Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 26. 6. 2020
Število objav: 6
Internet: 6
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 0
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 2
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 3
Inženirski dan: 0

Slovenija:
Internet
Zaporedna št.
1

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
2

Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Internet
Zaporedna št.
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Povzetek

Naslov

Junija so se izboljšali kazalniki zaupanja v vseh gospodarskih panogah

Medij

Finance.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Novice; 25. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...2020 glede na maj 2020 za 18 odstotnih točk višja, glede na junij 2019 pa za 21 odstotnih točk nižja in 17 odstotnih
točk pod dolgoletnim povprečjem. V gradbeništvu se je kazalnik zaupanja junija zvišal za 12 odstotnih točk. Vrednost
kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila junija 2020 za 10 odstotnih točk...

Naslov

Med prejemniki Inženirske iskre 2020 tudi Fakulteta za elektrotehniko UL

Medij

Student.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 6. 2020

Avtor

Mija Ivančič

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...Včeraj dopoldne je v Predsedniški palači potekala podelitev priznanj Inženirska iskra 2020, ki ga podeljuje iniciativa
Inženirji in inženirke bomo! Namen priznanja je osvetlitev izvirnih praks in projektov ter dogodkov, ki so v šolskem letu
2019/2020 pomembno prispevali...

Naslov

70 novih neprofitnih stanovanj v Kopru

Medij

Obalaplus.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 25. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbena parcela

...za izgradnjo preostalih treh blokov na tem območju. Stanovanjski sklad Republike Slovenije je od koprskega
občinskega stanovanjskega sklada odkupil dve gradbeni parceli, na katerih bo zgradil dva stolpiča s približno 90
stanovanji, ki jih bo upravičencem ponudil po stroškovni najemnini. Prednost bodo imeli mladi in mlade...

Naslov

Slovenija: Umar malenkost ublažil pričakovani padec BDP v letu 2020

Medij

Instore.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 6. 2020

Avtor

Unknown

Teme

Gradbeništvo, graditev

...direktorica Umarja Maja Bednaš. Padec dodane vrednosti je sicer pričakovati v številnih dejavnostih, med njimi je
omenila predelovalne dejavnosti, prav tako gradbeništvo. Leta 2021 naj bi sledilo okrevanje, vendar bo to postopno in
z različnim tempom po posameznih dejavnostih. Obseg BDP naj bi se povečal za 4,5 odstotka....

Naslov

V OLMU BO ZRASLO VEČ BLOKOV Z NEPROFITNIMI STANOVANJI: Dela bi se lahko
začela že letos

Medij

Regionalgoriska.si, Slovenija

Rubrika, Datum

ostalo; 25. 6. 2020

Avtor

T. R.

Teme

Gradbena parcela

...začele tudi aktivnosti za izgradnjo preostalih treh blokov na tem območju. Državni stanovanjski sklad je od koprskega
stanovanjskega sklada odkupil dve gradbeni parceli, na katerih bo zgradil dva stolpiča s približno 90 stanovanji, ki jih
bo upravičencem ponudil po stroškovni najemnini. Prednost bodo imeli mladi in mlade...
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Internet
Zaporedna št.
6

Povzetek

Naslov

Gospodarstvo v regiji v letu 2019 uspešno

Medij

Noviceznotranjske.net, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 25. 6. 2020

Avtor

Kocen Blanka Markovič

Teme

Gradbeništvo, graditev

...rezultat podjetnikov pomeni 13% vsega rezultata regije. Najmočnejše dejavnosti v okviru podjetnikov so že
tradicionalno promet in skladiščenje, sledi gradbeništvo, ki je v vzponu, predelovalne dejavnosti in trgovina,«pojasnjuje
vodja postojnske izpostave Ajpes in dodaja, da tudi pri podjetnikih prednjači Postojna,...
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Finance.si
Država: Slovenija

25.06.2020
Četrtek

Kazalo

https://live.finance.si/8963311/Junija-so-se-izbol...

1/1

Junija so se izboljšali kazalniki zaupanja v vseh gospodarskih
panogah
17 min

Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bila junija 2020
za 5 odstotnih točk višja kot maja 2020, so sporočili iz statističnega urada.
Vsi kazalniki stanj in pričakovanj so se na mesečni ravni izboljšali, razen
dveh. Izjemi sta bila kazalnik končnih izdelkov, ki se je poslabšal (za 8
odstotnih točk), in kazalnik pričakovane cene, ki je ohranil vrednost iz
prejšnjega meseca.
Vrednost kazalnika zaupanja v trgovini na drobno je bila junija 2020 glede na
maj 2020 za 18 odstotnih točk višja, glede na junij 2019 pa za 21 odstotnih
točk nižja in 17 odstotnih točk pod dolgoletnim povprečjem.

