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Ljubljana, 7. junija - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v
sredo, 7. junija.
POLITIKA
8.00 skupna seja odbora DZ za pravosodje in odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo
obravnavali predlog stališča do osnutka uredbe o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z
ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA
8.30 zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na dnevnem redu je
pogovor z direktorjem Urada RS za preprečevanje pranja denarja; predvidoma ob 10. uri
izjava za medije predsednika komisije Branka Grimsa (preddverje dvoran na Tomšičevi ulici);
DZ, sejna soba na Tomšičevi - klet, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA (STA/)
9.00 seja odbora DZ za finance in monetarno politiko, na kateri bodo med drugim po sprejetem
odložilnem vetu državnega sveta ponovno obravnavali novelo zakona o izvrševanju
proračunov za 2017 in 2018; DZ, velika dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4,
LJUBLJANA (STA/)
10.00 klavzura stranke DeSUS, na kateri bodo razpravljali o aktualnih političnih vprašanjih
(fototermin ob prihodu); predvidoma ob 13. uri izjava za medije predsednika stranke Karla
Erjavca (dvorana Elegans); Hotel Brdo, Predoslje 39, BRDO PRI KRANJU (STA//)
14.00 seja komisije DS za državno ureditev, na kateri bodo med drugim obravnavali letno
poročilo o delu policije za 2016; DZ, soba 209, Šubičeva 4, LJUBLJANA
14.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine
nepovezanih poslancev obravnavali ustreznost višine dokapitalizacije bank v letu 2013; DZ,
velika dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA (STA/)
15.30 predsednik republike Borut Pahor se bo vpisal v žalno knjigo, odprto v spomin na
nekdanjega avstrijskega zunanjega ministra Aloisa Mocka (fototermin); Veleposlaništvo
Avstrije, Prešernova cesta 23, LJUBLJANA ()
GOSPODARSTVO
9.00 odprtje Bančne konference, ki jo prireja Združenje bank Slovenije, uvodni nagovor pa bo
imel direktor združenja France Arhar; ob 9.15 bo imel nagovor predsednik nadzornega sveta
združenja Giancarlo Miranda; ob 9.30 bo član upravnega odbora Enotnega odbora za
reševanje Antonio Carrascosa spregovoril o reševanju bank v bančni uniji, sledi nagovor vice
guvernerja Banke Slovenije Marka Bošnjaka in razprava, ob 11.30 pa se bodo nadaljevala
predavanja; ob 15.30 okrogla miza Kaj novi poslovni modeli bank pomenijo v odnosu do
strank?; Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, LJUBLJANA (STA/)
9.00 seja razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki se je bo udeležila tudi
ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj, s člani sveta pa bodo med
drugim razpravljali o izhodiščih za spremembo operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014-2020; Mestna hiša, Mestni trg 1, LJUBLJANA
9.00 predstavitev aktualnega razpisa za promet v okviru evropskega programa Instrument za
povezovanje Evrope, ki jo prireja ministrstvo za infrastrukturo v sodelovanju s predstavniki
Evropske komisije, udeležil pa se je bo tudi državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu
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Jure Leben; predvidoma ob 10. uri izjava za medije; vlada, velika sejna dvorana, Gregorčičeva 27,
LJUBLJANA
9.00 strokovni posvet z okroglo mizo na temo državnih infrastrukturnih projektov kot temeljev
trajnega razvoja slovenske gradbene stroke, uvodni nagovor bo imel minister za infrastrukturo Peter
