Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 2. 3. 2020
Število objav: 9
Internet: 9
Spremljane teme:
Inženirska ...: 3
Inženirska ...: 5
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 3
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 4
Inženirski dan: 0

Naslov

Tedenska napoved - Slovenija od 2. do 8. 3.

Zaporedna št.
1

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 1. 3. 2020

Stran v zbirki:
5

Avtor

STA

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

Internet

Povzetek

...izsledkov raziskave o zaupanju v blagovne znamke Trusted Brand 2020, ki je potekala pod okriljem revije Reader's
Digest Slovenija. LJUBLJANA - Dogodek Inženirske zbornice Slovenije ob praznovanju prvega svetovnega
inženirskega dne, nagovor bo imel predsednik DS Alojz Kovšca. LJUBLJANA - Odprtje mednarodnega sejma
graditeljstva Dom,...

Naslov

V Ljubljani prihodnji teden mednarodni sejem Dom

Zaporedna št.
2

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 1. 3. 2020

Stran v zbirki:
6

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...graditeljstva, 59. sejem Dom. Več kot 500 podjetij iz 29 držav bo predstavljalo storitve in izdelke, sistemske rešitve in
napredne tehnologije za dom in gradbeništvo. Kot so sporočili z Gospodarskega razstavišča, bodo na sejmu ponujali
tudi energijsko učinkovito stavbno pohištvo, ogrevalno in hladilno tehniko, notranjo...

Naslov

Letos prvič svetovni dan inženirjev

Zaporedna št.
3

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 1. 3. 2020

Stran v zbirki:
7

Avtor

STA

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...Inženirji bodo 4. marca prvič praznovali svetovni dan inženirjev. Namenjen je izpostavljanju dosežkov inženirjev in
izboljšanju zavedanja javnosti, da sta inženirstvo in tehnologija v središču modernega načina življenja in trajnostnega
razvoja, navaja Unesco, ki je dan razglasil lani. Organizacija ZN za izobraževanje,...

Naslov

Tedenska napoved - Slovenija od 2. do 8. 3.

Zaporedna št.
4

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 2. 3. 2020

Stran v zbirki:
9

Avtor

STA

Teme

Inženirska zbornica Slovenije

Internet

Povzetek

...izsledkov raziskave o zaupanju v blagovne znamke Trusted Brand 2020, ki je potekala pod okriljem revije Reader's
Digest Slovenija. LJUBLJANA - Dogodek Inženirske zbornice Slovenije ob praznovanju prvega svetovnega
inženirskega dne, nagovor bo imel predsednik DS Alojz Kovšca. LJUBLJANA - Odprtje mednarodnega sejma
graditeljstva Dom,...

Naslov

NE SPREGLEJTE! Delo vas čaka v Pomgradu, Medicopu in Varstroju

Zaporedna št.
5

Medij

Sobotainfo.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 3. 2020

Stran v zbirki:
11

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Varstroj. Med delovnimi nalogami so zbiranje informacij o zalogah in naročilih ter določanje količine in kakovosti blaga
za nakup. Inženir gradbeništva Če se navdušujete nad gradbeništvom in iščete raznoliko delo na terenu, vam priložnost
ponujajo v Pomgradu. Potrebovali boste univerzitetno, visoko ali višjo izobrazbo gradbene...

2

Naslov

V Ljubljani prihodnji teden mednarodni sejem Dom

Zaporedna št.
6

Medij

Preberi.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 3. 2020

Stran v zbirki:
12

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...graditeljstva, 59. sejem Dom. Več kot 500 podjetij iz 29 držav bo predstavljalo storitve in izdelke, sistemske rešitve in
napredne tehnologije za dom in gradbeništvo. Kot so sporočili z Gospodarskega razstavišča, bodo na sejmu ponujali
tudi energijsko učinkovito stavbno pohištvo, ogrevalno in [ ]...

Naslov

Letos prvič svetovni dan inženirjev

Zaporedna št.
7

Medij

Krog.sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 3. 2020

Stran v zbirki:
14

Avtor

STA

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...Inženirji bodo 4. marca prvič praznovali svetovni dan inženirjev. Namenjen je izpostavljanju dosežkov inženirjev in
izboljšanju zavedanja javnosti, da sta inženirstvo in tehnologija v središču modernega načina življenja in trajnostnega
razvoja, navaja Unesco, ki je dan razglasil lani. Organizacija ZN za izobraževanje,...

Naslov

Sejem MEGRA 2020

Zaporedna št.
8

Medij

Mojprihranek.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 3. 2020

Stran v zbirki:
16

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

Internet

Povzetek

...Mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunala in obrti MEGRA bo od 25. do 28. marca 2020 z najnovejšimi
vizijami in tehnologijami nadgradil tradicijo razvoja slovenskega graditeljstva,...

