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SLOVENIJA

Napoved - Slovenija, 16. 6. (torek)
Ljubljana, 15. junija - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v
torek, 16. junija.

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
17.6.2015
Naslov:
Vsebina:

Žanr: NAPOVEDNIK

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
Delo

Stran/Termin: 15

SLOVENIJA

Kaj, kam, kdaj
napovednik prireditev

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

TRIP

Žanr: POROČILO

Naklada: 39.340,00

LJUBLJANSKA VINSKA POT
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Naslov: Napoved - Slovenija, 16. 6. (torek)
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: NAPOVEDNIK
Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
https://www.sta.si/2146463/napoved-slovenija-16-6-torek

POLITIKA
8.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo med drugim
obravnavali predlog varuhinje človekovih pravic za začasno zadržanje izvrševanja zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev; DZ, sejna soba 209, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
9.00 nadaljevanje seje DZ, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o premostitvenem
zavarovanju poklicnih športnikov, predlog zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu
tujcev, novelo zakona o živinoreji, novelo zakona o trgovini in novelo zakona o prevzemih; DZ,
velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA/)
15.00 sestanek predstavnikov Skupnosti občine Slovenije, Združenja občin Slovenije in Združenja
mestnih občin Slovenije z ministrom za javno upravo Borisom Koprivnikarjem in državno
sekretarko ministrstva za finance Matejo Vraničar, na katerem bodo razpravljali o aktivnostih
ministrstev v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih
administrativnih ovir; po sestanku bodo možne izjave za medije; ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, LJUBLJANA (STA)
LJUBLJANA - Predvidoma sestanek predsednikov in vodij poslanskih skupin koalicijskih strank
(ob 16.30 uri).
PROGRAM OBISKA VIETNAMSKEGA MINISTRA ZA INDUSTRIJO IN TRGOVINO VU HUY
HOANGA
9.30 vljudnostno srečanje ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca z vietnamskim ministrom za
industrijo in trgovino (fototermin); ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, LJUBLJANA ()
11.30 podpis sporazuma o gospodarskem sodelovanju med Slovenijo in Vietnamom, ki ga bosta
podpisala minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in vietnamski minister
za industrijo in trgovino; sledila bo izjava za medije obeh ministrov; Vila Podrožnik, Cesta 27.
aprila 59, LJUBLJANA ()
13.30 Interaktivno srečanje z vietnamskim ministrom za industrijo in trgovino, na katerem bo
minister predstavil aktualne poslovne in investicijske priložnosti za tuja podjetja v Vietnamu; GZS,
dvorana A, Dimičeva 13, LJUBLJANA
15.00 predsednik vlade Miro Cerar bo sprejel vietnamskega ministra za trgovino in industrijo;
vlada, Gregorčičeva 20, LJUBLJANA ()
GOSPODARSTVO
8.30 poslovni zajtrk AmCham o reformah, utrditvi bančnega sektorja in prestrukturiranju
gospodarstva, ki se ga bodo udeležili tudi finančni minister Dušan Mramor, direktor Umarja
Boštjan Vasle in glavni izvršni direktor DUTB Torbjorn Mansson; ob 10.30 konferenca o dobrih
primerih prestrukturiranja iz tujine in slovenskih praksah, na kateri bosta sodelovala tudi
predsednik uprave NLB Janko Medja in direktorica NP Consulting Nevenka Črešnar Pergar; Hotel
Slon, Slovenska cesta 34, LJUBLJANA (STA/)
9.00 odprtje mednarodne konference o spremembi definicije minimalne plače, ki jo organizirata
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in hrvaška fundacija Friedrich Ebert Stiftung, na njej pa
