Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 9. 11. 2020
Število objav: 4
Internet: 4
Spremljane teme:
Inženirska ...: 0
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbeništvo, graditev: 4
Inženirski dan: 0
potres: 0
Svetovni dan inženirjev:
0
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Povzetek

Naslov

Ranc za STA: Slovenija mora zmanjšati neracionalen izvoz lesa brez dodane vrednosti
(intervju)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Slovensko gospodarstvo; 8. 11. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...izpostavil, da so ga lani domača podjetja predelala le 1,9 milijona kubičnih metrov. Skupaj z drugimi panogami, kot
so celulozna, papirna industrija, del gradbeništva in storitvenih dejavnosti, to pomeni okoli 2,6 milijarde evrov
prihodkov. "Naš cilj je to predelavo povečati, kar smo zapisali tudi v najnovejšo industrijsko...

Naslov

Je vaše podjetje pripravljeno na širitev poslovanja v tujino?

Medij

Dnevnik.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 9. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...izvoznike in vlagatelje. Najperspektivnejša področja za slovenske izvoznike so pametne tehnologije (pametna mesta
in pametna mobilnost, pametne zgradbe in gradnja), živilski izdelki, farmacevtske in biotehnološke storitve in izdelki ter
medicinska oprema (več kot 80 % vse medicinske opreme Madžari uvozijo). Gospodarstvo...

Naslov

Pohitite, če želite ujeti te občinske subvencije

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 8. 11. 2020

Avtor

Teja Grapulin

Teme

Gradbeništvo, graditev

...najetje bančnega posojila s subvencionirano obrestno mero, krijejo tudi del stroškov odobritve posojila. Posojilo se
lahko nameni med drugim za nakup ali gradnjo poslovnih prostorov, za obratne stroške, nakup opreme. Do konca
meseca je odprt tudi še razpis, s katerim želijo v občini spodbuditi zaposlovanje. Natančneje,...

Naslov

Kateri so največji izzivi digitalizacije gradbeništva v Sloveniji?

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 9. 11. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...Kateri so največji izzivi digitalizacije gradbeništva v Sloveniji? Več iz teme. Obveščaj me o novih člankih: gradbeništvo
dodaj Igor Kulašić dodaj Smart dodaj Siemens Slovenija dodaj Andrej Ržišnik dodaj Čas branja: 1 min SHRANI
09.11.2020...
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Ranc za STA: Slovenija mora zmanjšati
neracionalen izvoz lesa brez dodane vrednosti
(intervju)
Slovenija mora po besedah prvega moža direktorata za lesarstvo Danila Antona Ranca zmanjšati izvoz lesa, saj izvoz
hlodovine brez dodane vrednosti ni racionalen. Vlada želi to spremeniti s pomočjo centrov za predelavo, ki jih je uvrstila
med strateške investicije. Pričakovanja so velika, a na žalost zadeve ne gredo v želeni smeri, je dejal za STA.
"Slovenija je ena izmed najbolj obdarjenih držav z gozdom v EU in to predstavlja veliko priložnost za predelavo tega
našega naravnega vira," je v pogovoru za STA poudaril generalni direktor direktorata za lesarstvo na ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo Ranc.
V zadnjih letih se letni posek giblje med petimi in šestimi milijoni kubičnih metrov, odvisno od različnih dejavnikov, kot sta
denimo lubadar ali žled, je pojasnil, ob tem pa izpostavil, da so ga lani domača podjetja predelala le 1,9 milijona kubičnih
metrov. Skupaj z drugimi panogami, kot so celulozna, papirna industrija, del gradbeništva in storitvenih dejavnosti, to
pomeni okoli 2,6 milijarde evrov prihodkov.
"Naš cilj je to predelavo povečati, kar smo zapisali tudi v najnovejšo industrijsko strategijo. Želimo predelati tri milijone
kubičnih metrov hlodovine letno in ustvariti okoli tri milijarde evrov prihodkov samo v lesni industriji, če gledamo še na
ostale povezane panoge, pa bi lahko prišli do štirih milijard evrov," je dejal.