Naslov

Letos prvič svetovni dan inženirjev

Zaporedna št.
9

Medij

Znanost.sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 1. 3. 2020

Stran v zbirki:
18

Avtor

Unknown

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji , Inženirska zbornica Slovenije , Gradbeni zakon

Internet

Povzetek

...Inženirji bodo 4. marca prvič praznovali svetovni dan inženirjev. Namenjen je izpostavljanju dosežkov inženirjev in
izboljšanju zavedanja javnosti, da sta inženirstvo in tehnologija v središču modernega načina življenja in trajnostnega
razvoja, navaja Unesco, ki je dan razglasil lani. Organizacija ZN za izobraževanje,...

3

Sta.si
Država: Slovenija

01.03.2020
Nedelja
Kazalo

12:40
https://www.sta.si/2733237/tedenska-napoved-sloven...
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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!

Tedenska napoved - Slovenija od 2. do 8. 3.
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije od 2. do 8. marca.
PONEDELJEK, 2. marca
LJUBLJANA - Začetek seje DZ s poslanskimi vprašanji premierju, ki opravlja tekoče posle, Marjanu Šarcu in ministrski
ekipi.
BRDO PRI KRANJU - Na delovnem obisku bo evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič, ki bo govornik na
podelitvi nagrad in priznanj ob dnevu civilne zaščite. Dogodka se bo udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor.
LJUBLJANA - Odbor DZ za zdravstvo bo razpravljal o stanju pripravljenosti RS ob morebitnem izbruhu koronavirusa.
LJUBLJANA - Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju zlorab v zadevi Kangler bo zaslišala nekdanjo notranjo ministrico
Katarino Kresal in nekdanjega premierja Mira Cerarja.
KOPER - Novinarska konferenca Luke Koper, med drugim bodo predstavili poslovanje Skupine Luka Koper v letu 2019 in
načrte za letos.
LJUBLJANA - Zavarovalnica Triglav bo objavila prvo informacijo o poslovanju v letu 2019.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca s predstavitvijo 22. Festivala dokumentarnega filma, ki bo od 11. do 18. 3.
PTUJ - Novinarska konferenca ob uvrstitvi Ptuja v ožji izbor za Evropsko prestolnico kulture 2025.
LJUBLJANA - Začetek preventivne akcije pod okriljem Agencije za varnost prometa, policija bo poostreno preverjala
uporabo varnostnega pasu. (do 15.)
TOREK, 3. marca
LJUBLJANA - DZ bo v nadaljevanju marčne seje razpravljal in glasoval o kandidaturi predsednika SDS Janeza Janše za
mandatarja 14. slovenske vlade.
BRDO PRI KRANJU - Nacionalna konferenca ob dnevu redkih bolezni pod okriljem Združenja za redke bolezni Slovenije
ter ministrstva za zdravje.
LJUBLJANA - Slovensko-japonska konferenca o vlogi univerze pri uvajanju Družbe 5.0, uvodna govornika bosta
predsednik DS Alojz Kovšca in šolski minister, ki opravlja tekoče posle, Jernej Pikalo.
BREŽICE - Novinarska konferenca SB Brežice o poslovanju bolnišnice v letu 2019 in pripravljenosti na sprejem bolnikov
s koronavirusom.
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču predobravnavni narok za ljubljanskega župana Zorana Jankovića in osem
soobtoženih v primeru očitanega oškodovanja evropskih sredstev in preslepitve bank v zadevi Stožice.
LJUBLJANA - Razglasitev rezultatov za najbolj seksistično izjavo leta - podelitev bodeče neže.
LJUBLJANA - Razglasitev prejemnice naziva ona 365 v organizaciji revije Onaplus.
LJUBLJANA - Evropski filmski dnevi v Ljubljani - Europanorama 2020. (do 6.)
SREDA, 4. marca
LJUBLJANA - Nadaljevanje seje DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o vojaški dolžnosti.
LJUBLJANA - Neformalno srečanje ministrov za notranje zadeve Brdo procesa, ki ga organizira ministrstvo za notranje
zadeve; tema bo med drugim regionalno sodelovanje na področju boja proti trgovini z ljudmi.
ZAGREB - Neformalno zasedanje obrambnih ministrov EU, ki se ga bo udeležil tudi minister, ki opravlja tekoče posle,
Karl Erjavec. (še 5.)
LJUBLJANA - Zavod RS za zaposlovanje bo objavil podatke o registrirani brezposelnosti v februarju.
LJUBLJANA - Podelitev priznanja RS za poslovno odličnost. Pred tem bo tudi novinarska konferenca z gospodarskim
ministrom, ki opravlja tekoče posle, Zdravkom Počivalškom in direktorico Spirita Ajdo Cuderman.
LJUBLJANA - Razprava v organizaciji Banke Slovenije o odprtem bančništvu, govorca bosta med drugim guverner
Banke Slovenije Boštjan Vasle in direktorica Združenja bank Slovenije Stanislava Zadravec Caprirolo.
LJUBLJANA - Kadrovska konferenca o razmerah in izzivih kadrovskega razvoja, uvodni nagovor bo imela generalna
direktorica GZS Sonja Šmuc.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca glede izsledkov raziskave o zaupanju v blagovne znamke Trusted Brand 2020, ki
je potekala pod okriljem revije Reader's Digest Slovenija.
LJUBLJANA - Dogodek Inženirske zbornice Slovenije ob praznovanju prvega svetovnega inženirskega dne, nagovor bo
imel predsednik DS Alojz Kovšca.
LJUBLJANA - Odprtje mednarodnega sejma graditeljstva Dom, na katerem se bo predstavilo 505 podjetij iz 29 držav. (do
8.)
CELJE - Novinarska konferenca Celjskega sejma s predstavitvijo pomladnih sejmov na Celjskem sejmišču.
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Sta.si
Država: Slovenija