Gašperšič; Kongresni center Brdo, dvorana Splendens, Predoslje 39, BRDO PRI KRANJU
9.30 minister za kmetijstvo Dejan Židan bo obiskal kmetico leta 2016 Jelko Krivec; v okviru obiska bo
potekalo tudi srečanje s predstavnicami Zveze kmetic Slovenije; Kmetija Jelke Krivec, Šentjurij 4,
MIRNA PEČ
9.40 novinarska konferenca v okviru strokovnega posveta o ustanavljanju energetskih zadrug, na
kateri bodo predstavili možnost vstopa v podnebni sporazum in bodoči energetski koncept Slovenije
(posvet se začne ob 9.30); Kulturni dom Bovec, Ledina 6, BOVEC
12.00 interaktivno predavanje Smart&digital, na katerem se bodo pogovarjali o najnovejših trendih in
možnostih glede digitalizacije v podjetjih, še posebej v sektorju industrije dogodek pa bo potekal v
okviru evropskega projekta Smart-space; Tehnološki park Ljubljana, konferenčna dvorana stavbe B,
LJUBLJANA
12.00 okrogla miza o pomenu načrtovane investicije Magne Steyr za gospodarski razvoj Štajerske,
na kateri bodo sodelovali predstavniki Magne Steyr, direktorica Štajerske gospodarske zbornice
Aleksandra Podgornik, predsednik GZS Boštjan Gorjup in glavni izvršni direktor Impol 2000 Edvard
Slaček; Štajerska gospodarska zbornica, Ulica talcev 24, MARIBOR
13.00 okrogla miza o pripravi gospodarstva na uveljavitev splošne uredbe o varstvu osebnih
podatkov v organizaciji Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS; GZS, dvorana F,
Dimičeva 13, LJUBLJANA
13.30 seja sveta Severne Primorske (Goriške razvojne) regije, na kateri bodo med drugim
obravnavali operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 in projekt
kolesarske povezave Severne Primorske; ob 14.30 drugi del z udeležbo ministra za kmetijstvo
Dejana Židana in generalnega direktorja direkcije za vode Tomaža Prohinarja (zaprto za medije,
izjava na koncu); občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, Volčja Draga, RENČE
14.00 seja razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija, ki se je bo udeležila tudi ministrica
za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj, s člani sveta pa bodo med drugim
razpravljali o izhodiščih za spremembo operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020; grad Rajhenburg, Cesta izgnancev 3, BRESTANICA
17.00 omizje z naslovom Izzivi Slovenije 2020: Vloga pametnih omrežij in skupnosti v dobi
energetske in digitalne transformacije, na katerem bo imel uvodni nagovor državni sekretar na
infrastrukturnem ministrstvu Klemen Potisek, sodelovala pa bosta tudi direktor Sodo Matjaž Vodušek
in v. d. direktorja urada vlade za varovanje tajnih podatkov Dobran Božič; Fakulteta za upravo,
Gosarjeva ulica 5, LJUBLJANA
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja proti nekdanjim vodilnim v CPL Ranku
Mimoviću, Stanku Petriču in Primožu Ovijaču ter družbi Patera zaradi obtožbe o goljufiji (ob 9. uri).
LJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil podatke o stroških dela za prvo četrtletje in podatke o
odločitvah tožilstev in sodišč v kazenskih zadevah za 2016.
KOPER - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja koprskemu županu Borisu Popoviču in
soobtoženima v zadevi kopališče (ob 9. uri).
KOPER - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja nekdanjemu predsedniku uprave Luke Koper
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Robertu Časarju, nekdanjemu članu uprave Nenadu Vujinoviću ter lastniku WTN Pavletu
Krumenakerju zaradi domnevno fiktivnega posla Luke Koper z varnostno službo WTN (ob 9. uri).