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

Na direktoratu imajo jasno vizijo. Slovenski les moramo po besedah Ranca predelati v Sloveniji, najprej v polizdelke in
nato v končne lesne izdelke z visoko dodano vrednostjo. "S tem bomo ustvarili tudi nova delovna mesta in oživeli lokalno
gospodarstvo, kar bo posledično omogočilo decentralizacijo gospodarstva in razvoj regij," je dejal.
Eden od vzvodov, s katerimi želi država okrepiti predelavo lesa, so centri za zbiranje in predelavo lesa. Vlada je tako v
vlogi skupščine družbi Slovenski državni gozdovi avgusta 2017 naložila, da vzpostavi najmanj štiri centre za zbiranje in
predelavo lesa, in sicer na področju Kočevja, Maribora, Postojne in Otiškega vrha, ki bodo regijski spodbujevalci razvoja
lesno predelovalne industrije in celovite izrabe lesa.
Centri bodo umeščeni na lokacije, kjer se nahaja največ lesne surovine, kar bi pomenilo manjše prevozne stroške in
posledično manj emisij v prometu. Omogočili bi povečanje proizvodnje tistih proizvodov za potrebe domačih proizvajalcev
lesenih stavb, ki jih sedaj večinoma uvažamo, zaposlitev lokalnega prebivalstva in hitrejši razvoj regij. "Tu so naša
pričakovanja zelo velika, a na žalost zadeve ne gredo v tej smeri kot pričakujemo," je komentiral Ranc.
Drug segment je uredba o zelenem javnem naročanju. Gospodarsko ministrstvo si prizadeva, da bi v obseg stavb za
katere v uredbi velja obveza o najmanj 30-odstotnem deležu vgrajenega lesa ali lesnih tvoriv, vključili, poleg poslovnih in
upravnih stavb tudi stavbe splošnega družbenega pomena, kot so šole, vrtci, kulturni, športni, zdravstveni objekti, muzeji
... in stavbe za posebne družbene skupine, kamor sodijo tudi domovi za starejše.
"Prizadevamo si tudi, da bi med predmete zelenega javnega naročanja uvrstili tudi leseno stavbno pohištvo in lesene
protihrupne cestne ograje," je dodal.
Ministrstvo lesni industriji pomaga na več načinov, med drugim s pomočjo razpisov. Trenutno se ponujajo sredstva iz
sklada za pravični prehod, katerega sredstva so namenjena za prehod regij iz energetsko potratne industrije v okoljsko
manj obremenjujočo industrijo. Aktivno se vključujejo tudi v načrtovanje razpisov Eko sklada za izboljšanje energetske
učinkovitosti stavb. Nedavno so z gospodarskega na okoljsko ministrstvo posredovali pobudo, da slednje poveča višino
subvencij za zamenjavo starega zunanjega stavbnega pohištva z novim lesenim in izolacijo fasade in strehe z 20 na 30
odstotkov predvidene vrednosti investicije.
Ranc je spomnil, da je po razpadu Jugoslavije Slovenija utrpela drastičen padec v lesni industriji, ko je število zaposlenih
padlo na 9000. "Dosegli smo dno, od tedaj število raste, povečuje se tudi dodana vrednost na zaposlenega," je dodal. Od
leta 2010 do lani se je število podjetij v panogi povečalo za 14 odstotkov, prihodki so zrasli za 35 odstotkov, dodana
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vrednost pa za 73 odstotkov. "Zaposlenih je bilo lani okoli 13.100 ljudi, dodana vrednost na zaposlenega pa je znašala
36.000 evrov," je dejal. Na direktoratu želijo v naslednjih letih število zaposlenih povečati na 15.000. Med drugim želijo
dvigniti tudi delež lesenih stavb v državi, vsaj na 15 odstotkov.
Da bi osvetlili slovensko lesno panogo, ministrstvo skupaj z Javno agencijo Spirit letos organizira prvi dan slovenskega
lesarstva, ki bo 11. novembra virtualno potekal pod geslom Les - naša zelena prihodnost. Organizatorji ga bodo med
drugim obeležili s strokovnimi predavanji in podelitvijo nagrad za naj leseno gradnjo. Na dogodku bodo obravnavali tudi
aktualne teme, kot sta stanje lesne industrije v državi ter vpliv koronske krize na panogo.