01.03.2020
Nedelja
Kazalo
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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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MENGEŠ - Razprava v organizaciji Centra za evropsko prihodnost v okviru Strateškega foruma za mlade Bled, udeležil
se je bo tudi minister Jernej Pikalo.
LJUBLJANA - Posvet Sekcije za zdravstvo Slovenskega združenja za kakovost in odličnost na temo varnosti v zdravstvu
.
LJUBLJANA - Znanstvena konferenca Pravo in (r)evolucija 1920-2020, ki jo organizira ljubljanska Pravna fakulteta ob
obeleževanju stoletnice. (do 6.)
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja v primeru domnevne korupcije v zdravstvu.
LJUBLJANA - Mednarodni dan ozaveščanja o HPV.
ČETRTEK, 5. marca
LJUBLJANA - Zadnji dan seje DZ bodo med drugim obravnavali novelo zakona o volitvah v DZ.
LJUBLJANA - Predvidoma redna tedenska seja vlade, ki opravlja tekoče posle.
BRUSELJ - Zasedanje Sveta EU za okolje z udeležbo okoljskega ministra, ki opravlja tekoče posle, Simona Zajca. Med
drugim bodo razpravljali o evropskem zelenem dogovoru ter o dolgoročni strategiji o emisijah toplogrednih plinov.
ZAGREB - Neformalno zasedanje zunanjih ministrov EU, udeležil se ga bo minister za zunanje zadeve, ki opravlja tekoče
posle, Miro Cerar. (še 6.)
IZOLA - Seja sveta zavoda SB Izola, med drugim bodo obravnavali letno poročilo za leto 2019.
POSTOJNA - Dan obrtnic in podjetnic v organizaciji Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, uvodni nagovor bo imel
predsednik zbornice Branko Meh.
LJUBLJANA - Energetska konferenca En.odmev 020, med drugim bodo govorili o NEPN in prihodnosti električne
mobilnosti.
PORTOROŽ - Zdravstveni razvojni forum o predlogih in rešitvah za izboljšanje zdravstvenega sistema prihodnosti, ki ga
organizira Planet GV. (še 6.)
NOVA GORICA - Karierni sejem v organizaciji zaposlitvenega portala MojeDelo.com.
LJUBLJANA - Začetek feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore. (do 8.)
PETEK, 6. marca
LJUBLJANA - Posvet v organizaciji DS o finančnem položaju slovenskih občin, sodelovali bodo predsednik računskega
sodišča Tomaž Vesel, predsednik DS Alojz Kovšca ter predsedniki SDS, LMŠ, SD, NSi in SLS.
KOPER - Prireditev Uprave RS za pomorstvo ob dnevu pomorstva, govornica bo ministrica za infrastrukturo, ki opravlja
tekoče posle, Alenka Bratušek.
KOPER - Intereuropa bo objavila prvo informacijo o poslovanju v letu 2019.
LJUBLJANA - Dogodek ob dnevu odprtih podatkov (7. 3.) ter ustanovitev Stičišča odprtih podatkov Slovenije.
LJUBLJANA - Odprtje razstave projekta Mednarodni dan strpnosti - dan za strpnost in prijateljstvo, udeležence bo
nagovoril vodja PEK Zoran Stančič.
LJUBLJANA - Svetovni dan varčevanja z energijo.
SOBOTA, 7. marca
IVANČNA GORICA - Tradicionalni Pohod po Jurčičevi poti.
LJUBLJANA - V Areni Stožice koncert italijanskega tenorista Andree Bocellija.
NEDELJA, 8. marca
ŠENTJERNEJ - Nadomestne županske volitve v občini Šentjernej.
LJUBLJANA - Sklenil se bo festival Fabula z literarnim večerom ob knjigi Bettine Wilpert z naslovom Kar se nam ne
dogaja.
LJUBLJANA - Mednarodni dan žensk.
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V Ljubljani prihodnji teden mednarodni sejem
Dom