bodo med drugim sodelovali ministrica za delo Anja Kopač Mrak, generalni sekretar Združenja
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delodajalcev Slovenije Jože Smole in predsednik ZSSS Dušan Semolič; ob 13. uri okrogla miza,
na kateri bodo sodelovali Ladi Rožič (sindikat delavcev trgovine), Tone Rozman (sindikat tekstilne
in usnjarsko predelovalne industrije), Aleksander Jus (sindikat zdravstva in socialnega skrbstva),
Jakob Počivavšek (Pergam) in Dragica Kekec (sindikat zdravstva in socialnega varstva); Dom
sindikatov, Dalmatinova 4, LJUBLJANA (STA/)
9.00 odprtje mednarodne konference o sodobnih tehnologijah in storitvah - OTS'2015 (še 17.);
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, G2, Smetanova 17, MARIBOR
10.00 mednarodna okrogla miza o prostotrgovinskemu sporazumu med EU in ZDA (TTIP) ob 25.
obletnici delovanja Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS), na kateri bodo med drugim sodelovali
generalna direktorica Evropske potrošniške organizacije BEUC Monique Goyen, evropski
poslanec Igor Šoltes, predsednica ZPS Breda Kutin, informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik,
direktor urada za kemikalije Alojz Grabnar in predstavnik koalicije proti TTIP Andrej Gnezda;
Cankarjev dom, klub, Prešernova 10, LJUBLJANA (STA/)
10.00 novinarska konferenca nekdanjega člana uprave AUKN Marka Goloba, na kateri bo
predstavil nove kazenske ovadbe v postopku prodaje Telekoma Slovenije; GH Union, dvorana
Iris, Miklošičeva 1, LJUBLJANA
10.00 zaključna konferenca Znanje za prihodnost ob koncu projektov kompetenčnih centrov za
kadre v papirni ter lesni dejavnosti, na kateri bo med drugim sodeloval tudi Marco Mensink iz
evropske konfederacije papirničarjev; ob 12. uri bo okrogla miza o kadrih, znanju in inovacijah;
Grad Jable, Grajska cesta 1, MENGEŠ
10.30 mednarodna konferenca o trajnostnem razvoju z naslovom Voda - človekova pravica,
odgovornost in priložnost, ki bo potekala v okviru Bled film festivala; ob 14. uri okrogla miza o
prihodnosti vodnih in podnebnih sprememb, ki se je bo udeležila tudi državna sekretarka na
ministrstvu za okolje in prostor Tanja Bogataj (IEDC-Poslovna šola Bled, Prešernova cesta 33);
ob 16. uri ogled prostorov Triglavskega narodnega parka (Ljubljanska cesta 27); BLED
11.00 novinarska konferenca o promociji trajnostne mobilnosti v Mariboru, ki jo organizira Zavod
Zadihaj v sodelovanju z Mestno občino Maribor; Mestna hiša Rotovž, MARIBOR
11.15 izjava za medije ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča v okviru delovnega obiska v
Mariboru; prostori Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja za električno energijo SODO,
Minarikova ulica 5, MARIBOR (STA/)
14.15 predstavitev predloga usmeritev Energetskega koncepta Slovenije, ki ga je pripravilo
ministrstvo za infrastrukturo, zbrane pa bo nagovoril minister za infrastrukturo Peter Gašperšič;
Energetika Maribor, Jadranska cesta 28, MARIBOR
16.00 slovesnost ob odprtju novih poslovnih prostorov podjetja Renishaw Tehnični Inženiring na
Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani; Fakulteta za elektrotehniko, diplomska soba,
Tržaška cesta 25, LJUBLJANA
17.00 sklepni dogodek razvojnih projektov Demola Slovenia, v okviru katerih so študenti in mladi
diplomanti skupaj s strokovnjaki in akademiki iskali rešitve na izzive industrije in lokalnega okolja;
FDV, Kardeljeva ploščad 5, LJUBLJANA
LJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil aprilske podatke o stopnji brezposelnosti.
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CELJE - Skupščina Cinkarne Celje, na kateri bodo delničarji med drugim odločali o izplačilu
dividend v višini 8,57 evra bruto na delnico in imenovali nove nadzorni svet (ob 14. uri).
MURSKA SOBOTA - Dražba zdravega jedra Aha Mure in blagovne znamke Mura z zniževanjem
