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Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v torek, 12. januarja. Po
Sloveniji se je ob prihodu nove pošiljke cepiva proti covidu-19 skladno z nacionalno strategijo
začelo cepljenje starejših zunaj domov za starejše. Cepiti so med drugim že začeli v Ljubljani
in Mariboru, drugod bodo v prihodnjih dneh. Premier Janez Janša in direktor NIJZ Milan Krek
pa sta predstavila načrt cepljenja v prvem polletju. Ta predvideva, da bo Slovenija v
prihodnjem mesecu tedensko prejela po okoli 17.000 odmerkov Pfizerjevega cepiva, s katerim
bodo prednostno cepili starejše od 80 in nato starejše od 70 let. Cepili bodo tudi z drugim
odmerkom. V ponedeljek so sicer v Sloveniji ob 13.967 PCR in hitrih testih potrdili 1860 okužb
z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je bil 25,2 odstotka, hitrih testov pa 5,6
odstotka. Hospitalizirana sta bila 1202 bolnika s covidom-19, od tega 192 na intenzivni negi. V
domačo oskrbo so odpustili 110 oseb, 31 jih je umrlo.LJUBLJANA - Po objavi poimenskega
seznama plač uslužbencev notranjega ministrstva in policije so se zvrstili pomisleki tako glede
vprašanja varstva osebnih podatkov kot upoštevanja varnostnih protokolov. Medtem ko
informacijsko pooblaščenec ne vidi kršitev varstva osebnih podatkov, bo o objavi domnevno
varovanih podatkov v petek razpravljal Knovs. Na policiji so ocenili, da javna objava
poimenskega seznama uslužbencev policije s plačo in delovnim mestom lahko vpliva na
notranjo varnost v policiji. Zato so ministrstvu za notranje zadeve predlagali, da seznamov v
tovrstni obliki ne objavlja in s tem ne povzroča dodatnih okoliščin, ki bi lahko posledično
povzročili škodo delovanju policije. V Policijskem sindikatu Slovenije menijo, da je prišlo do
razkritja osebnih podatkov, ki se jih razume kot varovane in bi lahko bilo tudi podlaga za
odškodninske tožbe.BRUSELJ/LJUBLJANA - Evropska pravila ne morejo služiti kot izgovor za
ustavitev financiranja tiskovnih agencij po EU, so poudarili v Evropski komisiji glede
financiranja STA. Kot kaže, se financiranje STA lahko izvede brez predhodne odobritve
Evropske komisije, je še dejala govorka komisije za področje konkurence Arianna Podesta.
Vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga je vesela, da se je Evropska komisija hitro in zelo
jasno odzvala glede financiranja STA. "Če še komu kaj do zdaj ni bilo jasno, upam, da zdaj je.
In upam, da bo zdaj končno tudi vlada začela spoštovati zakonodajo," je dejala v izjavi v DZ.
Ob tem jo skrbijo morebitni zavlačevalni manevri.LJUBLJANA - Prvak DeSUS Karl Erjavec je
po šesturni razpravi s poslanci DeSUS sporočil, da so vsi štirje prispevali podpise pod predlog
konstruktivne nezaupnice in da ga podpirajo kot kandidata za mandatarja za sestavo nove
vlade. Verjame, da bo nezaupnica uspela, sam pa prevzema odgovornost za 43 poslanskih
glasov. Tudi če ne bi, pa poslanci DeSUS ne bodo mogli podpirati aktualne vlade in ne bo
posamičnih dogovorov, je opozoril. Predsednica SD Tanja Fajon je pred tem dejala, da v
petek pričakuje 43 poslanskih podpisov pod predlog konstruktivne nezaupnice. Če podpisov
poslancev DeSUS ne bo, bo po njenih besedah vredno razmisleka, ali bi vseeno vložili
predlog konstruktivne nezaupnice.SLOVENJ GRADEC - Svet Splošne bolnišnice Slovenj
Gradec je drevi na tajnem glasovanju izmed dveh kandidatov za direktorja bolnišnice
imenoval nekdanjega direktorja Janeza Lavreta. Soglasje k njegovemu imenovanju mora
podati še vlada. Strokovna direktorica Jana Makuc je po razglasitvi rezultatov ponovila, da z
Lavretovo potrditvijo odstopa kot strokovna direktorica. Na čelo slovenjgraške bolnišnice se