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

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bo od srede do nedelje potekal mednarodni sejem graditeljstva, 59. sejem Dom.
Več kot 500 podjetij iz 29 držav bo predstavljalo storitve in izdelke, sistemske rešitve in napredne tehnologije za dom in
gradbeništvo.
Kot so sporočili z Gospodarskega razstavišča, bodo na sejmu ponujali tudi energijsko učinkovito stavbno pohištvo,
ogrevalno in hladilno tehniko, notranjo opremo, rešitve za ureditev okolice in rešitve za varovanje objektov.
Sejem bodo tudi letos spremljala brezplačna predavanja in nasveti Gradbenega inštituta ZRMK in svetovalne mreže
Ensvet Eko sklada. Prvi pokriva strokovno-tehnično področje, drugi pa tudi področje kreditiranja in sofinanciranja okolju
prijaznih naložb fizičnih in pravnih oseb.
Največji sejem Gospodarskega razstavišča bo zapolnil vse obstoječe dvorane in tri montažne. Sejem Dom zadnja leta
privabi prek 55.000 obiskovalcev. V luči razmer z zvezi s koronavirusum so organizatorji zagotovili, da bodo namestili
razkuževalne točke in še posebej poskrbeli za zračenje dvoran.
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Sta.si
Država: Slovenija

01.03.2020
Nedelja
Kazalo
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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!

Letos prvič svetovni dan inženirjev
Inženirji bodo 4. marca prvič praznovali svetovni dan inženirjev. Namenjen je izpostavljanju dosežkov inženirjev in
izboljšanju zavedanja javnosti, da sta inženirstvo in tehnologija v središču modernega načina življenja in trajnostnega
razvoja, navaja Unesco, ki je dan razglasil lani.
Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) je 4. marec za Svetovni dan inženirjev za trajnostni razvoj
razglasila novembra lani, in sicer na predlog Svetovne zveze inženirskih organizacij (WFEO). Zveza je svetovni dan
predlagala leta 2018, ko je praznovala 50-letnico ustanovitve - 4. marca 1968 so se pod okriljem Unesca v Parizu zbrali
predstavniki 50 znanstvenih in tehniških združenj z vsega sveta in ustanovili WFEO.
Unesco pričakuje, da bodo organizacije in pisarne ZN ter predvsem vlade, šole, univerze, civilna družba in drugi svetovni
dan inženirjev izkoristili za ozaveščanje o pomenu inženirstva.
"Inženirstvo igra ključno vlogo pri doseganju ciljev ZN glede trajnostnega razvoja, saj uporablja znanstvene in
matematične principe za razvoj praktičnih rešitev na področjih prehrane, vode, energije, okolja, trajnostnih mest,
odpornosti na naravne katastrofe in drugih, ki so ključni za človeštvo," so zapisali na spletni strani
worldengineeringday.net.
Dodali so, da inženirstvo tudi ključno za nove tehnologije, ki omogočajo četrto industrijsko revolucijo, kot so umetna
inteligenca, internet stvari, robotika in kvantno računalništvo. "Inženirstvo je središču našega modernega sveta in bo, tako
kot je že tisočletja, oblikovali prihodnost," so navedli.
V sredo, 4. marca, bi morala biti v Parizu inavguralna slovesnost, a so jo zaradi izbruha novega koronavirusa prestavili.
Kdaj bo slovesnost, še ni znano.
Kot pravijo v Inženirski zbornici Slovenije (IZS), je Unesco izpostavil pomembno vlogo inženirjev pri doseganju ciljev
trajnostnega razvoja, za katerega si prizadevamo v Sloveniji, Evropi in svetu. "Trajnostni razvoj brez inženirjev enostavno
ni mogoč," pravijo v IZS.
Slovenski inženirji bodo v okviru IZS prvi svetovni dan obeležili v izobraževalno-povezovalnem vzdušju v Cankarjevem
domu, so napovedali. Nosilna tema izobraževanja domačih in tujih strokovnjakov bo integralno projektiranje, kar pri
izdelavi projektne dokumentacije zahteva tudi novi gradbeni zakon, in vodenje projektov.
Dogodek bo obogaten tudi z delom v skupinah šestih strokovnih sekcij in z okroglo mizo, na kateri bodo predstavniki
investitorjev, to so direktor družbe HESS Bogdan Barbič, direktor v upravi 2TDK Marko Brezigar in Črtomir Remec v vlogi
direktorja Stanovanjskega sklada RS, povedali, kaj so in bodo kot veliki javni investitorji naredili, da bo integralno
projektiranje zaživelo v praksi.
V Inženirsko zbornico Slovenije je včlanjenih skoraj 7000 pooblaščenih inženirjev različnih strok - gradbeni, strojni in
elektro inženirji, inženirji geodezije, rudarstva in geotehnologije, inženirji tehnologi in drugi inženirji, ki kot pooblaščeni
projektanti, nadzorniki in vodje del opravljajo inženirske storitve v procesu graditve objektov.
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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!

