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Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v torek, 1. decembra.
Virtualno zasedanje zunanjih ministrov zveze Nato, ki se ga bo udeležil minister za zunanje
zadeve Anže Logar. Med drugim bodo obravnavali ključna vprašanja za zavezništvo, vključno
z odzivanjem na krepitev ruskih vojaških zmogljivosti in vzpon Kitajske, misijo v Afganistanu
ter krepitvijo zavezništva za spopadanje z izzivi v prihodnjem desetletju in pozneje. (še 2.)9.00
predsednik odbora DZ za zadeve EU Marko Pogačnik, podpredsednik odbora Nik Prebil in
član odbora Andrej Černigoj se bodo udeležili virtualnega zasedanja Konference odborov
parlamentov EU za evropske zadeve (Cosac); DZ, velika dvorana na Tomšičevi, vhod s
Šubičeve 4, LJUBLJANA13.15 izjava za medije ministra za javno upravo Boštjana Koritnika v
zvezi s predlogom spremembe volilnih okrajev; prek platforme Microsoft Teams, prijava na
soj.mju@gov.si (STA)14.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na
kateri bodo med drugim obravnavali predlog zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s
čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju; DZ, mala dvorana,
Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)14.00 zaprta seja komisije DS za mednarodne odnose in
evropske zadeve, na dnevnem redu je informacija o razmerah v BiH ter poročilo o 7. srečanju
skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v Bruslju 28. in 29. 9.; DZ, soba 212,
Šubičeva 4, LJUBLJANA14.00 seja odbora DZ za finance, na kateri bodo med drugim
obravnavali novelo zakona o davku na tonažo in letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb
RS in SDH za leto 2019; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)15.45 spletna
razprava o prihodnosti odnosov med EU in ZDA po nedavnih ameriških volitvah in menjavi v
Beli hiši, ki jo v okviru pogovorov Studio Evropa pripravlja Pisarna Evropskega parlamenta v
Sloveniji, na njej pa bodo sodelovali evropski poslanec (EPP) in predsednik odbora
Evropskega parlamenta za zunanje zadeve David McAllister, evropska poslanka (EPP) in
članica odbora Evropskega parlamenta za trgovino Danuta Hübner, slovenska evropska
poslanca Tanja Fajon (S&D) in Klemen Grošelj (RE), ameriški senator (D) in član senatnega
odbora za zunanje zadeve Bob Menende ter nekdanja visoka zunanjepolitična predstavnica
EU Federica Mogherini; na Facebook strani Evropskega parlamenta Slovenije:
sta.si/q1xNZNBRUSELJ - Videokonferenca ministrice za pravosodje Lilijane Kozlovič z
evropskim komisarjem za pravosodje Didierjem Reyndersom.LJUBLJANA - Ministrska
konferenca Zveze držav Jugovzhodne Azije, ki se je bo prek videokonference udeležil minister
za zunanje zadeve Anže Logar.BRUSELJ - Virtualno neformalno srečanje Sveta za splošne
zadeve EU, na katerem bo sodeloval državni sekretar na zunanjem ministrstvu Gašper
Dovžan.GOSPODARSTVOBRUSELJ - Virtualno zasedanje finančnih ministrov EU, ki se ga
bo udeležil minister za finance Andrej Šircelj. Med drugim bodo razpravljali o gospodarskih
razmerah in evropskem semestru 2021, krepitvi bančne unije in akcijskem načrtu Komisije za
unijo kapitalskih trgov.BRUSELJ - Neformalno srečanje ministrov EU, pristojnih za teritorialno
kohezijo, ki se ga bo udeležil minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, na njem bodo med
drugim razpravljali in predvidoma sprejeli Teritorialno Agendo 2030 (ob 10. uri).8.30 spletna
novinarska predstavitev E-GMP platforme za novo generacijo električnih vozil skupine
Hyundai-Kia (HMG); prek aplikacije Zoom, prijava na as@kmag.netLUXEMBOURG - Eurostat
bo objavil prvo oceno novembrske inflacije v območju evra.DRUŽBABRUSELJ -
Videokonferenca ministrov članic EU za šport, na kateri bodo med drugim razpravljali o
posledicah covida-19 za področje športa, predvsem športnih tekmovanj, ministrica za
izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec pa bo predstavila stanje na tem področju v
Sloveniji.8.30 spletna novinarska konferenca Mestne občine Maribor, na kateri bodo
predstavili program Čarobnega decembra 2020; prek MS Teams, prijava na
pr@maribor.si10.00 spletna novinarska konferenca župana Občine Ravne na Koroškem
Tomaža Rožena o aktualnem dogajanju v občini; prek MS Teams11.00 novinarska
konferenca Doma Danice Vogrinec Maribor, na kateri bodo predstavili informacije o
epidemiološkem stanju v domu; pred delovno enoto Pobrežje, Čufarjeva cesta 9, MARIBOR