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

Dan slovenskega lesarstva je dogodek, ki združuje deležnike iz te panoge, tako po strokovni plati, z vidika aktualnih
tematik na to temo in seveda želimo vzpostaviti internacionalni dan s področja te panoge, ki dobiva v luči Evropskega
zelenega dogovora ta panoga prvič zelo velike priložnosti, je sklenil.
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Dnevnik.si

NAJNOVEJŠE
21 min

Poziv
predsedniku
vlade Janezu
sponzorira:
Janši k odstopu

Vsebino
SPIRIT Slovenija, javna
agencija
22 min
#portret Joe
Biden: Uspelo mu
9. novemberje2020
00:00
v tretjem
poskusu
9. november
2020 0:00

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

Predviden čas branja: 4 min
22 min
Zgodovinski arhiv
čaka na prvo
razsodbo
22 min

Prestavili 60tonsko kapelico

22 min

Rogljiček in
pritlehni izvajalci
nasilja

Je vaše podjetje
pripravljeno na širitev
poslovanja v tujino?
Podjetja, ki že poslujejo na tujih trgih, se zavedajo, kako
pomembni so dobra priprava, redno spremljanje
dogajanja na tujih trgih in prilagajanje novim
priložnostim.

Vse objave

Ne glede na to, ali se z
izvozom srečujete prvič ali
iščete nove priložnosti za
širitev obstoječega
poslovanja v tujini, so vam
na portalu Izvozno okno
na voljo številna orodja in
informacije, ki vam bodo v
pomoč pri ocenjevanju
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svojega izvoznega
potenciala ter iskanju
poslovnih priložnosti v
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NAJNOVEJŠE
21 min

Poziv
predsedniku
vlade Janezu
Janši k odstopu

22 min

#portret Joe
Biden: Uspelo mu
je v tretjem
poskusu

22 min

Zgodovinski arhiv
čaka na prvo
razsodbo

22 min

Prestavili 60tonsko kapelico

22 min

Rogljiček in
pritlehni izvajalci
nasilja
Vse objave

različnih panogah in
državah po svetu.

Kako oceniti
izvozni
potencial
podjetja?
Da bi se prepričali, v
kakšnem obsegu je vaše
podjetje pripravljeno na
širitev na tuje trge, in
določili področja, ki jih
morate pred tem okrepiti,
lahko na portalu Izvozno
okno z brezplačnim
orodjem Test izvoznih
možnosti preverite svoj
izvozni potencial. Test vam
bo podal dragocen vpogled
in usmeritve za izboljšanje
vaših izvoznih možnosti.
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Ko boste ocenili svoj
izvozni potencial, pa je čas
za izbor trgov. Kako

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

NAJNOVEJŠE
21 min

Poziv
predsedniku
vlade Janezu
Janši k odstopu

22 min

#portret Joe
Biden: Uspelo mu
je v tretjem
poskusu

22 min

Zgodovinski arhiv
čaka na prvo
razsodbo

22 min

Prestavili 60tonsko kapelico

22 min

Rogljiček in
pritlehni izvajalci
nasilja

pravzaprav izbrati pravi trg
za širitev poslovanja?

Izbrati bližnje
trge ali poseči
po bolj
oddaljenih
priložnostih?
Za slovenska podjetja so

Vse objave

najbolj priljubljeni tuji trgi
Nemčija, Italija in
Hrvaška, predvsem zaradi
velikosti, geografske bližine
in enostavnosti poslovanja.
A to niso edini zanimivi trgi
s temi lastnostmi.
Od sosednjih trgov ne
pozabimo na Madžarsko,
ki ima odprto in rastoče
gospodarstvo, kakovostno
infrastrukturo in strateško
lokacijo, zato je zanimiva
za tuje izvoznike in
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vlagatelje.
Najperspektivnejša
področja za slovenske
NAJNOVEJŠE
21 min