DRUŽBA
9.00 strokovno srečanje o varnem delu na soncu, ki jo ga ob začetku kampanje za boljše zdravje in
večjo varnost delavcev prireja UKC Ljubljana; ob 10.30 predstavitev za medije; GH Union,
Miklošičeva 1, LJUBLJANA
9.00 odprtje nacionalne NVO konference z naslovom Dobra zgodba - vstopnica v učinkovito
komuniciranje; Poligon, Tobačna ulica 5, LJUBLJANA
10.00 predstavitev projekta Dostopnost otroškega muzeja Hermanov brlog za slepe in slabovidne z
odprtjem stalne razstave iger prilagojenih za slepe in slabovidne, pri projektu so sodelovali Muzej
novejše zgodovine Celje, Združenje prijateljev slepih Slovenije in Pedagoška fakulteta Univerze na
Primorskem; ob 11. uri prireditev ob dnevu prijateljev slepih in odprtje prilagoditev otroškega muzeja;
Muzej novejše zgodovine Celje, Prešernova ulica 17, CELJE
10.00 odprtje konference Dnevi varstvoslovja, ki jo organizira Fakulteta za varnostne vede, uvodne
nagovore pa bodo imeli dekan fakultete Andrej Sotlar, rektor mariborske univerze Igor Tičar,
mariborski župan Andrej Fištravec in svetovalec predsednika vlade za nacionalno varnost Erik
Kopač; ob 10.50 okrogla miza, udeležil se je bo tudi državni sekretar na notranjem ministrstvu
Boštjan Šefic; City hotel, Ulica kneza Koclja 22, MARIBOR
10.00 novinarska konferenca pred odprtjem kampa v okviru Rimskih iger na Ptuju; Rimski Kamp
Poetovio (Štuki pri Ptuju), PTUJ
10.00 odprtje Festivala športa mladih, udeležila se ga bo tudi ministrica za izobraževanje, znanost in
šport Maja Makovec Brenčič; Športni center Žalec, ŽALEC
11.00 sklepna prireditev projekta Misija: Zeleni koraki, na kateri bo imel nagovor minister za
infrastrukturo Peter Gašperšič; SiTi Teater BTC, Šmartinska 152, LJUBLJANA
11.00 novinarska konferenca s predstavitvijo prireditve Ljubljanska vinska pot, ki bo 17. junija; STIC,
Krekov trg 10, LJUBLJANA
11.00 javni shod proti ograjam in žici na mejah, ki ga pripravljajo sindikati upokojencev različnih
držav (poleg mejnega prehoda v Slovenski vasi); ob 11.30 podpis listine (dvorana krajevne skupnosti
Jesenice na Dolenjskem); BREŽICE
11.00 novinarska konferenca s predstavitvijo Drava festivala, ki bo med 9. in 11. junijem; Hiša Stare
trte na Lentu, Vojašniška ulica 8, MARIBOR
11.00 novinarska konferenca Občine Škofja Loka, na kateri bodo predstavili junijsko
športno-rekreativno, kulturno, etnološko, družabno in turistično dogajanje v Škofji Loki in njeni
okolici; Občina, poročna dvorana, Mestni trg 15, ŠKOFJA LOKA
12.00 novinarska konferenca v okviru mednarodnega kongresa zdravnikov specialistov s področja
gastroenterologije in hepatologije, na kateri bodo spregovorili o rešitvah na področju zgodnjega
odkrivanja raka na želodcu in ostalih vsebinskih poudarkih dogodka; Domus Medica, Dunajska cesta
162, LJUBLJANA (STA/)
12.00 predaja kombija Varstveno delovnemu centru (VDC) Zagorje ob Savi v zdravstvene in
rehabilitacijske namene; ob 12.30 novinarska konferenca, na kateri bodo predstavili težave, s
katerimi se javni zavodi soočajo pri pridobivanju javnih sredstev; VDC Zagorje ob Savi, Cesta 9.
