Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 19. 1. 2019
Število objav: 2
Tisk: 2
Spremljane teme:
Inženirska dejavnost, ...: 0
Inženirska zbornica ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Zbor za oživitev ... ZORG: 0
Gradbeni zakon: 2
Zakon o ... načrtovanju: 0
Zakon o ... arhitektih: 0
Inženir geodezije: 0
Odgovorni geodet: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih zemljišč: 0
200 let ... Slovenskem: 0

Naslov

Sramota za državo in Ljubljano

Zaporedna št.
1

Medij; Doseg

Delo - Sobotna priloga; 70.000, Slovenija

Rubrika, Datum

Sobotna priloga; 19. 1. 2019

Stran v zbirki:
4

Avtor

Alenka Bizjak, Tom Turk

Teme

Gradbeni zakon

Tisk

Povzetek

Na občnem zboru o gradnji objektov in selekciji

Zaporedna št.
2

Medij; Doseg

Gorenjski glas; 39.000, Slovenija

Rubrika, Datum

Kmetijstvo; 18. 1. 2019

Stran v zbirki:
5

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeni zakon

Povzetek

Površina: 374 cm2

...odlok o razglasitvi del arhitekta Plečnika za kulturne spomenike državnega pomena. Glede na povedano, državne in
ljubljanske sramote ne bo rešila nova gradbena zakonodaja, tudi ne eno samo integrirano gradbeno dovoljenje, ampak
le odločitev za prenovo v prvotno stanje z namembnostjo, ki bo omogočila rekreacijo Ljubljančanom...

Naslov

Tisk

Stran: 30

Stran: 14

Površina: 28 cm2

...lanskem delu in sprejeli letošnji program dela. Občni zbor bodo popestrili s predavanji Francija Pavli na o grad nji
kmetijskih objektov v skladu z novo gradbeno zakonodajo in Igorja Stanonika o selekciji in kontroli....
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19.01.2019

Delo - Sobotna priloga

Sobota

Država: Slovenija

Kazalo

Doseg: 70.000
Stran: 30

1/2

Površina: 374 cm2
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Delo - Sobotna priloga

Sobota

Država: Slovenija

Kazalo

Doseg: 70.000
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Površina: 374 cm2
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Gorenjski glas

Petek

Država: Slovenija

Kazalo

Doseg: 39.000
Stran: 14
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Površina: 28 cm2

Na občnem zboru o gradnji objektov in selekciji
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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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