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Napoved - Slovenija, 17. 11. (sreda)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v sredo, 17. novembra.
POLITIKA
LJUBLJANA - Srečanje pogajalskih skupin vlade in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Obravnavali bodo
poročilo o delu delovne skupine za obravnavo pojasnil ministrstva za javno upravo v zvezi s povračili stroškov in drugimi
prejemki. Pregledali bodo tudi poročilo o delu delovne skupine za pripravo strokovnih podlag za usklajevanje plačnih
razredov, izhajajoč iz delovnih mest, ki so v spodnji tretjini plačne lestvice ter predlog drugačne ureditve dodatka za delo
v rizičnih razmerah (ob 13.30).
9.00 nadaljevanje seje DZ, na kateri bodo obravnavali proračunske dokumente; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4,
LJUBLJANA
11.00 izredna seja komisije DS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo obravnavali predlog o dopolnitvah
zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva; DZ, dvorana DS, Šubičeva 4, LJUBLJANA
12.00 slovesnost ob izidu jubilejne Ustave RS, na kateri bo imel nagovor predsednik republike Borut Pahor, udeležil pa
se je bo tudi predsednik DZ Igor Zorčič (fototermin za uradnega fotografa in snemalca); prostori Uradnega lista, dvorana,
Dunajska 167, LJUBLJANA
12.00 novinarska konferenca ob sklenitvi sodelovanja med stranko Dobra država in Listo Odprto Celje na prihajajočih
volitvah v DZ ter lokalnih volitvah, sodelovala bosta predsednik Liste Odprto Celje Sandi Sendelbah ter predsednik
stranke Dobra država Bojan Dobovšek; kavarna hotela Faraon, Ljubljanska cesta 39, CELJE (STA/AVDIO)

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

17.00 javna predstavitev novega zakona o volitvah v DZ, ki ga je pripravila delovna skupina v okviru Nacionalnega sveta
za demokratično spremembo volilnega sistema; Ekonomsko poslovna fakulteta UM, modra dvorana, Razlagova 20
(prijava na sinteza@t-2.net), MARIBOR
GOSPODARSTVO
BRDO PRI KRANJU - Ob robu neformalnega srečanja ministric in ministrov EU za turizem bo potekal virtualni 20.
Evropski turistični forum, ki ga organizirata Evropska komisija in Slovenija kot predsedujoča država Svetu EU. S
pozdravnimi nagovori ga bodo odprli minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, direktorica za
turizem in bližino na Generalnem direktoratu Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo in MSP Valentina
Superti in podpredsednik Odbora za promet in turizem v Evropskem parlamentu Istvan Ujhelyi. Udeležence bo nagovoril
tudi generalni sekretar Svetovne turistične organizacije Združenih narodov Zurab Pololikashvili kot posebni gost
predsedujoče Slovenije. (ob 9. uri preko Zooma na povezavi: sta.si/qOFK8o)
9.00 informativni dan, namenjen predstavitvi aktualnega razpisa Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za promet
2021; Hotel InterContinental, Slovenska cesta 59, LJUBLJANA
10.00 spletni seminar z naslovom Nemški zakon o dobavnih verigah: posledice in izzivi za podjetja, ki trgujejo z Nemčijo,
pozdravna nagovora bosta imela direktorica Deslo - AHK Katja Stadler ter podsekretarka sektorja za spodbujanje
internacionalizacije pri Spiritu Petra Ambrožič, osrednji govornik bo raziskovalni profesor s Tehnične univerze v
Nürnbergu Frank Ebinger; prek MS Teams, prijava na povezavi sta.si/qcQ76Z
10.00 delovno srečanje ob začetku rekonstrukcije hidroelektrarne Hubelj, ki se ga bosta udeležila tudi minister za
infrastrukturo Jernej Vrtovec in župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin; zajetje HE Hubelj, Cesta IV. Prekomorske 63,
AJDOVŠČINA (STA/AVDIO)
10.00 podpis pogodb z izvajalci del za povezovalni vodovod Ilirska Bistrica-Rodik, udeležil se ga bo minister za okolje in
prostor Andrej Vizjak; sledi izjava za medije; Pr Nanetovh, Matavun 8, DIVAČA (STA/AVDIO)
11.00 pogovor o izbranih slovenskih jedeh iz štirih gastronomskih makroregij Slovenije pred dnevom slovenske hrane, ki
se ga bo udeležil tudi kmetijski minister Jože Podgoršek (medijem bodo po koncu posredovali sporočilo za javnost);
Društvo slovenskih pisateljev, Tomšičeva 12 ter na Facebook profilu MKGP, LJUBLJANA
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11.00 spletna novinarska konferenca Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, na kateri bodo predstavili potek projekta
Gorenjsko kolesarsko omrežje, katerega cilj je na celotnem omrežju postaviti enotno prometno signalizacijo za kolesarje;
prek Zooma, prijava na: sta.si/qCAkJt (STA)
13.30 novinarska konferenca Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) v okviru Dneva shem kakovosti, na kateri bodo med
drugim predstavili vseslovensko akcijo sajenja medovitih rastlin, na njej pa bodo sodelovali kmetijski minister Jože
Podgoršek, predsednik ČZS Boštjan Noč, vodja projekta izdelave gnezdilnic za čebele samotarke Marko Borko, vodja
projekta Vseslovenska akcija sajenja medovitih rastlin Tomaž Samec, članica uprave Telekoma Slovenije Špela Fortin in
direktorica podjetja Alpeks Nataša Kraškovic; Čebelarska zveza Slovenije, dvorana Antona Janše, Brdo pri Lukovici 8,
LUKOVICA
14.30 slovensko-poljski poslovni forum na temo digitalizacije in kibernetske varnosti, na katerem bodo imeli nagovor
poljski veleposlanik Krzysztof Jan Olendzki, minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič, minister za javno
upravo Boštjan Koritnik in direktor Javne agencije Spirit Slovenija Tomaž Kostanjevec; Digitalno središče Slovenije, Ulica
gledališča BTC 6 a, LJUBLJANA
16.00 spletni posvet o pogledu v prihodnost vodenja, ki ga pripravlja Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu,
na njem pa bodo med drugim sodelovali direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač, direktor Razvojno izobraževalnega
centra Novo mesto Gregor Sepaher, generalna direktorica družbe Adrie Mobil Sonja Gole, generalna direktorica Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije Tatjana Mlakar in soustanovitelj podjetja Pure Planet Steven Day; v okviru posveta
bo tudi odprtje mednarodnega transdisciplinarnega raziskovalnega centra za razvoj in odličnost vodenja Leadership
Excellence and Development - LEAD; prijava na: sta.si/qYkcoz
LJUBLJANA - Dogodek Info dan IPE 2021, ki ga organizira ministrstvo za infrastrukturo skupaj z Evropsko komisijo,
Generalnim direktoratom za mobilnost in promet (DG MOVE) in Evropsko izvajalsko agencijo za podnebje, infrastrukturo
in okolje (CINEA), na njem pa bodo predstavili vsebino in pogoje prvega razpisa Instrumenta za povezovanje Evrope v
finančnem obdobju 2021-2027.
LJUBLJANA - Zavarovalnica Triglav bo objavila poročilo o poslovanju v prvih devetih mesecih 2021.
LUXEMBOURG - Evropski statistični urad Eurostat bo objavil podatke o oktobrski inflaciji v EU.

