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Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v torek, 12. januarja.
Predsednik vlade Janez Janša in direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek
naj bi popoldne predstavila načrt cepljenja. Ta naj bi upošteval tudi epidemiološko situacijo po
posameznih statističnih regijah in na določenih območjih predvidel prednostno cepljenje.9.00
seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab v zadevi Kangler, na kateri bodo zaslišali
nekdanja ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja in Vinka Gorenaka ter
informacijsko pooblaščenko Mojco Prelesnik; DZ, mala dvorana na Tomšičevi, vhod s
Šubičeve 4, LJUBLJANA        15 minut po koncu delno zaprta seja, na kateri se bodo med
drugim dogovorili o delu; DZ, mala dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4,
LJUBLJANA14.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri
bodo obravnavali predlog novele zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
ter poročilo o delu in finančnem poslovanju Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v RS za leto 2019; DZ, mala dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA14.00
seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o gospodarskih
družbah; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA14.00 predsednik DZ Igor Zorčič se bo
srečal s predstavniki Študentske organizacije Slovenije, ki ga bodo seznanili s socialnim
položajem mladih (fototermin pred začetkom srečanja v preddverju velike dvorane, dogodek
bo zaprt za javnost); DZ, soba 217, Šubičeva 4, LJUBLJANA (FOTO)GOSPODARSTVO14.00
slavnostna digitalna skupščina GZS, na kateri bodo sodelovali predsedniki zbornic Avstrije,
Madžarske, Slovaške, Romunije, Češke in Hrvaške, ki bodo izmenjali poglede na trenutne
razmere, ukrepe za nov gospodarski zagon in prihodnje sodelovanje; prijava na sta.si/qgxBUu
(STA)DRUŽBA10.00 videokonferenca s predstavitvijo mladinskega dela Simone Semenič z
naslovom Skrivno društvo KRVZ, izdanega v času obeleževanja 100-letnice organiziranega
delovanja Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije v sodelovanju z Mladinsko knjigo;
prek platforme Zoom, sta.si/qyC2h411.00 spletni posvet o hibridnem izobraževanju v času
pandemije in po njej, ki ga pripravlja Svet za razvoj SAZU, nagovore bodo imeli generalna
direktorica Generalnega direktorata za izobraževanje, mlade, šport in kulturo pri Evropski
komisiji Themis Christophidou, Slavko Splichal iz Sveta za razvoj SAZU in šolska ministrica
Simona Kustec; prijava na sta.si/qeZbVG11.00 virtualna predstavitev knjige Ljubljanski
kongres 1821: diplomatskozgodovinska študija Vladimirja Šenka - znanstvenokritična izdaja,
ki jo pripravljata Mohorjeva založba Celovec in ZRC SAZU in Zgodovinski inštitut Milka Kosa,
sodelovali bodo uredniki Andrej Rahten, Gregor Antoličič in Oskar Mulej; prijava na
sta.si/qWGMMb, dogodek bo mogoče spremljati tudi na Youtube kanalu
https://youtu.be/wkCP0lEv1nk14.00 predavanje morskega biologa Lovrenca Lipeja o vplivu
podnebnih sprememb na morske in obalne ekosisteme, ki ga organizirata Mediteranski inštitut
za okoljske študije ZRS Koper in Regionalni razvojni center Koper; prek platforme Zoom,
prijava na https://forms.gle/iuZmxw2U2TDJc83R6 (STA)15.00 spletni posvet o vrednostni
paradigmi zdravstvenega varstva, ki ga pripravljajo Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani,
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Onkološki inštitut Ljubljana, uvodne nagovore
bodo imeli izredna profesorica na ljubljanski ekonomski fakulteti Petra Došenović Bonča,
generalni direktor ZZZS Marjan Sušelj in predsednik zdravstvenega sveta v prejšnji sestavi
Aleš Rozman; http://raziskave.ef.uni-lj.si/a/101816.00 seja sveta Splošne bolnišnice Slovenj
Gradec, na kateri bodo med drugim razpravljali o imenovanju direktorja bolnišnice, investicijah
in stanju glede covida-19; bolnišnica, nova sejna soba, Gosposvetska cesta 1, SLOVENJ
GRADECKULTURA11.00 spletna novinarska konferenca festivala umetnosti, tehnologije in