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

V gradbeništvu se je kazalnik zaupanja junija zvišal za 12 odstotnih točk.
Vrednost kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih je bila junija 2020 za
10 odstotnih točk višja kot maja 2020, vendar še vedno za 48 odstotnih točk
nižja kot v juniju 2019.
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Student.si
Država: Slovenija

25.06.2020
Četrtek, 11:43

Kazalo

https://www.student.si/studij-in-kariera/studij/me...

1/2

Med prejemniki Inženirske iskre 2020 tudi
Fakulteta za elektrotehniko UL
Avtor: Mija Ivančič - 25. junija, 2020

Včeraj dopoldne je v Predsedniški palači potekala podelitev priznanj Inženirska iskra

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

2020, ki ga podeljuje iniciativa Inženirji in inženirke bomo! Namen priznanja je osvetlitev
izvirnih praks in projektov ter dogodkov, ki so v šolskem letu 2019/2020 pomembno
prispevali k razvoju inženirskega poklica ter navduševanju zanj.
Letošnji nagrajenci so bili izbrani, ker so vodili pomembne slovenske projekte, ki so imeli
oziroma imajo potencial širokega dosega med mladimi in na tak način mlade navdušujejo
za inženirstvo, naravoslovje in tehniko ter za razvoj inovativnih idej.
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25.06.2020

Student.si

Četrtek, 11:43

Država: Slovenija

Kazalo

https://www.student.si/studij-in-kariera/studij/me...

2/2

Letos je bila med prejemniki Inženirske iskre tudi Fakulteta za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani, saj so na fakulteti v sodelovanju s partnerji v rekordnem času
razvili prototip respiratorja oziroma medicinskega ventilatorja. Inženirsko iskro so si
zaslužili, ker so v proces razvoja respiratorjev vključili tudi mlade, ki so bili nad izkušnjo
navdušeni. Dekan fakultete Gregor Dolinar je ob tej priložnosti dejal, da je pomembno, da
znamo na sodobne inženirske izzive odgovoriti sami, brez pomoči iz tujine. Hkrati pa je
poudaril, da so prav taki projekti pomembni za navduševanje mladih za inženirske poklice.
Med prejemniki Inženirske iskre 2020 so še Gimnazija Vič, ki je prejela nagrado za idejo
Ministrstvo za nadarjenost, Strokovna tehniška gimnazija ŠC Kranj za prasko
senčenja mladih v podjetijh v smislu inženir za en dan. Poleg Fakultete za elektrotehniko
UL s partnerji pa so bile nagrajene še tri inženirske ekipe, ki so v rekordnem času
razvile slovenske respiratorje. To so Skupina Diham, ki jo sestavljajo Lotrič
Meroslovje, EKWB, Tehnološki park Ljubljana, Domel, Zavod 4040 in podjetje BPMC.
Pridružila se jim je tudi skupina Janeza Pirca s prijatelji in Hiša eksperimentov.

Mija Ivančič
Spletna stran

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

Urednica portala Študent
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25.06.2020

Obalaplus.si

Četrtek, 08:02

Država: Slovenija

Kazalo

1/2

http://obalaplus.si/70-novih-neprofitnih-stanovanj...

70 novih neprofitnih stanovanj v Kopru

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

25. junija, 2020

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper bo na območju Nad Dolinsko v Olmu
zgradil nova neprofitna stanovanja. Naložbo bo v 50-odstotnem deležu sofinanciral
Stanovanjski sklad Republike Slovenije.
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Obalaplus.si
Država: Slovenija

25.06.2020
Četrtek, 08:02

Kazalo

http://obalaplus.si/70-novih-neprofitnih-stanovanj...

2/2

Za tretji blok, v katerem bo približno 70 neprofitnih stanovanj, je investitor pred dnevi pridobil
gradbeno dovoljenje, dela bi se lahko začela še letos. Poleg ureditve stanovanjskega objekta je v
načrtu tudi gradnja dveh podzemnih garažnih etaž.

V sklopu celotne prostorske ureditve območja Nad Dolinsko so v načrtu štirje bloki s približno
70 neprofitnimi najemnimi stanovanji, 90 stanovanji s stroškovno najemnino za mlade družine in
mlade ter 30 oskrbovanimi stanovanji. Pred dnevi je investitor, občinski stanovanjski sklad, na
koprski upravni enoti pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo prvega stolpiča z neprofitnimi
stanovanji. Investicija poleg stanovanjskega objekta predvideva tudi gradnjo dveh podzemnih
garažnih etaž. Naložbo je podprla tudi Mestna občina Koper, ki je za ta namen skladu zagotovila
komunalno opremljeno zemljišče in ga oprostila plačila komunalnega prispevka.

Pred kratkim so se začele tudi aktivnosti za izgradnjo preostalih treh blokov na tem območju.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije je od koprskega občinskega stanovanjskega sklada
odkupil dve gradbeni parceli, na katerih bo zgradil dva stolpiča s približno 90 stanovanji, ki jih
bo upravičencem ponudil po stroškovni najemnini. Prednost bodo imeli mladi in mlade družine.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper pa bo v kratkem z zbiranjem ponudb iskal
investitorja za izgradnjo 30 oskrbovanih stanovanj, namenjenih starejšim občankam in občanom.
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Oznake: Koper neprofitna stanovanja neprofitna stanovanja v kopru nova stanovanja v kopru
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25.06.2020

Instore.si

Četrtek, 10:22

Država: Slovenija

Kazalo

http://www.instore.si/newsarticle/newsarticle/Umar...