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

DRUŽBA
LJUBLJANA - V šolah se bo začelo izvajati obvezno samotestiranje učencev in dijakov na novi koronavirus.
LJUBLJANA - V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU bo potekal sestanek projektnega odbora za vzpostavitev
evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve (ETIAS).
9.00 virtualna mednarodna konferenca Od znanosti do izvajanja politik v organizaciji NIJZ, na kateri bodo razpravljali o
najbolj učinkovitih politikah na področju omejevanja debelosti otrok in mladostnikov, na njej pa bosta imela nagovor
državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Alenka Forte in kmetijski minister Jože Podgoršek (še 18.); prijava na:
https://anketa.nijz.si/a/127619
9.30 delavnica s predstavitvijo nekaterih metod poučevanja evropskih vsebin v srednjih šolah, uporabo digitalnih orodij v
te namene, vsebine in ponudbe multimedijskega centra Doživi Evropo, ki jo v okviru seminarja za učitelje mentorje
izobraževalnega programa Šola ambasadorka Evropskega parlamenta (EPAS) pripravlja Pisarna Evropskega
parlamenta v Sloveniji; Hiša EU, Dunajska 20, LJUBLJANA
9.30 v okviru projekta vzpostavitve slovenskega elektronskega arhiva bo potekala virtualna konferenca e-ARH.si v
organizaciji Arhiva RS, uvodna nagovora bosta imela državni sekretar službe vlade za digitalno preobrazbo Peter Geršak
ter direktor Arhiva RS Bojan Cvelfar (še 18.); prijava na povezavi sta.si/q1rNeR
10.00 spletni posvet SD z naslovom Kaj se dogaja v šolstvu?; ob 11. uri bo na sedežu SD (Levstikova 15) novinarska
konferenca, na kateri bodo o aktualnem stanju v šolstvu spregovorili podpredsednik SD Jernej Pikalo ter poslanca SD
Meira Hot in Marko Koprivc; preko Zooma na digitalnih kanalih SD, LJUBLJANA
10.00 spletni seminar v organizaciji Arhiva družboslovnih podatkov o družboslovnih raziskavah o vidikih pandemije
covida-19 v Sloveniji; prijava na povezavi sta.si/q1k75A
11.00 podpis pogodbe za izgradnjo kolesarskih povezav Krška vas-Čatež ob Savi; poročna dvorana brežiškega gradu,
Cesta prvih borcev 1, BREŽICE
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12.00 dogodek ob poslovilni vožnji policijskega plovila P-111; pomol na Ukmarjevem trgu, KOPER (STA/AVDIO)
13.30 (predvidoma) novinarska konferenca Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) po koncu seje
upravnega odbora, na kateri bodo predstavili aktualne informacije, zlasti dodatno stališče in predloge amandmajev ZZZS
k predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi, med drugim bosta sodelovali predsednica upravnega odbora ZZZS Irena Ilešič
Čujovič ter generalna direktorica ZZZS Tatjana Mlakar; ZZZS, atrij poleg Jakopičeve dvorane, Miklošičeva cesta 24,
LJUBLJANA
15.00 akademski forum Nove univerze o evropski ustavni dediščini, ki ga pripravljajo skupaj z poljskim veleposlaništvom,
na njem pa bodo med drugim sodelovali poljski veleposlanik Krzysztof Olendzki, Richard Butterwick-Pawlikowski iz
londonske univerze in pravnik Peter Jambrek; prek aplikacije Zoom in Facebook profila, obvezna prijava na elektronski
naslov pr@nova-uni.si
18.00 izjava za medije po izobraževalnem dnevu programa Zora - Zorin dan, ki ga ob prvi obletnici lansiranja globalne
strategije Svetovne zdravstvene organizacije za eliminacijo raka materničnega vratu pripravljata Onkološki inštitut
Ljubljana in ministrstvo za zdravje; v okviru Zorinega dneva bo Ljubljanski grad osvetljen s turkizno barvo; Prešernov trg,
LJUBLJANA
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja domnevni kriminalni združbi s prvoobtoženim Alešem
Zupančičem, ki naj bi se ukvarjala s prodajo drog (ob 9. uri).
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja v primeru domnevnega jemanja podkupnin zaposlenih na
tehničnih pregledih za prvoobtoženega Florijana Gašperina (ob 9. uri).
LJUBLJANA - Mednarodni dan študentov.
LJUBLJANA - Svetovni dan kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB).
LJUBLJANA - Svetovni dan izseljencev.
NEKAJ DOGODKOV V OKVIRU MEDNARODNEGA TEDNA OZAVEŠČANJA O PREVARAH