22 min
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22 min

Poziv
predsedniku
vlade Janezu
Janši k odstopu
#portret Joe
Biden: Uspelo mu
je v tretjem
poskusu
Zgodovinski arhiv
čaka na prvo
razsodbo

22 min

Prestavili 60tonsko kapelico

22 min

Rogljiček in
pritlehni izvajalci
nasilja
Vse objave

izvoznike so pametne
tehnologije (pametna
mesta in pametna
mobilnost, pametne
zgradbe in gradnja),
živilski izdelki,
farmacevtske in
biotehnološke storitve in
izdelki ter medicinska
oprema (več kot 80 % vse
medicinske opreme
Madžari uvozijo).
Gospodarstvo Srbije, ki
nam je blizu tako
geografsko kot kulturno, je
v razvoju, zato ponuja
velike priložnosti za izvoz
in naložbe v različnih
sektorjih. Med
prednostnimi panogami so
informacijskokomunikacijske
tehnologije, kjer se
največje priložnosti
odpirajo v javnem sektorju
(e-uprava, e-davki in
pravosodje), Srbija pa ima
tudi enega večjih
farmacevtskih trgov
srednje in vzhodne Evrope,
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vendar je ta še razmeroma
nerazvit in soočen s
številnimi primanjkljaji, ki
NAJNOVEJŠE
21 min

22 min

22 min
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22 min

22 min

Poziv
predsedniku
vlade Janezu
Janši k odstopu
#portret Joe
Biden: Uspelo mu
je v tretjem
poskusu
Zgodovinski arhiv
čaka na prvo
razsodbo
Prestavili 60tonsko kapelico
Rogljiček in
pritlehni izvajalci
nasilja
Vse objave

predstavljajo priložnosti za
slovenska farmacevtska
podjetja. Hitro rastoči so
tudi trgi prehranskih
dodatkov, naravnih
zdravil ter testov za droge
in alkohol. Raste tudi srbski
trg medicinske opreme,
kjer 88 % trga predstavlja
uvoz. Številne priložnosti
so tudi v gradbeništvu.
Če vam geografska bližina
ne predstavlja prioritete,
lahko priložnosti za širjenje
poslovanja odkrijete na
velikanskem kitajskem
trgu. Kitajska je država z
naraščajočo kupno močjo,
ki se od nizkocenovne
proizvodnje vse bolj
usmerja k tehnološko
intenzivnejši proizvodnji z
visoko dodano vrednostjo.
Največji potencial se kaže
v sektorjih strojne
industrije (obdelovalni
stroji CNC, robotika, 3Dtiskarska oprema ter
energijsko učinkovita in
okoljevarstvena oprema),
9

09.11.2020

Dnevnik.si

Ponedeljek

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.dnevnik.si/1042942706/Posel/je-vase-po...

6/7

avtomobilske industrije
(avtomobilske komponente
in oprema za testiranje za
NAJNOVEJŠE
21 min
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22 min

Poziv
predsedniku
vlade Janezu
Janši k odstopu
#portret Joe
Biden: Uspelo mu
je v tretjem
poskusu

22 min

Zgodovinski arhiv
čaka na prvo
razsodbo

22 min

Prestavili 60tonsko kapelico

22 min

Rogljiček in
pritlehni izvajalci
nasilja
Vse objave

nova energetska vozila),
zdravstva in farmacije
(biotehnologije, patentna
zdravila, raziskave za
zdravila in medicinski
pripomočki) ter zelene
gradnje.

Znanje, izkušnje
in povezovanje
so ključ do
uspeha
Pri sprejemanju pravih
odločitev in lažji širitvi
poslovanja v tujino vam s
svetovanjem, izobraževanji
ter povezovanjem z
drugimi podjetniki lahko
pomagata SPIRIT
Slovenija, javna agencija,
in njihov portal za
izvoznike Izvozno okno.
V prihajajočem letu
pripravljajo številne
dogodke, od izobraževanj,
seminarjev,
gospodarskih delegacij,
B2B dogodkov ter
skupinskih predstavitev
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slovenskih podjetij na
mednarodnih sejmih v
tujini, ki so odlična
NAJNOVEJŠE
21 min