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preiskave, v kateri so ugotovili sistematično izvrševanje kaznivih dejanj oškodovanja upnikov, kršitev
temeljnih pravic delavcev, davčnih zatajitev in kaznivih dejanj, povezanih z zlorabo pravic pri
združevanju družin in prejemanju socialnih transferjev, sodelovala bosta vodja sektorja
kriminalistične policije PU Novo mesto France Božičnik ter vodja oddelka za poslovni in javni sektor
iz uprave kriminalistične policije na GPU Dragan Obolnar; možnost postavljanja novinarskih vprašanj
prek sistema Cisco Webex Meetings, https://policija.webex.com/meet/novinarska.konferenca.policije
(ID: 849 086 817), izjavo bo mogoče spremljati tudi na
novinarska.konferenca.policije@policija.webex.com14.00 virtualni panel o vplivu vode na ljudi, ki ga
organizira Blejski vodni festival; prenos na sta.si/qoIWsZ18.00 virtualna razstava Adijo stigma in
pogovor o življenju z virusom hiv, ki ju ob svetovnem dnevu boja proti aidsu pripravlja Zavod
SCCA-Ljubljana; na povezavi sta.si/qTissP20.00 prireditev s podelitvijo državnih nagrad za izjemne
dosežke v znanstveno-raziskovalni dejavnosti - Zoisovih nagrad, Zoisovega priznanja, Puhove
nagrade, Puhovega priznanja in priznanja Ambasador znanosti, ki bo tokrat potekala v obliki
dokumentarnega filma z nagrajenci in nagovoroma predsednika republike Boruta Pahorje ter
ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec; TV Slovenija, drugi
programLJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja v t. i. aferi preskakovanja čakalnih
vrst v UKC Ljubljana (ob 9.15).KOPER - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja Arisu Alibašiću,
Gregorju Setnikarju in Aleksandru Vettorazziju zaradi očitkov o tihotapljenju več kot 300 kilogramov
heroina, ki so ga leta 2018 zasegli v koprskem pristanišču (ob 10. uri).SLOVENJ GRADEC - Prižig
praznične razsvetljave v Slovenj Gradcu.LJUBLJANA - Svetovni dan boja proti
aidsu.KULTURABRUSELJ - Videokonferenca ministrov EU za kulturo in avdiovizualno področje.
Razpravljali bodo o najprimernejših rešitvah za ublažitev vpliva krize ter o stanju pogajanj o
programu Ustvarjalna Evropa 2021-2027.11.00 s tekmovanjem projektov v razvoju iz držav nekdanje
Jugoslavije začetek tridnevnega programa AnimatekaPRO; ogled prek
https://online.animateka.si/11.00 novinarska konferenca pred premiero predstave in izidu dveh knjig
v sklopu projekta Ni mogoče čakati zaman Leje Jurišič in Miklavža Komelja; prek Zooma na povezavi
sta.si/qGfKJH (STA)11.00 spletna novinarska konferenca Kulturno izobraževalnega društva Kibla, na
kateri bodo predstavili Mednarodni festival umetnosti, tehnologije in znanosti Kiblix 2020: Virtualni
svetovi danes; na povezavi sta.si/q4B2bF (STA)14.00 spletni seminar z naslovom Avtor_ica in
avtorska pravica na področju literature v organizaciji Društva slovenskih pisateljev (še 2.); prek
platforme Zoom, prijava na natasa.cebular@drustvo-dsp.si20.00 spletni koncert v živo
Bowrain/Vollmaier v okviru Cankarjevih torkov; Cankarjev dom, Gallusova dvorana, Prešernova 10
ter na spletu, LJUBLJANA20.00 radijski in spletni prenos akustičnega koncerta rock skupine Big
Foot Mama v oddaji Izštekani; Val202 in na povezavi sta.si/qaByZz20.00 s koncertom Trans začetek
prvega festivala - Forum nove glasbe; prek spleta20.30 drugi koncert 7. Slowindove pomladi 2020 z
naslovom Praodrja, na katerem bodo nastopili Pihalni kvintet Slowind, Neofonía in študenti Studia za
sodobno glasbo Akademije za glasbo v Ljubljani; pred koncertom bo ob 20. uri še pogovor s Petro
Strahovnik; na spletni strani www.slowind.org in na FB strani sta.si/qDFse0LJUBLJANA - V
Mednarodnem grafičnem likovnem centru bo na ogled razstava Menažerija: 37 dni božiča vizualne
umetnice Iris Pokovec (virtualno na družabnih omrežjih MGLC).telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24
10 152telefaks: 01/ 43 42 970e-mail: desk@sta.siDEŽURNI:notranjepolitično uredništvo:dopoldne
Anja Gorenc, popoldne Alenka Potočniktel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.sigospodarsko
uredništvo:dopoldne Elizabeta Gačnik, popoldne Matej Luzartel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail:
gospodarstvo@sta.sizunanjepolitično uredništvo:dopoldne Jure Kos, popoldne Vesna Rakovec
Bernardtel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.sikulturno uredništvo: Tatjana Zemljičtel. št.: 01/
24 10 148, e-mail: kultura@sta.sivečerna dežurna urednica (od 17. do 23. ure): Mojca
Zorkospremljate nas lahko tudi na:Facebook: https://www.facebook.com/STA.NoviceTwitter:
https://twitter.com/STA_novice