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

9.30 osrednji spletni dogodek v organizaciji družbe Deloitte; prek Zooma, prijava na: sta.si/qzwApL
13.00 spletni dogodek z naslovom Nad morebitne prevare z nadzorom stroke in javnosti, ki ga pripravljajo ministrstvo za
javno upravo, Komisija za preprečevanje korupcije in Računsko sodišče RS, nagovor bo imel minister za javno upravo
Boštjan Koritnik, na dogodku pa bosta sodelovala tudi predsednik KPK Robert Šumi in predsednik računskega sodišča
Tomaž Vesel; preko MS Teams na povezavi: sta.si/qBtgD4
16.30 okrogla miza o zlorabah javnih sredstev iz naslova državnih pomoči in etiki računovodje, ki jo organizirajo
Certificirani preiskovalci prevar; Visoka šola za računovodstvo in finance, Stegne 21c (prijava na elektronski naslov:
prijava@vsr.si), LJUBLJANA
KULTURA
9.00 odprtje spletnega mednarodnega slovenističnega znanstvenega simpozija Obdobja z naslovno temo Slovenska
poezija, ki ga pripravlja Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani, nagovor bo imel rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič (do 19.); preko Zooma na povezavi: sta.si
/qp8iOP
12.00 pogovor z nemškim urednikom, pesnikom, filozofom in skladateljem Asmusom Trautschem; Atrij ZRC, Novi trg 2,
LJUBLJANA (STA)
12.00 virtualna seja nacionalnega sveta za kulturo, na kateri bodo predstavili raziskavo Primerjalna analiza strokovnega
ocenjevanja programov in projektov na področju kulture, financiranih iz javnih sredstev na ravni države in predlogi za
izboljšave na tem področju v Sloveniji ter obravnavali program dela in finančni načrt; prijava na sasa.globacnik@cd-cc.si
(STA)
19.00 odprtje razstave Jutte Fischel in Konrada Stanie z naslovom Pozorni opazovalci/Mindful Observers (do 28. 11.);
Galerija DLUL, Breg 22, LJUBLJANA
19.00 odprtje razstave fotografij finske fotografinje Karoliina Paatos z naslovom Heroji; Fotogalerija Stolp, Židovska ulica
6, MARIBOR
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19.30 koncert iz cikla Koncertni atelje DSS, nastopil bo trio Tempestoso; Društvo slovenskih skladateljev, Kogojeva
dvorana, Trg francoske revolucije 6, LJUBLJANA
20.00 v sklopu Kamizdat Rentgen koncert Zergon in Peter Jenko; CUK Kino Šiška, Komuna, Trg prekomorskih brigad 3,
LJUBLJANA
20.00 premiera plesne predstave Čas nežnosti v režiji Barbare Novakovič; Španski borci, Zaloška cesta 61, LJUBLJANA
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Maja Oprešnik, popoldne Alenka Potočnik
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Jure Bernard, popoldne Barbara Dovč
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Maja Lazar Jančič, popoldne Vesna Rakovec Bernard
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Alenka Vesenjak
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Mihael Šuštaršič
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice

