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STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja. Modni
velikan Orsay, ki ima več kot 720 trgovin po svetu in zaposluje čez 5000 ljudi, bo v nekaj
tednih zaprl številne poslovalnice na stari celini, tudi v Sloveniji, je poročal portal N1. Kdaj
bodo trgovine zaprli, ni znano, kot možen datum se omenja 30. junij. Blagovna znamka v
Sloveniji deluje od leta 2013, ima 31 trgovin in zaposluje približno 50 ljudi.Dostavno podjetje
Wolt je v Mariboru odprlo trgovino Wolt Market. Gre za prvo trgovino v Sloveniji, ki je
optimizirana in namenjena zgolj dostavi. Uporabnikom bo na voljo približno 2000 izdelkov, ki
jih bodo lahko na želen naslov prejeli v 30 minutah, dostavo bodo lahko naročili tudi vnaprej,
so danes sporočili. Prvo tovrstno trgovino je Wolt odprl leta 2020 v finskih Helsinkih, v dveh
letih pa so se razširili na 16 trgov, kjer deluje več kot 50 trgovin.Podjetje Varis iz Lendave je
prejelo nagrado odličnosti za družinsko podjetje 2022, ki ga podeljuje EY Slovenija. "Prejeto
nagrado krasijo ponos, poslanstvo in odgovornost. Ponos, da smo prepoznani kot odlični in
trajnostni, ter poslanstvo in odgovornost, da bomo takšni še naprej," je dejala direktorica in
solastnica družbe Sabina Sobočan. Podjetje na leto izdela od 4000 do 4500 kopalnic, v
40-letni zgodovini jih je več kot 100.000, so sporočili iz EY.Podjetje Marmor Hotavlje je
sodelovalo pri projektu gradnje vile Schellenburg v Ljubljani. Družba je prispevala kamnito
fasado, ki je po njihovih navedbah ena najbolj zahtevnih v zgodovini podjetja. Fasada je iz
naravnega kamna, je povedala vodja ključnih strank Helena Selak. Marmor Hotavlje bo v
projektu vile Schellenburg izdelal tudi del notranjih tlakov ter v celoti uredili kamnito zunanjo
ureditev, so sporočili iz podjetja.V okviru sodelovanja med skupino Sij in Združenjem športnih
zvez pri Olimpijskem komiteju Slovenije ter ob podpori lokalne skupnosti so v torek v
Sečovljah odprli jekleni poligon za vadbo na prostem, katerega ambasadorki sta olimpijki in
nekdanji vrhunski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol. Podpisali so tudi pogodbo, s katerim
so podaljšali sodelovanje s Sijem še za štiri leta, so sporočili iz komiteja.Delničarji družbe
Iskra mehanizmi holding se bodo 8. julija na skupščini seznanili s poslovanjem v letu 2021 ter
odločali o predlogu uprave in nadzornega sveta, da ostane 462.000 evrov bilančne izgube
nepokrite. Na dnevnem redu je med drugim tudi imenovanje Gregorja Dolenca, Aleksandra
Igličarja in Sandija Jakiča za člane nadzornega sveta za nov štiriletni mandat, ki začne teči 18.
julija, je razvidno iz današnjega sklica skupščine na Ajpesu.Družba Union Hotels Collection je
v ponedeljek odsvojila 500 delnic družbe Equinox z oznako EQNX v skupni vrednosti 22.000
evrov. To predstavlja 0,0002 odstotka vseh delnic, razkriva objava na spletnih straneh
Ljubljanske borze. Po opravljenih transakcijah ima družba Union Hotels Collection v lasti 2293
delnic EQNX, kar predstavlja 0,1278 odstotka vseh delnic.NLB je na svetovni dan okolja
uradno postala članica Zavezništva za podnebno nevtralno bančništvo ZN, katerega cilj je
uskladitev kreditnih in naložbenih portfeljev z ničelno stopnjo neto emisij do leta 2050 ali prej.
"Trajnostna naravnanost podjetij, ki jih podpiramo z našimi storitvami in rešitvami, in trajnostno
opravljanje naše dejavnosti, je zaveza, ki nam je v NLB Skupini še posebej pomembna," je
poudaril predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.Mreža RUK je objavila javni poziv za
vsebinsko zasnovo inovativnih pilotnih projektov na presečišču znanosti, umetnosti in
gospodarstva. Namenjen je identifikaciji inovativnih pilotnih projektov, ki stremijo k produkciji
novih trajnostno naravnanih produktov ali storitev, spodbujajo sodelovanje znanosti, umetnosti
in gospodarstva ali pa razvijajo mentorske pristope za stimulacijo sodelovanja. Rok za oddajo
prijav je 10. julij, so sporočili.V Zavodu ID20 so v sodelovanju s Centrom za kreativnost pri
Muzeju za arhitekturo in oblikovanje izvedli dogodek HeritageHack na Koroškem na temo
Izzivi Koroške, potekal je spletno. Osem ekip se je poglobilo v iskanje rešitev, povezanih z
nekdanjim rudnikom svinca in cinka v Mežici ter železarno na Ravnah na Koroškem, ki je s
svojo dolgoletno jeklarsko tradicijo globoko zaznamovala dušo kraja, so sporočili iz Občine
Ravne na Koroškem.V času milanskega tedna oblikovanja se na prizorišču Tortona rocks
predstavlja 22 izdelkov, ki so prejeli znak odličnosti Made in Slovenia, so sporočili iz muzeja
za arhitekturo in oblikovanje. Projekte je na podlagi odprtega razpisa za sodelovanje izbrala
strokovna komisija. Razstavo, ki bo odprta do 12. junija, organizirajo v sodelovanju z
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generalnim konzulatom Slovenije v Milanu.Nekdanji penzion in gostišče Milka ob jezeru Jasna v
Kranjski Gori se je prelevil v butični hotel z novo restavracijo, ki jo vodi chef David Žefran. Nova
Milka združuje alpsko in nordijsko, klasično in moderno ter v mladostniškem uporniškem duhu
kljubuje nekaterim zastarelim dogmam visoke kulinarike, so danes sporočili iz hotela.Občina
Medvode razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za
letos v okvirni višini 53.000 evrov. Pomoč je namenjena naložbam v opredmetena sredstva na
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo in naložbam v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbam v nekmetijsko dejavnost na kmetiji. Rok za prijavo je
1. julij do 12. ure, so danes sporočili.
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