znanosti Kiblix; prek platforme Zoom, sta.si/qEphNn12.00 odprtje razstave Muzej skozi
zgodovino: najstarejše pridobitve Deželnega muzeja za Kranjsko, pozdravne nagovore bodo
imeli direktor Narodnega muzeja Slovenije Pavel Car, direktorica Prirodoslovnega muzeja
Slovenije Breda Činč Juhant in direktorica Slovenskega etnografskega muzeja Natalija
Polenec; na spletnih kanalih Narodnega muizeja Slovenije: Youtube (sta.si/q14rwx),
Facebook (sta.si/qejfQ1) in Instagram (sta.si/qVo6au)LJUBLJANA - V TAM-TAM ulični galeriji

https://www.sta.si/2853833
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bo na ogled razstava dokumentarnega fotografa Simona Changa z naslovom Pretekli dogodki
prihodnosti, ki je nastala v koprodukciji z Galerijo Fotografija.AJDOVŠČINA - V Pilonovi galeriji se bo
virtualno odprla nova občasna razstava Lele B. Njatin z naslovom Ker mi nismo le podobe, smo
ljudje.telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152telefaks: 01/ 43 42 970e-mail:
desk@sta.siDEŽURNI:notranjepolitično uredništvo:dopoldne Tatjana Žnidaršič, 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 Vesna Rakovec Bernard, popoldne Jure Kostel. 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): Nadja Podobnikspremljate nas lahko
tudi na:Facebook: https://www.facebook.com/STA.NoviceTwitter: https://twitter.com/STA_novice
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Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v torek, 12. januarja.
POLITIKA9.00 seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab v zadevi Kangler, na kateri
bodo zaslišali nekdanja ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja in Vinka Gorenaka
ter informacijsko pooblaščenko Mojco Prelesnik; DZ, mala dvorana na Tomšičevi, vhod s
Šubičeve 4, LJUBLJANA        15 minut po koncu delno zaprta seja, na kateri se bodo med
drugim dogovorili o delu; DZ, mala dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4,
LJUBLJANA14.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri
bodo obravnavali predlog novele zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
ter poročilo o delu in finančnem poslovanju Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v RS za leto 2019; DZ, mala dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA14.00
seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o gospodarskih
družbah; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA14.00 predsednik DZ Igor Zorčič se bo
srečal s predstavniki Študentske organizacije Slovenije, ki ga bodo seznanili s socialnim
položajem mladih (fototermin pred začetkom srečanja v preddverju velike dvorane, dogodek
bo zaprt za javnost); DZ, soba 217, Šubičeva 4, LJUBLJANA (FOTO)SPREMENJENO 16.00
novinarska konferenca predsednika vlade Janeza Janše in direktorja Nacionalnega inštituta
za javno zdravje Milana Kreka, na kateri bosta predstavila načrt cepljenja proti covidu-19 v
prvi polovici leta; dvorana Splendens, Kongresni center Brdo, BRDO PRI KRANJU
(STA/FOTO/AVDIO)GOSPODARSTVO14.00 slavnostna digitalna skupščina GZS, na kateri
bodo sodelovali predsedniki zbornic Avstrije, Madžarske, Slovaške, Romunije, Češke in
Hrvaške, ki bodo izmenjali poglede na trenutne razmere, ukrepe za nov gospodarski zagon in
prihodnje sodelovanje; prijava na sta.si/qgxBUu (STA)DRUŽBA10.00 videokonferenca s
predstavitvijo mladinskega dela Simone Semenič z naslovom Skrivno društvo KRVZ,
izdanega v času obeleževanja 100-letnice organiziranega delovanja Zveze društev slepih in
slabovidnih Slovenije v sodelovanju z Mladinsko knjigo; prek platforme Zoom,
sta.si/qyC2h411.00 spletni posvet o hibridnem izobraževanju v času pandemije in po njej, ki
ga pripravlja Svet za razvoj SAZU, nagovore bodo imeli generalna direktorica Generalnega
direktorata za izobraževanje, mlade, šport in kulturo pri Evropski komisiji Themis
Christophidou, Slavko Splichal iz Sveta za razvoj SAZU in šolska ministrica Simona Kustec;
prijava na sta.si/qeZbVG11.00 virtualna predstavitev knjige Ljubljanski kongres 1821:
diplomatskozgodovinska študija Vladimirja Šenka - znanstvenokritična izdaja, ki jo pripravljata
Mohorjeva založba Celovec in ZRC SAZU in Zgodovinski inštitut Milka Kosa, sodelovali bodo
uredniki Andrej Rahten, Gregor Antoličič in Oskar Mulej; prijava na sta.si/qWGMMb, dogodek
bo mogoče spremljati tudi na Youtube kanalu https://youtu.be/wkCP0lEv1nk14.00 predavanje
morskega biologa Lovrenca Lipeja o vplivu podnebnih sprememb na morske in obalne
ekosisteme, ki ga organizirata Mediteranski inštitut za okoljske študije ZRS Koper in
Regionalni razvojni center Koper; prek platforme Zoom, prijava na
https://forms.gle/iuZmxw2U2TDJc83R6 (STA)15.00 spletni posvet o vrednostni paradigmi
zdravstvenega varstva, ki ga pripravljajo Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Onkološki inštitut Ljubljana, uvodne nagovore bodo imeli
izredna profesorica na ljubljanski ekonomski fakulteti Petra Došenović Bonča, generalni
direktor ZZZS Marjan Sušelj in predsednik zdravstvenega sveta v prejšnji sestavi Aleš
Rozman; http://raziskave.ef.uni-lj.si/a/101816.00 seja sveta Splošne bolnišnice Slovenj
Gradec, na kateri bodo med drugim razpravljali o imenovanju direktorja bolnišnice, investicijah
in stanju glede covida-19; bolnišnica, nova sejna soba, Gosposvetska cesta 1, SLOVENJ
GRADECKULTURA11.00 spletna novinarska konferenca festivala umetnosti, tehnologije in
znanosti Kiblix; prek platforme Zoom, sta.si/qEphNn12.00 odprtje razstave Muzej skozi
zgodovino: najstarejše pridobitve Deželnega muzeja za Kranjsko, pozdravne nagovore bodo
imeli direktor Narodnega muzeja Slovenije Pavel Car, direktorica Prirodoslovnega muzeja
Slovenije Breda Činč Juhant in direktorica Slovenskega etnografskega muzeja Natalija
Polenec; na spletnih kanalih Narodnega muizeja Slovenije: Youtube (sta.si/q14rwx),
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Facebook (sta.si/qejfQ1) in Instagram (sta.si/qVo6au)LJUBLJANA - V TAM-TAM ulični galeriji bo na
ogled razstava dokumentarnega fotografa Simona Changa z naslovom Pretekli dogodki prihodnosti,
ki je nastala v koprodukciji z Galerijo Fotografija.AJDOVŠČINA - V Pilonovi galeriji se bo virtualno
odprla nova občasna razstava Lele B. Njatin z naslovom Ker mi nismo le podobe, smo ljudje.telefon
(sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152telefaks: 01/ 43 42 970e-mail:
desk@sta.siDEŽURNI:notranjepolitično uredništvo:dopoldne Tatjana Žnidaršič, 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 Vesna Rakovec Bernard, popoldne Jure Kostel. 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): Nadja Podobnikspremljate nas lahko
tudi na:Facebook: https://www.facebook.com/STA.NoviceTwitter: https://twitter.com/STA_novice
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Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v torek, 12. januarja.
POLITIKA9.00 seja preiskovalne komisije DZ o ugotavljanju zlorab v zadevi Kangler, na kateri
bodo zaslišali nekdanja ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja in Vinka Gorenaka
ter informacijsko pooblaščenko Mojco Prelesnik; DZ, mala dvorana na Tomšičevi, vhod s
Šubičeve 4, LJUBLJANA        15 minut po koncu delno zaprta seja, na kateri se bodo med
drugim dogovorili o delu; DZ, mala dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4,
LJUBLJANA14.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri
bodo obravnavali predlog novele zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
ter poročilo o delu in finančnem poslovanju Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v RS za leto 2019; DZ, mala dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA14.00
seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o gospodarskih
družbah; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA14.00 predsednik DZ Igor Zorčič se bo
srečal s predstavniki Študentske organizacije Slovenije, ki ga bodo seznanili s socialnim
položajem mladih (fototermin pred začetkom srečanja v preddverju velike dvorane, dogodek
bo zaprt za javnost); DZ, soba 217, Šubičeva 4, LJUBLJANA (FOTO)16.00 novinarska