Tedenska napoved - Slovenija od 2. do 8. 3.
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije od 2. do 8. marca.
PONEDELJEK, 2. marca
LJUBLJANA - Začetek seje DZ s poslanskimi vprašanji premierju, ki opravlja tekoče posle, Marjanu Šarcu in ministrski
ekipi.
BRDO PRI KRANJU - Podelili bodo nagrade in priznanja ob dnevu civilne zaščite. Dogodka se bosta udeležila tudi
predsednik republike Borut Pahor in predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Marjan Šarec.
LJUBLJANA - Odbor DZ za zdravstvo bo razpravljal o stanju pripravljenosti RS ob morebitnem izbruhu koronavirusa.
LJUBLJANA - Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju zlorab v zadevi Kangler bo zaslišala nekdanjo notranjo ministrico
Katarino Kresal in nekdanjega premierja Mira Cerarja.
KOPER - Novinarska konferenca Luke Koper, med drugim bodo predstavili poslovanje Skupine Luka Koper v letu 2019 in
načrte za letos.
LJUBLJANA - Zavarovalnica Triglav bo objavila prvo informacijo o poslovanju v letu 2019.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca s predstavitvijo 22. Festivala dokumentarnega filma, ki bo od 11. do 18. 3.
PTUJ - Novinarska konferenca ob uvrstitvi Ptuja v ožji izbor za Evropsko prestolnico kulture 2025.
LJUBLJANA - Začetek preventivne akcije pod okriljem Agencije za varnost prometa, policija bo poostreno preverjala
uporabo varnostnega pasu. (do 15.)
TOREK, 3. marca
LJUBLJANA - DZ bo v nadaljevanju marčne seje razpravljal in glasoval o kandidaturi predsednika SDS Janeza Janše za
mandatarja 14. slovenske vlade.
BRDO PRI KRANJU - Nacionalna konferenca ob dnevu redkih bolezni pod okriljem Združenja za redke bolezni Slovenije
ter ministrstva za zdravje.
LJUBLJANA - Slovensko-japonska konferenca o vlogi univerze pri uvajanju Družbe 5.0, uvodna govornika bosta
predsednik DS Alojz Kovšca in šolski minister, ki opravlja tekoče posle, Jernej Pikalo.
BREŽICE - Novinarska konferenca SB Brežice o poslovanju bolnišnice v letu 2019 in pripravljenosti na sprejem bolnikov
s koronavirusom.
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču predobravnavni narok za ljubljanskega župana Zorana Jankovića in osem
soobtoženih v primeru očitanega oškodovanja evropskih sredstev in preslepitve bank v zadevi Stožice.
LJUBLJANA - Razglasitev rezultatov za najbolj seksistično izjavo leta - podelitev bodeče neže.
LJUBLJANA - Razglasitev prejemnice naziva ona 365 v organizaciji revije Onaplus.
LJUBLJANA - Evropski filmski dnevi v Ljubljani - Europanorama 2020. (do 6.)
SREDA, 4. marca
LJUBLJANA - Nadaljevanje seje DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o vojaški dolžnosti.
LJUBLJANA - Neformalno srečanje ministrov za notranje zadeve Brdo procesa, ki ga organizira ministrstvo za notranje
zadeve; tema bo med drugim regionalno sodelovanje na področju boja proti trgovini z ljudmi.
ZAGREB - Neformalno zasedanje obrambnih ministrov EU, ki se ga bo udeležil tudi minister, ki opravlja tekoče posle,
Karl Erjavec. (še 5.)
LJUBLJANA - Zavod RS za zaposlovanje bo objavil podatke o registrirani brezposelnosti v februarju.
LJUBLJANA - Podelitev priznanja RS za poslovno odličnost. Pred tem bo tudi novinarska konferenca z gospodarskim
ministrom, ki opravlja tekoče posle, Zdravkom Počivalškom in direktorico Spirita Ajdo Cuderman.
LJUBLJANA - Razprava v organizaciji Banke Slovenije o odprtem bančništvu, govorca bosta med drugim guverner
Banke Slovenije Boštjan Vasle in direktorica Združenja bank Slovenije Stanislava Zadravec Caprirolo.
LJUBLJANA - Kadrovska konferenca o razmerah in izzivih kadrovskega razvoja, uvodni nagovor bo imela generalna
direktorica GZS Sonja Šmuc.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca glede izsledkov raziskave o zaupanju v blagovne znamke Trusted Brand 2020, ki
je potekala pod okriljem revije Reader's Digest Slovenija.
LJUBLJANA - Dogodek Inženirske zbornice Slovenije ob praznovanju prvega svetovnega inženirskega dne, nagovor bo
imel predsednik DS Alojz Kovšca.
LJUBLJANA - Odprtje mednarodnega sejma graditeljstva Dom, na katerem se bo predstavilo 505 podjetij iz 29 držav. (do
8.)
CELJE - Novinarska konferenca Celjskega sejma s predstavitvijo pomladnih sejmov na Celjskem sejmišču.
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MENGEŠ - Razprava v organizaciji Centra za evropsko prihodnost v okviru Strateškega foruma za mlade Bled, udeležil
se je bo tudi minister Jernej Pikalo.
LJUBLJANA - Posvet Sekcije za zdravstvo Slovenskega združenja za kakovost in odličnost na temo varnosti v zdravstvu
.
LJUBLJANA - Znanstvena konferenca Pravo in (r)evolucija 1920-2020, ki jo organizira ljubljanska Pravna fakulteta ob
obeleževanju stoletnice. (do 6.)
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja v primeru domnevne korupcije v zdravstvu.
LJUBLJANA - Mednarodni dan ozaveščanja o HPV.
ČETRTEK, 5. marca
LJUBLJANA - Zadnji dan seje DZ bodo med drugim obravnavali novelo zakona o volitvah v DZ.
LJUBLJANA - Predvidoma redna tedenska seja vlade, ki opravlja tekoče posle.
BRUSELJ - Zasedanje Sveta EU za okolje z udeležbo okoljskega ministra, ki opravlja tekoče posle, Simona Zajca. Med
drugim bodo razpravljali o evropskem zelenem dogovoru ter o dolgoročni strategiji o emisijah toplogrednih plinov.
ZAGREB - Neformalno zasedanje zunanjih ministrov EU, udeležil se ga bo minister za zunanje zadeve, ki opravlja tekoče
posle, Miro Cerar. (še 6.)
IZOLA - Seja sveta zavoda SB Izola, med drugim bodo obravnavali letno poročilo za leto 2019.
POSTOJNA - Dan obrtnic in podjetnic v organizaciji Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, uvodni nagovor bo imel
predsednik zbornice Branko Meh.
LJUBLJANA - Energetska konferenca En.odmev 020, med drugim bodo govorili o NEPN in prihodnosti električne
mobilnosti.
PORTOROŽ - Zdravstveni razvojni forum o predlogih in rešitvah za izboljšanje zdravstvenega sistema prihodnosti, ki ga
organizira Planet GV. (še 6.)
NOVA GORICA - Karierni sejem v organizaciji zaposlitvenega portala MojeDelo.com.
LJUBLJANA - Začetek feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore. (do 8.)
PETEK, 6. marca
LJUBLJANA - Posvet v organizaciji DS o finančnem položaju slovenskih občin, sodelovali bodo predsednik računskega
sodišča Tomaž Vesel, predsednik DS Alojz Kovšca ter predsedniki SDS, LMŠ, SD, NSi in SLS.
KOPER - Prireditev Uprave RS za pomorstvo ob dnevu pomorstva, govornica bo ministrica za infrastrukturo, ki opravlja
tekoče posle, Alenka Bratušek.
KOPER - Intereuropa bo objavila prvo informacijo o poslovanju v letu 2019.
LJUBLJANA - Dogodek ob dnevu odprtih podatkov (7. 3.) ter ustanovitev Stičišča odprtih podatkov Slovenije.
LJUBLJANA - Odprtje razstave projekta Mednarodni dan strpnosti - dan za strpnost in prijateljstvo, udeležence bo
nagovoril vodja PEK Zoran Stančič.
LJUBLJANA - Svetovni dan varčevanja z energijo.
SOBOTA, 7. marca
IVANČNA GORICA - Tradicionalni Pohod po Jurčičevi poti.
LJUBLJANA - V Areni Stožice koncert italijanskega tenorista Andree Bocellija.
NEDELJA, 8. marca
ŠENTJERNEJ - Nadomestne županske volitve v občini Šentjernej.
LJUBLJANA - Sklenil se bo festival Fabula z literarnim večerom ob knjigi Bettine Wilpert z naslovom Kar se nam ne
dogaja.
LJUBLJANA - Mednarodni dan žensk.
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NE SPREGLEJTE! Delo vas čaka v
Pomgradu, Medicopu in Varstroju
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sobotainfo 1. Marec 2020 10:03 v Politika in gospodarstvo