cene, izklicna cena 2,3 milijona evrov (ob 12. uri).
DRUŽBA
9.30 odprtje andragoškega kolokvija in nacionalno odprtje EPALE Slovenija na temo Zmorem,
torej sem! Spodbujanje temeljnih zmožnosti odraslih, ki bosta potekala v soorganizaciji
Andragoškega centra Slovenije ter Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja
in usposabljanja, zbrane pa bo nagovorila generalna direktorica direktorata za srednje in višje
šolstvo ter izobraževanje odraslih Elvira Šušmelj; Hotel Ramada Resort, dvorana Planica,
Borovška cesta 99, KRANJSKA GORA
11.00 javna tribuna o osnutku strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2015-2024, ki se je bo
udeležil tudi ljubljanski župan Zoran Janković; Mestna hiša, velika sejna dvorana, Mestni trg 1,
LJUBLJANA (STA)
11.00 novinarska konferenca s predstavitvijo programa letošnjega Jurjevanja v Beli krajini;
Gostišče Müller, Ločka cesta 6, ČRNOMELJ
11.00 konstitutivna seja senata Univerze v Mariboru; univerza, senatna soba, Slomškov trg 15,
MARIBOR
12.00 novinarska konferenca s predstavitvijo Salona rizlinga&rieslinga ter Ljubljanske vinske poti,
ki bo 19. in 20. 6.; GH Union, vinska knjižnica, Miklošičeva 1, LJUBLJANA
12.00 izjava za medije sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije (Fides), na kateri bodo
predstavili rezultate stavke in nadaljnje aktivnosti sindikata; Domus Medica, Dunajska 162,
LJUBLJANA (STA//)
12.00 srečanje organizacijskega odbora za izvedbo mednarodnega dneva joge z mediji, na
katerem bodo predstavili aktivnosti, ki jih pripravljajo ob dnevu joge; Informacijski center Ayush,
Železna cesta 16, LJUBLJANA
12.00 generalni direktor policije Marjan Fank in državni sekretar na notranjem ministrstvu Boštjan
Šefic bosta podelila medalje policije za pogum in požrtvovalnost; MNZ, kongresna dvorana,
Litostrojska 54, LJUBLJANA (STA)
12.00 novinarska konferenca Univerzitetne športne zveze Primorske, na kateri bodo predstavili
evropsko univerzitetno košarkarsko prvenstvo; sejna soba UŠZP, Gortanov trg 15, KOPER
12.00 posvet o izobraževanju Romov v Sloveniji, ki ga organizira Zveza Romov Slovenije, zbrane
pa bosta nagovorila predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc in direktor urada za
narodnosti Stane Baluh; OŠ Sveti Jurij, Sveti Jurij 13, ROGAŠOVCI
16.00 okrogla miza o vlogi znanosti pri oblikovanju kulture zaupanja, ki bo potekala ob odprtju
Centra Emuni za arabske, islamske in bližnjevzhodne študije; ob 17. uri bo uradno odprtje centra,
ki se ga bodo udeležili državni sekretar na zunanjem ministrstvu Bogdan Benko, mengeški župan
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Franc Jerič in predsednik Emuni Abdelhamid El-Zoheiry; Grad Jable, Grajska cesta 1, MENGEŠ
18.00 ljubljanski župan Zoran Janković bo sprejel pripadnike Manevrske strukture narodne
zaščite pokrajine Ljubljana mesto ob 25. obletnici njihove ustanovitve; Mestna hiša, desni atrij,
Mestni trg 1, LJUBLJANA
19.00 s projekcijo italijansko-palestinskega filma Z nevesto sem se bo začel Festival
migrantskega filma, ki ga prireja Slovenska filantropija ob svetovnem dnevu beguncev (do 19.);
Kinodvor, Kolodvorska ulica 13, LJUBLJANA
KULTURA
9.30 novinarska konferenca s predstavitvijo letošnjega festivala narodno-zabavne glasbe
Števerjan, ki bo med 3. in 5. 7.; Svetovni slovenski kongres, Cankarjeva 1, LJUBLJANA
10.00 novinarska konferenca s predstavitvijo letošnje poletne muzejske noči, ki bo 20. junija;
Slovenski turistično informacijski center, Krekov trg 10, LJUBLJANA (STA)
11.00 novinarska konferenca Cankarjevega doma, na kateri bodo predstavili plesno-gledališko
predstavo Alma. Sama. Drobci in poudarki iz življenja in nehanja Alme Karlin (1889-1950)