avgusta 59 c, ZAGORJE OB SAVI
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13.30 podpis izvajalske pogodbe za energetsko sanacijo sedmih občinskih stavb v Občini Črnomelj;
Občina, sejna soba, Trg svobode 3, ČRNOMELJ
14.00 okrogla miza o varni rabi zdravil ob 10-letnici Javne agencije RS za zdravila in medicinske
pripomočke (JAZMP), na kateri bodo med drugim sodelovali namestnik direktorice JAZMP Stanislav
Primožič, predsednik Lekarniške zbornice Slovenije Miran Golub, predsednik Slovenskega
farmacevtskega društva Matjaž Tuš ter direktorica inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin Andreja Bizjak; GH Union, bela dvorana, Miklošičeva 1, LJUBLJANA (STA/)
14.30 predstavitev problematike in možnih rešitev E-oskrbe na domu, na dogodku bodo sodelovali
državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Andreja Črnak Meglič, direktorica strategije in
regulative v Telekomu Slovenije Suzana Leben, direktorica direktorata za dolgotrajno oskrbo na
ministrstvu za zdravje Tatjana Buzeti, generalni direktor ZZZS Marjan Sušelj, strokovna direktorica
UKC Ljubljana Marija Pfeifer in direktorica Doma ob Savinji Celje Bojana Mazil Šolinc; Telekom
Slovenije, multimedijska dvorana, Cigaletova ulica 17, LJUBLJANA (STA/)
14.30 sklepna prireditev vseslovenskega projekta Simbioza šola s podelitvijo naziva Naj Simbioza
šola; OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika, Pod Hruševco 33, VRHNIKA
15.00 seja zdravstvenega sveta, na kateri bodo med drugim obravnavali možnosti za evropsko in
mednarodno sodelovanje ministrstva za zdravje ter nacionalni program za hemofilijo; ministrstvo za
zdravje, pritličje, velika sejna soba, Štefanova ulica 5, LJUBLJANA
15.15 novinarska konferenca po koncu poslovanja varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer v
Mestni občini Celje; občina, Trg celjskih knezov 9, CELJE
16.00 kulturno-kulinarični dogodek Greš na kavo?, ki ga pripravlja Varstveno delovni center Polž
Maribor, na njem pa bodo tokrat skupaj z v Sloveniji živečimi Američani predstavili kulturno tradicijo
ameriškega naroda (ob 15. uri novinarska konferenca); VDC Polž, Park mladih 4, MARIBOR
16.00 piknik Zvezde pod klobuki; restavracija Evergreen ob igrišču za golf, SMLEDNIK
16.30 prireditev s predstavitvijo uspešno izvedenih projektov Univerze v Mariboru, udeležil se je bo
tudi mariborski župan Andrej Fištravec; Botanični vrt Univerze v Mariboru, Pivola 10, HOČE
17.00 akademija ob prazniku Občine Krško, na kateri bo imel nagovor predsednik republike Borut
Pahor; Kulturni dom Krško, Trg Matije Gubca 2, KRŠKO ()
18.00 debata z naslovom Politično stanje v Sloveniji desno od sredine, ki jo prireja Fokus 2031,
sodelovali pa bodo profesor in nekdanji politik Miha Brejc, odgovorni urednik Portala plus Dejan
Steinbuch in sourednik portala Kritika konservativna Oskar Mulej; Kavarna Union, Miklošičeva 1,
LJUBLJANA
18.00 odkritje spominske plošče v spomin na pomembne dogodek iz časa osamosvojitve, dogodek
prireja Občinski odbor VSO Celje, nagovor pa bo imel tudi predsednik VSO Aleš Hojs; Plinarniška
ulica 10, CELJE
19.00 dobrodelni koncert Otroci za otroke v okviru akcije zbiranja sredstev za brezplačna letovanja
otrok iz socialno ogroženih družin Pomežik soncu, ki jo prireja Zveza prijateljev mladine Slovenije;
Cankarjev dom, Prešernova 10, LJUBLJANA
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja kriminalni združbi, ki naj bi preprodajala
drogo v Sloveniji in na Hrvaškem (ob 9.15).
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KRANJ - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja Metiju Plavi zaradi kaznivega dejanja
izsiljevanja (ob 8.30).
VRHNIKA - V prostorih Občine Vrhnika bo začela delovati informacijska pisarna, v kateri bosta na
vprašanja prebivalcev odgovarjala strokovnjaka s področja varovanja zdravja in s področja varstva
rastlin; odprta bo ob ponedeljkih od 9. do 13. ure in ob sredah od 13. do 17. ure.
LJUBLJANA - Dan slovenskih izgnancev.