Tudi danes smo za vas poiskali zanimiva prosta delovna mesta. Preverite,
mogoče pa katero čaka ravno na vas.
Nabavni referent
Z vsaj V. stopnjo izobrazbe ekonomske ali tehnične smeri je vaše lahko delovno mesto nabavnega
referenta v podjetju Daihen Varstroj. Med delovnimi nalogami so zbiranje informacij o zalogah in
naročilih ter določanje količine in kakovosti blaga za nakup.
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Inženir gradbeništva
Če se navdušujete nad gradbeništvom in iščete raznoliko delo na terenu, vam priložnost ponujajo
v Pomgradu. Potrebovali boste univerzitetno, visoko ali višjo izobrazbo gradbene smeri, ustrezne
delovne izkušnje ter aktivno znanje enega tujega jezika.
Inženir za skladnost produktov
V podjetju Medicop medtem zaposlijo inženirja za skladnost produktov, ki bo sodeloval z razvojno ekipo
pri certifikaciji medicinskih pripomočkov.
Natakar-receptor
Okrepitve išče še soboški Fitness Center. Njihov novi sodelavec bo ob prodaji kart skrbel za strežbo pijač
in pripravo napitkov.
Računovodja
V podjetju S.R.P. Računovodske storitve in svetovanje iz Beltincev pa se lahko lotite tudi knjiženja
poslovnih dogodkov, obračunov plač in izdelave zaključnih poročil.