22 min
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22 min

Poziv
predsedniku
vlade Janezu
Janši k odstopu
#portret Joe
Biden: Uspelo mu
je v tretjem
poskusu
Zgodovinski arhiv
čaka na prvo
razsodbo

22 min

Prestavili 60tonsko kapelico

22 min

Rogljiček in
pritlehni izvajalci
nasilja

priložnost za navezovanje
stikov in izmenjavo
izkušenj med podjetji.
Naročite se tudi na
prejemanje e-novic o
perspektivnih trgih,
panogah in dogodkih, ki
vas zanimajo, in poskrbite,
da boste pripravljeni na
širitev poslovanja v tujino!

Vse objave
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Pohitite, če želite ujeti te občinske
subvencije
Čas branja: 4 min

0
08.11.2020 08:00

Proti koncu leta se končujejo tudi občinski razpisi za
subvencije in ugodna posojila. Preverite, ali se najde
kaj tudi v vaši občini.

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

TEJA GRAPULIN

12

Finance.si
Država: Slovenija

08.11.2020
Nedelja, 08:00

Kazalo

https://subvencije.finance.si/8967812/Pohitite-ce-...

2/9

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

Foto: Shutterstock

Več iz teme:
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Tabor >

Manj kot dva meseca pred koncem leta gredo proti koncu tudi
letošnji občinski razpisi. Zato smo preverili in na enem mestu
zbrali, v katerih občinah se še lahko potegujete za katero od
subvencij, poleg podjetniških pomoči se najdejo, denimo, tudi še
štipendije za šolanje in pomoči pri pridobivanju prvega
stanovanja.

Kje še lahko poberete denar za svoje podjetje
V ormoški občini je le še do 15. novembra odprt razpis, ki
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

podjetjem omogoča najetje bančnega posojila s subvencionirano
obrestno mero, krijejo tudi del stroškov odobritve posojila.
Posojilo se lahko nameni med drugim za nakup ali gradnjo
poslovnih prostorov, za obratne stroške, nakup opreme. Do konca
meseca je odprt tudi še razpis, s katerim želijo v občini spodbuditi
zaposlovanje. Natančneje, samozaposlovanje brezposelnih,
zaposlitve brezposelne osebe, osebe, ki ima status presežnega
delavca, ali osebe, ki ji bo to prva zaposlitev za določen čas. Več
informacij: subvencije.finance.si/r/2232217
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V občini Ilirska Bistrica lahko podjetja le še do 12. novembra
oddajo vlogo na razpis za sofinanciranje gradnje proizvodnih
obrtnih objektov in objektov za izvajanje turistične ali razvojnoraziskovalne dejavnosti. Občina je za ta namen razpisala 200 tisoč
evrov. Upravičen strošek je nakup zemljišč na območju, ki je z
občinskim prostorskim načrtom opredeljen z oznako IB 82.
Strošek nakupa se sofinancira v višini največ 90 odstotkov
vrednosti zemljišča. Več
informacij: subvencije.finance.si/r/2232208
Občina Tolmin mikro in malim podjetjem ter espejem omogoča
subvencijo obrestne mere za dolgoročna posojila za financiranje
materialnih investicij in trajnih obratnih sredstev. Občina je za
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

razpis skupno namenila 60 tisoč evrov, obrestna mera posojila je
šestmesečni EURIBOR z ničodstotnim pribitkom. Upravičeni so
stroški, ki so nastali od 1. januarja. Razpis je odprt do 20.
novembra. Več informacij: subvencije.finance.si/r/2231976
Prav tako imajo možnost najetja posojila s subvencionirano
obrestno mero podjetja v Ajdovščini, in sicer za investicijska
vlaganja v proizvodne in storitvene zmogljivosti. Občina je za
razpis namenila 90 tisoč evrov. Obrestna mera je za
posojilojemalce EURIBOR z ničodstotnim pribitkom. Višina
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posojila ne sme presegati 50 odstotkov predračunske vrednosti
upravičenih stroškov posamezne investicije in 10 odstotkov
skupne posojilne mase oziroma največ 75 tisoč evrov. Razpis je
odprt do 15. novembra. Več
informacij: subvencije.finance.si/r/2231728.
Do 30. novembra se lahko mikro in mala podjetja in espeji
prijavijo na razpis občine Velike Lašče, ki je namenjen
sofinanciranju naložb, odpiranju novih delovnih mest,
spodbujanju promocijskih aktivnosti in sobodajalstva. Subvencija
lahko znaša največ 15 odstotkov upravičenih stroškov investicije
(brez DDV), ob tem je najvišja dovoljena pomoč na upravičenca
štiri tisoč evrov na leto. Več
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