KULTURA
10.00 novinarska konferenca Muzeja novejše zgodovine Celje, Združenja prijateljev slepih Slovenije
in primorske Pedagoške fakultete, na kateri bodo predstavili projekt Dostopnost otroškega muzeja
Hermanov brlog za slepe in slabovidne ter stalno razstavo iger, prilagojenih za slepe in slabovidne;
ob 11. uri prireditev ob dnevu prijateljev slepih in odprtje prilagoditev otroškega muzeja; Muzej
novejše zgodovine Celje, Prešernova ulica 17, CELJE
10.00 novinarska konferenca Prešernovega gledališča Kranj s predstavitvijo repertoarja sezone
2017/2018; Prešernovo gledališče Kranj, zgornji foaje, Glavni trg 6, KRANJ
11.00 literarna matineja Celjske Mohorjeve družbe, na kateri bodo predstavili knjigo Janez
Medveška Potepi po Sloveniji; knjigarna Celjske Mohorjeve, Nazorjeva ulica 1, LJUBLJANA
11.00 predstavitev novosti založbe Miš: Poletje pod lastovičjim zvonikom (Slavko Pregl), V napačni
zgodbi (Cvetka Sokolov), Črno belo (Žiga X. Gombač), Skrivni gozd (Jure Jakob) in Črna skala Belo
mesto (Alec S. Patrić); knjigarna Konzorcij, Slovenska 29, LJUBLJANA
11.00 novinarska konferenca s predstavitvijo dogodka Zborovski bum 2017, ki bo 13. junija in je
namenjen množičnemu petju otrok večglasnih šolskih pevskih zborov; Vetrinjski dvor, Vetrinjska
ulica 30, MARIBOR
17.00 javno branje epov Vrata nepovrata Borisa A. Novaka; Narodna galerija, kavarna, Prešernova
cesta 24, LJUBLJANA
17.00 predstavitev knjige Mateje Ratej Markuzzijev madež; Rojevanje človekovih pravic po prvi
svetovni vojni; Univerzitetna knjižnica Maribor, Glazerjeva dvorana, Gospejna ulica 10, MARIBOR
18.00 odprtje novih prostorov Goethe-Instituta Ljubljana z informansom Aktuator:Schwitters,
udeležila se ga bosta tudi minister za kulturo Tone Peršak in nemški veleposlanik Klaus Riedel; Mirje
12, LJUBLJANA (STA)
21.00 premiera muzikala Vesna, ki ga je režiral Vojko Anzeljc; Križanke, Trg francoske revolucije 1,
LJUBLJANA
MEDNARODNA DEJAVNOST
JERUZALEM - Predsednik DZ Milan Brglez bo začel dvodnevni uradni obisk v Izraelu in v Palestini.
Med drugim se bo srečal s predsednikom kneseta Yulijem Yoelom Edelsteinom ter sodeloval na
sprejemu ob dnevu državnosti in 25. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Izraelom in
Slovenijo. V četrtek se bo Brglez sestal tudi s predsednikom Izraela Reuvenom Rivlinom ter obiskal
Palestinska ozemlja. (še 8.)
PARIZ - Začne se letno zasedanje sveta OECD, na katerem bosta iz Slovenije sodelovala minister
za javno upravo Boris Koprivnikar in finančna ministrica Mateja Vraničar Erman; države bodo
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podpisale tudi multilateralno konvencijo za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in
preusmerjanje dobička. Koprivnikar se bo v okviru Foruma OECD udeležil okrogle mize o
inovativnosti in učinkovitosti vlad ter nastopil v panelu o aktivnostih držav za zagotavljanje čim večjih
koristi od digitalne preobrazbe. (še 8.)
RAMALA - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič bo zadnji dan
delovnega obiska v Izraelu obiskala Urad RS v Palestini s sedežem v Ramali, se srečala z ministrom
za izobraževanje in visoko šolstvo v Palestini Sabrijem Saidamom ter obiskala Univerzo Birzeit.
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
mnenje/pripombe o servisu STA: e-mail: pripomba@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Alenka Potočnik, popoldne Aleš Kocjan
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Martina Kolenc, popoldne Jernej Šmajdek
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Jure Kos, popoldne Vesna Rojko
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Tatjana Zemljič
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerna dežurna urednica (od 17. do 23. ure): Sergeja Kotnik Zavrl
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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