Prosta delovna mesta
Medicop

Zaposlitev

Zavod za zaposlovanje Murska Sobota

Daihen varstroj

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

Pomgrad

Delovna mesta
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V Ljubljani prihodnji teden mednarodni sejem Dom
Politikis
NEDELJA, 1. MAREC 2020 OB 12:36

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani bo od
srede do nedelje potekal mednarodni sejem
graditeljstva, 59. sejem Dom. Več kot 500
podjetij iz 29 držav bo predstavljalo storitve in
izdelke, sistemske rešitve in napredne
tehnologije za dom in gradbeništvo. Kot so
sporočili z Gospodarskega razstavišča, bodo na
sejmu ponujali tudi energijsko učinkovito
stavbno pohištvo, ogrevalno in […]

Vir
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Komentarji(0)
Obrazec za komentiranje
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Letos prvič svetovni dan inženirjev
Ljubljana, 1. marca - Inženirji bodo 4. marca prvič praznovali svetovni dan
inženirjev. Namenjen je izpostavljanju dosežkov inženirjev in izboljšanju
zavedanja javnosti, da sta inženirstvo in tehnologija v središču modernega
načina življenja in trajnostnega razvoja, navaja Unesco, ki je dan razglasil

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

lani.

Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) je 4. marec za Svetovni
dan inženirjev za trajnostni razvoj razglasila novembra lani, in sicer na predlog Svetovne
zveze inženirskih organizacij (WFEO). Zveza je svetovni dan predlagala leta 2018, ko je
praznovala 50-letnico ustanovitve - 4. marca 1968 so se pod okriljem Unesca v Parizu
zbrali predstavniki 50 znanstvenih in tehniških združenj z vsega sveta in ustanovili
WFEO.
Unesco pričakuje, da bodo organizacije in pisarne ZN ter predvsem vlade, šole,
univerze, civilna družba in drugi svetovni dan inženirjev izkoristili za ozaveščanje o
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pomenu inženirstva.
"Inženirstvo igra ključno vlogo pri doseganju ciljev ZN glede trajnostnega razvoja, saj
uporablja znanstvene in matematične principe za razvoj praktičnih rešitev na področjih
prehrane, vode, energije, okolja, trajnostnih mest, odpornosti na naravne katastrofe in
drugih, ki so ključni za človeštvo," so zapisali na spletni strani worldengineeringday.net.
Dodali so, da inženirstvo tudi ključno za nove tehnologije, ki omogočajo četrto
industrijsko revolucijo, kot so umetna inteligenca, internet stvari, robotika in kvantno
računalništvo. "Inženirstvo je središču našega modernega sveta in bo, tako kot je že
tisočletja, oblikovali prihodnost," so navedli.
V sredo, 4. marca, bi morala biti v Parizu inavguralna slovesnost, a so jo zaradi izbruha
novega koronavirusa prestavili. Kdaj bo slovesnost, še ni znano.
Kot pravijo v Inženirski zbornici Slovenije (IZS), je Unesco izpostavil pomembno vlogo
inženirjev pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, za katerega si prizadevamo v
Sloveniji, Evropi in svetu. "Trajnostni razvoj brez inženirjev enostavno ni mogoč," pravijo
v IZS.
Slovenski inženirji bodo v okviru IZS prvi svetovni dan obeležili v izobraževalnopovezovalnem vzdušju v Cankarjevem domu, so napovedali. Nosilna tema
izobraževanja domačih in tujih strokovnjakov bo integralno projektiranje, kar pri izdelavi

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

projektne dokumentacije zahteva tudi novi gradbeni zakon, in vodenje projektov.
Dogodek bo obogaten tudi z delom v skupinah šestih strokovnih sekcij in z okroglo mizo,
na kateri bodo predstavniki investitorjev, to so direktor družbe HESS Bogdan Barbič,
direktor v upravi 2TDK Marko Brezigar in Črtomir Remec v vlogi direktorja
Stanovanjskega sklada RS, povedali, kaj so in bodo kot veliki javni investitorji naredili, da
bo integralno projektiranje zaživelo v praksi.
V Inženirsko zbornico Slovenije je včlanjenih skoraj 7000 pooblaščenih inženirjev
različnih strok - gradbeni, strojni in elektro inženirji, inženirji geodezije, rudarstva in
geotehnologije, inženirji tehnologi in drugi inženirji, ki kot pooblaščeni projektanti,
nadzorniki in vodje del opravljajo inženirske storitve v procesu graditve objektov.

14

01.03.2020

Mojprihranek.si

Nedelja

Država: Slovenija

Kazalo
01:11

1/2

https://www.mojprihranek.si/dogodki/sejem-megra-20...

