspektivi prejela le 40odstotno sofinanciranje projektov, občine pa same ne bodo zmogle 60
odstotkov lastnega deleža. Zato bo glede tega še potreben dialog z državo, meni Šimenc.
Tudi kranjski župan Matjaž Rakovec je ocenil, da bo predvsem na posameznih občinah in
regijah, da pripravijo uresničljive projekte. Župan Občine Podčetrtek Peter Misja pa je pojasnil,
da imajo občine veliko projektov že na zalogi in bi lahko sredstva začele hitro koristiti. Današnji
sestanek, na katerem je bila prisotna večina županov, pa je ocenil za zelo ploden in poln
optimizma. Vesel je tudi, da so se na državi lotili zmanjševanja birokratskih ovir, zaradi katerih
»projekti in s tem tudi razvoj in gradbeništvo stojijo«. Cerkljanski župan Franc Čebulj pa je vesel
tudi Janševega predloga, da bi komunikacija med občinami in ministrstvi, ki izdajajo odločbe o
sofinanciranju, odslej potekala po telefonu in ne več z dolgotrajnim dopisovanjem, kar bi bilo
precej učinkoviteje.
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