konferenca predsednika vlade Janeza Janše in direktorja Nacionalnega inštituta za javno
zdravje Milana Kreka, na kateri bosta predstavila načrt cepljenja proti covidu-19 v prvi polovici
leta; dvorana Splendens, Kongresni center Brdo, BRDO PRI KRANJU
(STA/FOTO/AVDIO)GOSPODARSTVO14.00 slavnostna digitalna skupščina GZS, na kateri
bodo sodelovali predsedniki zbornic Avstrije, Madžarske, Slovaške, Romunije, Češke in
Hrvaške, ki bodo izmenjali poglede na trenutne razmere, ukrepe za nov gospodarski zagon in
prihodnje sodelovanje; prijava na sta.si/qgxBUu (STA)DRUŽBA10.00 videokonferenca s
predstavitvijo mladinskega dela Simone Semenič z naslovom Skrivno društvo KRVZ,
izdanega v času obeleževanja 100-letnice organiziranega delovanja Zveze društev slepih in
slabovidnih Slovenije v sodelovanju z Mladinsko knjigo; prek platforme Zoom,
sta.si/qyC2h411.00 spletni posvet o hibridnem izobraževanju v času pandemije in po njej, ki
ga pripravlja Svet za razvoj SAZU, nagovore bodo imeli generalna direktorica Generalnega
direktorata za izobraževanje, mlade, šport in kulturo pri Evropski komisiji Themis
Christophidou, Slavko Splichal iz Sveta za razvoj SAZU in šolska ministrica Simona Kustec;
prijava na sta.si/qeZbVG11.00 virtualna predstavitev knjige Ljubljanski kongres 1821:
diplomatskozgodovinska študija Vladimirja Šenka - znanstvenokritična izdaja, ki jo pripravljata
Mohorjeva založba Celovec in ZRC SAZU in Zgodovinski inštitut Milka Kosa, sodelovali bodo
uredniki Andrej Rahten, Gregor Antoličič in Oskar Mulej; prijava na sta.si/qWGMMb, dogodek
bo mogoče spremljati tudi na Youtube kanalu https://youtu.be/wkCP0lEv1nk14.00 predavanje
morskega biologa Lovrenca Lipeja o vplivu podnebnih sprememb na morske in obalne
ekosisteme, ki ga organizirata Mediteranski inštitut za okoljske študije ZRS Koper in
Regionalni razvojni center Koper; prek platforme Zoom, prijava na
https://forms.gle/iuZmxw2U2TDJc83R6 (STA)15.00 spletni posvet o vrednostni paradigmi
zdravstvenega varstva, ki ga pripravljajo Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Onkološki inštitut Ljubljana, uvodne nagovore bodo imeli
izredna profesorica na ljubljanski ekonomski fakulteti Petra Došenović Bonča, generalni
direktor ZZZS Marjan Sušelj in predsednik zdravstvenega sveta v prejšnji sestavi Aleš
Rozman; http://raziskave.ef.uni-lj.si/a/101816.00 seja sveta Splošne bolnišnice Slovenj
Gradec, na kateri bodo med drugim razpravljali o imenovanju direktorja bolnišnice, investicijah
in stanju glede covida-19; bolnišnica, nova sejna soba, Gosposvetska cesta 1, SLOVENJ
GRADECKULTURA11.00 spletna novinarska konferenca festivala umetnosti, tehnologije in
znanosti Kiblix; prek platforme Zoom, sta.si/qEphNn12.00 odprtje razstave Muzej skozi
zgodovino: najstarejše pridobitve Deželnega muzeja za Kranjsko, pozdravne nagovore bodo
imeli direktor Narodnega muzeja Slovenije Pavel Car, direktorica Prirodoslovnega muzeja
Slovenije Breda Činč Juhant in direktorica Slovenskega etnografskega muzeja Natalija
Polenec; na spletnih kanalih Narodnega muizeja Slovenije: Youtube (sta.si/q14rwx),

https://www.sta.si/2854012
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Facebook (sta.si/qejfQ1) in Instagram (sta.si/qVo6au)LJUBLJANA - V TAM-TAM ulični galeriji bo na
ogled razstava dokumentarnega fotografa Simona Changa z naslovom Pretekli dogodki prihodnosti,
ki je nastala v koprodukciji z Galerijo Fotografija.AJDOVŠČINA - V Pilonovi galeriji se bo virtualno
odprla nova občasna razstava Lele B. Njatin z naslovom Ker mi nismo le podobe, smo ljudje.telefon
(sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152telefaks: 01/ 43 42 970e-mail:
desk@sta.siDEŽURNI:notranjepolitično uredništvo:dopoldne Tatjana Žnidaršič, 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 Vesna Rakovec Bernard, popoldne Jure Kostel. 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): Nadja Podobnikspremljate nas lahko
tudi na:Facebook: https://www.facebook.com/STA.NoviceTwitter: https://twitter.com/STA_novice