informacij: subvencije.finance.si/r/2231977
Kdor je zaposlil brezposelnega ali pa se je samozaposlil, lahko v
občini Rogatec v ta namen dobi subvencijo. Prijaviti se je mogoče
le še do 16. novembra. Upravičenci lahko pridobijo 1.700 evrov
subvencije. Pogoj za pridobitev je samozaposlitev oziroma
zaposlitev brezposelnega za najmanj tri leta. Več informacij dobite
prek povezave: subvencije.finance.si/r/2231798.
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Občina Rogaška Slatina je do 20. novembra podaljšala
veljavnost razpisa za subvencioniranje dela stroškov plače
zaposlitve v primeru bodisi samozaposlitve brezposelne osebe
bodisi zaposlitve brezposelne osebe za nedoločen čas. Upravičenci
lahko pridobijo 1.700 evrov subvencije za vsako novo zaposleno
osebo za nedoločen čas. Več
informacij: subvencije.finance.si/r/2231725
Razpis za dodeljevanje finančnih sredstev spodbujanja razvoja
malega gospodarstva je v občini Kobilje odprt do konca
novembra. Subvencije so namenjene pomoči pri odpiranju novih
delovnih mest in samozaposlovanju ter pri začetnih naložbah in
naložbah v razširjanje dejavnosti in razvoj. Več informacij dobite
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

prek povezave: subvencije.finance.si/r/2231947.
Podjetniki iz občine Podlehnik imajo le še do 20. novembra čas,
da izkoristijo priložnost v okviru razpisa za spodbujanje razvoja
gospodarstva. Z razpisom je občina namenila 20 tisoč evrov za
sofinanciranje začetnih investicij, odpiranja novih delovnih mest
in samozaposlovanja, prijav podjetij na razpise ter izobraževanja,
usposabljanja in promocije na področju podjetništva. Več
informacij dobite prek
povezave: subvencije.finance.si/r/2232218.
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Še do polovice novembra se lahko občani z Raven na
Koroškem potegujejo za subvencijo za samozaposlitev. Pogoj za
dodelitev sredstev je, da pri samozaposlitvi ne gre za kakršnokoli
obliko prekarne zaposlitve, dejavnost pa mora pomeniti edini in
glavni poklic. Posamezen upravičenec lahko prejme 1.250 evrov.
Več informacij: subvencije.finance.si/r/2231909

Pomoč pri reševanju stanovanjskega vprašanja
Do 20. novembra je še odprt razpis občine Rogašovci za
dodelitev enkratne denarne pomoči mladim in mladim družinam
pri prvem reševanju stanovanjskega vprašanja. Višina pomoči na
upravičenca znaša 2.500 evrov, v primeru gradnje ali nakupa
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

stanovanja ali stanovanjske hiše ali preureditve teh v vrednosti
najmanj 40 tisoč evrov. Več
informacij: subvencije.finance.si/r/2232173
Razpis mestne občine Novo mesto za subvencioniranje
rekonstrukcije in gradnje novih stanovanj mladim, ki želijo
samostojno rešiti svojo stanovanjsko problematiko, je odprt do
konca novembra. Občina se zavezuje, da bo sofinancirala
rekonstrukcijo in gradnjo stanovanj v višini tisoč evrov na
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posamezno enoto. Več
informacij: subvencije.finance.si/r/2231741
Za mlade in mlade družine pa je v občini Ormož odprt razpis za
enkratno pomoč ob nakupu nepremičnine, ki je v lasti občine. Več
informacij najdete prek
povezave: subvencije.finance.si/r/2231737.