avtorjev Mise Mandigo Kelly, Marijana Pušavca in Stephena Kelly; Cankarjev dom, dvorana Duše
Počkaj, Prešernova 10, LJUBLJANA
11.00 predstavitev novih romanov Mladinske knjige: Ne premikaj se (Margaret Mazantini),
Izgubljeni kovčki (Jordi Punti), Zgodovina sveta v desetih poglavjih in pol (Julian Barnes), Lažna
mesta (John Green) in Več kot to (Patrick Ness); knjigarna Konzorcij, Slovenska 29, LJUBLJANA
11.00 novinarska konferenca Muzeja sodobne umetnosti, na kateri bodo predstavili pregledno
razstavo Vadima Fiškina No magic/Čarov-Ni-Ja; ob 20. uri odprtje razstave; Muzej sodobne
umetnosti, Maistrova 3, LJUBLJANA
11.00 novinarska konferenca Kulturnega doma Nova Gorica pred mednarodnim srečanjem
saksofonistov v Novi Gorici, ki bo od 27. 6. do 4. 7.; Kulturni dom Nova Gorica, Bevkov trg 4,
NOVA GORICA
16.00 s cirkuško promenado začetek 8. mednarodnega festivala sodobne klovnade in novega
cirkusa Klovnbuf (do 21. 6.); različna prizorišča po mestnem središču, LJUBLJANA
17.00 odprtje fotografske razstave Podobe Emone 2015, namenjene slepim in slabovidnim;
Narodni muzej Slovenije - Prešernova, Muzejska ulica 1, LJUBLJANA
18.00 srečanje in pogovor s prejemnico Borštnikovega prstana Minu Kjuder, ki ga prireja
Slovenski gledališki inštitut; SLOGI, Mestni trg 17, LJUBLJANA
18.30 predstavitev knjigomata za samostojno izposojo; Knjižnica Litija, Parmova 9, LITIJA
19.00 odprtje razstave Moda v gibanju (predogled za medije ob 16.30); Slovenski etnografski
muzej, Metelkova 2, LJUBLJANA
19.00 slavnostno odprtje Bled film festivala (do 20.); Festivalna dvorana, Cesta svobode 11,
BLED
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21.00 koncert underground pevke Lydie Lunch z zasedbo Retrovirus; Metelkova mesto,
LJUBLJANA
MEDNARODNA DEJAVNOST
STUTTGART - Predsednik republike Borut Pahor bo z gospodarsko delegacijo obiskal nemški
zvezni deželi Baden-Württemberg in Bavarsko. (še 17.) (program obiska v nadaljevanju) (STA/)
LUXEMBOURG - Zasedanje notranjih in pravosodnih ministrov EU, ki se ga bo udeležila tudi
ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar. Med drugim bodo razpravljali o predlogih
Evropske komisije za razporeditev beguncev po članicah EU v sklopu nove migracijske strategije.
(STA)
LUXEMBOURG - Zasedanje kmetijskih ministrov EU, ki se ga bo udeležil tudi minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan. Med drugim bodo obravnavali nova pravila za
ekološko kmetovanje. Predvidoma ob 15. uri novinarska konferenca.
PROGRAM OBISKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE BORUTA PAHORJA NA BAVARSKEM
12.00 prihod predsednika republike in ministra za finance in gospodarstvo Baden-Württemberga
Nilsa Schmida v Daimler AG in v Mercedez-Benz Muzej; sledi predstavitev in pogovor z upravnim
odborom Daimler AG na temo Alternativni pogon, E-drive; Mercedez-Benz Muzej,
Mercedesstrasse 100, STUTTGART
13.00 delovno kosilo z upravnim odborom Daimler AG; sledi ogled muzeja; Mercedez-Benz
Muzej, Mercedesstrasse 100, STUTTGART
14.30 srečanje predsednika republike s predsednikom uprave podjetja Mahle/Letrika Heinzom K.
Junkerjem; sledi predstavitev in ogled podjetja; podjetje, Pragstrasse 46, STUTTGART
16.00 poslovna konferenca in srečanje gospodarskih predstavnikov Slovenije in
Baden-Württemberg; ob 16.15 bo nagovor predsednika republike; Haus der Wirtschaft,
STUTTGART
17.10 srečanje s Slovenci in poslovneži živečimi v Baden-Württembergu; Eugen Bolz Saal,
Königstrasse 7, STUTTGART
20.00 slovesna večerja, ki jo v čast predsedniku republike priredi predsednik vlade Zvezne dežele
Baden-Württemberg Winfried Kretschmann; Haus der Geschichte, Konrad-Adenauer-Strasse 16,
STUTTGART
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Naslov: Kaj, kam, kdaj
Avtor:
Rubrika/Oddaja: TRIP
Površina/Trajanje:

Žanr: POROČILO

119,56

Naklada: 39.340,00

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT

Kaj, kam, kdaj
P Čipkarski festival Od petka ,
19., do nedelje , 21. junija , bo

vinske poti , ki vas bo vodila
na sprehod med stojnicami z

skozi dolino Soče čez prelaz Vršič
v Kranjsko Goro in nazaj v Beljak.

potekal festival idrijske čipke.
Vrhunske razstave , predavanja ,
tekmovanja, delavnice in drugi
spremljevalni dogodki v Idrijo
privabijo številne obiskovalce.
Vsi, ki imajo radi čipko ter
domačo in umetnostno
obrt, obiščejo sejem obrti in
trgovinice s čipko. Festival je
tudi priložnost za vse ljubitelje
dobre hrane. Veliko bo kreativnih
delavnic za otroke , ob slikovitem
vodnem kanalu Rake bo potekal
2. rekreativni tek za zlati klikl.
Več: www.festivalidrijskecipke.si

vinsko-kulinarično ponudbo na
ulicah, trgih in mostovih Stare
Ljubljane. V osrednjem atriju
Mestne hiše bo mogoče pokusiti
in kupiti rose vina slovenskih
vinarjev in vinskih kleti.
Ponudniki vinsko-kulinaričnih
dobrot bodo razporejeni po
vinorodnih okoliših, pridružile
se jim bodo kmetije s pridelki in
dobrotami ter nekatere gostilne
in restavracije ...
Več : www.ljubljanskavinskapot.si

Po

Vinski razvajenci V soboto ,
20. junija , od poldneva, boste
v ljubljanskem starem jedru
deležni vinskih razvajanj na že
skoraj poletni izvedbi Ljubljanske
P

P

Festival na pedalih

V

nedeljo v Kranjsko Goro ,
na Alpe-Adria Bikefestival
z vrhunskima gorskima
maratonoma , enim na relaciji
Beljak– Kranjska Gora – Trbiž ,
drugim pa čez Predel v Bovec ,

vrtenju pedalov čez čudovite
panorame Avstrije , Slovenije in
Italije sledi pester spremljevalni
program z raznimi animacijami
in koncerti.
Več : www.kranjska-gora.si

Družina poje Na gradu
Bogenšperk v nedeljo, 21.
junija , prvič prirejajo festival
družinskega petja.
Sodelovale bodo domače
družine , veseli pa so, da so se
vabilu odzvale tudi družine iz
vse Slovenije. Družinsko petje
je nekoč ljudi povezovalo in
spremljalo pri najrazličnejših
dejavnostih , zlasti po končanem
delu , ob večerih , ob družinskih in
drugih praznikih.
Več : www.bogensperk.si
P
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