Sejem MEGRA 2020
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Avtor: Pia Prelec Poljanšek - 25. marca, 2020

0

Sejem MEGRA 2020

Datum / Čas
Date(s) - 25. marca, 2020 - 28.
marca, 2020
9.00 - 18.00
Lokacija
Pomurski sejem d. o. o.
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Kategorije
Sejem

Mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunala in obrti MEGRA bo od 25. do 28.
marca 2020 z najnovejšimi vizijami in tehnologijami nadgradil tradicijo razvoja
slovenskega graditeljstva, utemeljeno v Gornji Radgoni v letu 1981. Na stičišču štirih
držav bo povezal širok mednarodni krog investitorjev, strokovnjakov, izvajalcev in
uporabnikov. Ponudil bo kakovostne možnosti za sodobno, trajnostno gradnjo, za obnovo
in energetsko sanacijo stavb, za urejanje okolice in vse vrste instalacij. Skupaj z
najpomembnejšimi odločevalci in izvajalci bo gradil mostove, železniško, cestno,
telekomunikacijsko in komunalno infrastrukturo.
Na razstavnih prostorih bo sejem MEGRA izmenjeval blago, storitve in posel. Na
strokovnih in poslovnih srečanjih bo delil znanje in izkušnje. S strokovnimi delavnicami bo
izobraževal nove generacije graditeljev. Izvajalce bo opremil z vrhunsko mehanizacijo,
orodji in opremo. Končnim kupcem pa bo omogočil, da že danes zaživijo bivanjske sanje
prihodnosti.
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Več informacij najdete še na njihovi spletni strani.
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Letos prvič svetovni dan inženirjev
NEDELJA, 1. MAREC | 9:35

DELI

Ljubljana, 1. marca - Inženirji bodo 4. marca prvič praznovali svetovni dan inženirjev. Namenjen
je izpostavljanju dosežkov inženirjev in izboljšanju zavedanja javnosti, da sta inženirstvo in
tehnologija v središču modernega načina življenja in trajnostnega razvoja, navaja Unesco, ki je
dan razglasil lani.
Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) je 4. marec za Svetovni dan
inženirjev za trajnostni razvoj razglasila novembra lani, in sicer na predlog Svetovne zveze
inženirskih organizacij (WFEO). Zveza je svetovni dan predlagala leta 2018, ko je praznovala 50letnico ustanovitve - 4. marca 1968 so se pod okriljem Unesca v Parizu zbrali predstavniki 50
znanstvenih in tehniških združenj z vsega sveta in ustanovili WFEO.
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Unesco pričakuje, da bodo organizacije in pisarne ZN ter predvsem vlade, šole, univerze, civilna
družba in drugi svetovni dan inženirjev izkoristili za ozaveščanje o pomenu inženirstva.
"Inženirstvo igra ključno vlogo pri doseganju ciljev ZN glede trajnostnega razvoja, saj uporablja
znanstvene in matematične principe za razvoj praktičnih rešitev na področjih prehrane, vode,
energije, okolja, trajnostnih mest, odpornosti na naravne katastrofe in drugih, ki so ključni za
človeštvo," so zapisali na spletni strani worldengineeringday.net.
Dodali so, da inženirstvo tudi ključno za nove tehnologije, ki omogočajo četrto industrijsko
revolucijo, kot so umetna inteligenca, internet stvari, robotika in kvantno računalništvo.
"Inženirstvo je središču našega modernega sveta in bo, tako kot je že tisočletja, oblikovali
prihodnost," so navedli.
V sredo, 4. marca, bi morala biti v Parizu inavguralna slovesnost, a so jo zaradi izbruha novega
koronavirusa prestavili. Kdaj bo slovesnost, še ni znano.
Kot pravijo v Inženirski zbornici Slovenije (IZS), je Unesco izpostavil pomembno vlogo inženirjev
pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja, za katerega si prizadevamo v Sloveniji, Evropi in svetu.
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"Trajnostni razvoj brez inženirjev enostavno ni mogoč," pravijo v IZS.
Slovenski inženirji bodo v okviru IZS prvi svetovni dan obeležili v izobraževalno-povezovalnem
vzdušju v Cankarjevem domu, so napovedali. Nosilna tema izobraževanja domačih in tujih
strokovnjakov bo integralno projektiranje, kar pri izdelavi projektne dokumentacije zahteva tudi
novi gradbeni zakon, in vodenje projektov.
Dogodek bo obogaten tudi z delom v skupinah šestih strokovnih sekcij in z okroglo mizo, na
kateri bodo predstavniki investitorjev, to so direktor družbe HESS Bogdan Barbič, direktor v
upravi 2TDK Marko Brezigar in Črtomir Remec v vlogi direktorja Stanovanjskega sklada RS,
povedali, kaj so in bodo kot veliki javni investitorji naredili, da bo integralno projektiranje zaživelo
v praksi.
V Inženirsko zbornico Slovenije je včlanjenih skoraj 7000 pooblaščenih inženirjev različnih strok gradbeni, strojni in elektro inženirji, inženirji geodezije, rudarstva in geotehnologije, inženirji
tehnologi in drugi inženirji, ki kot pooblaščeni projektanti, nadzorniki in vodje del opravljajo
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inženirske storitve v procesu graditve objektov.
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