Kje je še mogoče ujeti štipendije za šolanje v tem
šolskem letu
Nekaj je še občin, ki imajo še v tem mesecu odprte razpise, prek
katerih svojim šolajočim se mladim občanom omogočajo

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

pridobitev štipendije. Gre za različne oblike pomoči, nekje gre za
štipendije, nekje za enkratne pomoči, ponekod so štipendije
namenjene le študentom. Med temi občinami so med drugim
Majšperk, Moravske Toplice, Podlehnik ter Miren - Kostanjevica.
Več informacij: subvencije.finance.si/razpisi?pod=IZO

Še vedno se najdejo subvencije za vzpostavitev
malih čistilnih naprav
Nekatere občine imajo še odprte razpise za sofinanciranje nakupa
in vgradnje male komunalne čistilne naprave (MKČN). Te
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naprave morajo lastniki hiš, ki nimajo urejenega odvajanja in
čiščenja komunalne odpadne vode, kot je bilo predpisano v času
gradnje objekta (gradbeno dovoljenje izdano pred 14. decembrom
2002), postaviti do konca leta 2021. Za tiste objekte, ki imajo
čiščenje odpadne vode urejeno s pretočno greznico oziroma v
skladu s predpisi v času gradnje objekta, pa morajo MKČN
vgraditi ob prvi rekonstrukciji objekta.
Trenutno imajo takšne razpise še odprte občine: Brda, Dolenjske
Toplice, Gornji Petrovci, Grad, Ivančna Gorica, Kranjska Gora,
Lendava, Makole, Medvode, Nova Gorica, Pivka, Puconci, Rečica
ob Savinji, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Straža, Šempeter
- Vrtojba, Šoštanj, Tabor, Trbovlje in Vojnik. Razpise najdete
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

prek povezave: subvencije.finance.si/razpisi?pod=OKO.

Več iz teme:
Rogaška Slatina >

Tabor >
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Kateri so največji izzivi digitalizacije gradbeništva v
Sloveniji?
Čas branja: 1 min

09.11.2020 00:15
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OKOLJE IN ENERGIJA

Foto: Shutterstock

Več iz teme:
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gradbeništvo >
Andrej Ržišnik >

Igor Kulašić >

Smart >

Protim Ržišnik Perc >

Siemens Slovenija >
Slovensko-nemška... >

Kako globoko je v gradbeno industrijo posegla digitalna preobrazba in kakšne prednosti
prinaša? Kako je mogoče optimizirati gradnjo in delovanje stavb? Kako upravljati s
podatki, ki jih prinaša digitalizacija, obenem pa poskrbeti za kibernetsko varnost?
Na našteta in tudi druga vprašanja bosta 12. novembra ob 10.00 odgovarjala Igor
Kulašić, vodja Smart Infrastructure, Siemens Slovenija, in Andrej Ržišnik,
direktor in ustanovitelj Protim Ržišnik Perc.
Kulašić in Perc bosta gosta četrtega webinarja serije Navigator Slovenija 2020,

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

ki ga organizira Slovensko-nemška gospodarska zbornica (AHK Slovenija), na
dogodku pa bo sodeloval tudi časnik Finance.
V stavbah porabimo okoli 40 odstotkov vse energije. Po nekaterih ocenah gre v nič do 50
odstotkov energije, ki jo porabi povprečna stavba. Nedavne raziskave kažejo, da lahko
izboljšave s pomočjo digitalizacije in z medsebojno povezljivostjo zmanjšajo okoljski
odtis stavbe za 80 odstotkov.
Pametne stavbe pa prinašajo še številne druge prednosti uporabnikom, upravnikom in
lastnikom pa tudi projektantom, gradbenikom in širši družbi. To je stavba, ki razume
svoje okolje, je v interakciji, se uči in prilagaja tudi novi normalnosti. Njena podstat so
podatki, njena hrbtenica je digitalni dvojček, njena prihodnost pa se še piše.
Na webinar se lahko prijavite s spletno prijavnico.
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