1/1

Slovenija: Umar malenkost ublažil pričakovani padec BDP v letu
2020
25.06.2020

Umar je malenkost ublažil pričakovani padec obsega BDP v letu 2020. Namesto
za 8,1 odstotka, kot je predvideval v začetku maja, v objavljeni poletni napovedi
predvideva upad za 7,6 odstotka.
Najgloblji padec je pričakovati v drugem četrtletju, ko bi se lahko obseg BDP skrčil za 13 do
15 odstotkov. Največji padec bodo zabeležile tržne storitve, torej trgovina, gostinstvo,
turizem, opozarja direktorica Umarja Maja Bednaš.

Padec dodane vrednosti je sicer pričakovati v številnih dejavnostih, med njimi je omenila predelovalne dejavnosti, prav tako
gradbeništvo.

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

Leta 2021 naj bi sledilo okrevanje, vendar bo to postopno in z različnim tempom po posameznih dejavnostih. Obseg BDP naj bi se
povečal za 4,5 odstotka.
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Regionalgoriska.si
Država: Slovenija

25.06.2020
Četrtek, 11:11

Kazalo

https://regionalgoriska.si/novica/v-olmu-bo-zraslo...

1/3

V OLMU BO ZRASLO VEČ BLOKOV Z NEPROFITNIMI
STANOVANJI: Dela bi se lahko začela že letos
Koper
T.R. - Uredništvo - Foto: ekopercapodistria.si/Tomaž Primožič/FPA - 24.06.2020 ob 19:14

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

Koprski stanovanjski sklad je dobil zeleno luč za izgradnjo bloka s približno 70 neproﬁtnimi stanovanji na območju
Nad Dolinsko v Olmu. V načrtu je tudi gradnja dveh podzemnih garaž. Dela bi se lahko začela še letos, so sporočili z
občine.
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Regionalgoriska.si
Država: Slovenija

25.06.2020
Četrtek, 11:11

Kazalo

https://regionalgoriska.si/novica/v-olmu-bo-zraslo...

2/3

V sklopu celotne prostorske ureditve območja Nad Dolinsko so v načrtu štirje bloki s približno 70 neproﬁtnimi
najemnimi stanovanji, 90 stanovanji s stroškovno najemnino za mlade družine in mlade ter 30 oskrbovanimi
stanovanji. Pred dnevi je investitor, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper (JSS MOK), pridobil gradbeno
dovoljenje za gradnjo prvega stolpiča. Investicija poleg stanovanjskega objekta predvideva tudi gradnjo dveh
podzemnih garažnih etaž.

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

Naložbo, ki jo bo v 50-odstotnem deležu soﬁnanciral Stanovanjski sklad Republike Slovenije, je podprla tudi
Mestna občina Koper, ki je za ta namen skladu zagotovila komunalno opremljeno zemljišče in ga oprostila plačila
komunalnega prispevka, so sporočili z MOK.
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25.06.2020

Regionalgoriska.si

Četrtek, 11:11

Država: Slovenija

Kazalo

3/3

https://regionalgoriska.si/novica/v-olmu-bo-zraslo...

Pred kratkim so se začele tudi aktivnosti za izgradnjo preostalih treh blokov na tem območju. Državni stanovanjski
sklad je od koprskega stanovanjskega sklada odkupil dve gradbeni parceli, na katerih bo zgradil dva stolpiča s
približno 90 stanovanji, ki jih bo upravičencem ponudil po stroškovni najemnini. Prednost bodo imeli mladi in mlade
družine.

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

JSS MOK pa bo v kratkem z zbiranjem ponudb iskal še investitorja za izgradnjo 30 oskrbovanih stanovanj,
namenjenih starejšim občankam in občanom.

Preberi več iz teme:
neproﬁtna stanovanja

gradnja

Javni stanovanjski sklad Mestne obcine Koper

mestna obcina koper

Nad Dolinsko

olmo
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Noviceznotranjske.net
Država: Slovenija

25.06.2020
Četrtek, 17:28

Kazalo

http://www.noviceznotranjske.net/gospodarstvo-v-re...

1/1

Košarkarji Olimpije na enomesečne počitnice
RTV Slovenija
ČETRTEK, 25. JUNIJ 2020 OB 16:38

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

Košarkarji Cedevite Olimpije so pred poletnim odmorom še zadnjič trenirali v Stožicah:
"Zadovoljen sem z opravljenim delom, saj so bili fantje zelo pridni in delovni," je
enoinpolmesečni cikel priprav ocenil Jurica Golemac.
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