tako vrača nekdanji direktor, ki je lani spomladi odstopil, potem ko se je znašel pod plazom
kritik zaradi spornih tvitov.LJUBLJANA - Nevladne organizacije s področja varovanja narave in
okolja so opozorile, da bodo s predvidenimi spremembami zakonov o urejanju prostora in o
varstvu okolja izključene iz ključnih okoljskih postopkov. Iz predloga novega zakona o urejanju
prostora je denimo čez noč izginil člen, ki omogoča sodno varstvo. Na okoljskem ministrstvu
so zapisali, da pravno varstvo tudi brez predmetnega določila ni okrnjeno. Vsakdo, ki izkaže
pravni interes, namreč lahko vloži pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti splošnega predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih
pooblastil.LJUBLJANA - V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije še pred objavo višine
minimalne plače, ki se letos skladno z zakonom dviguje nad minimalne življenjske stroške,
pričakujejo povabilo na posvetovanje socialnih partnerjev o izračunu zneska. Objavo novega
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zneska minimalne plače je pričakovati 31. januarja, okvirni pričakovani znesek pa se giblje med 736
in 859 evrov neto. Svobodni sindikati pričakujejo, da bo minimalna plača znašala vsaj 847 evrov.
Njihova pričakovanja so podprli tudi v Levici.LJUBLJANA - Na razpis za generalnega direktorja ZZZS
so se prijavili trije kandidati, in sicer aktualni prvi mož zavoda Marjan Sušelj, nekdanji dolgoletni
direktor ZZZS in minister za zdravje Samo Fakin ter vodja krške območne enote ZZZS Tatjana
Mlakar. Vsi izpolnjujejo razpisne pogoje, upravni odbor pa bo o izbiri odločal predvidoma na
naslednji seji.KRANJSKA GORA/JESENICE - Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice,
Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica s poslovnimi najemi in prijavami začasnega bivališča opaža
izigravanja epidemioloških ukrepov. Namestitve v Kranjski Gori so nenavadno polne in tudi ljudi, ki
niso domačini, je veliko. To kaže na sistemsko nedorečenost predpisov glede oddajanja nepremičnin
in na izigravanje ukrepov, pravijo v inšpektoratu. Direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber je
opozoril, da to ne pomaga k izboljšanju epidemioloških razmer, od katerega je odvisen tudi ponovni
zagon turizma.LJUBLJANA - Primanjkljaj državnega proračuna je lani po začasnih podatkih znašal
3,5 milijarde evrov. Obseg vseh realiziranih protikoronskih ukrepov je dosegel 2,9 milijarde evrov.
Čeprav je bil manjši od ocen vlade, je pomembno prispeval k poslabšanju stanja javnih financ, je
ugotovil fiskalni svet ter vnovič pozval k transparentnim in začasnim ukrepom.LJUBLJANA - Odbor
DZ za gospodarstvo je obravnaval besedilo vladnega predloga novele zakona o gospodarskih
družbah. Predlagane spremembe delniškim družbam med drugim prinašajo možnost identifikacije
vseh delničarjev, uveljavlja se obveznost sprejema politike prejemkov vodilnih, želi se izboljšati
preprečevanje nepoštenih poslovnih praks.LJUBLJANA - Različnim združenjem, ki so v zadnjih dneh
izrazila podporo Radiu Študent (RŠ), ki bi po sprejetju proračuna Študentske organizacije Univerze v
Ljubljani (ŠOU) za letos lahko ostal brez sofinanciranja, se je pridružilo še nekaj podpornikov. V
društvu Asociacija so ŠOU pozvali, naj mu zagotovi sofinanciranje vsaj na lanski ravni, nevladniki z
Metelkove 6 pa so izrazili nasprotovanje "enostranskim poskusom ukinitve sofinanciranja ter
samovoljnemu poskusu uničenja medija" ter pozvali k vzpostavitvi njegovega financiranja.
Zaskrbljenost nad napovedanim prenehanjem financiranja RŠ so v javnem pismu izrazili tudi
nekateri slovenski evropski poslanci.LJUBLJANA - Narodni muzej Slovenije je opoldne s spletnim
odprtjem razstave Muzej skozi zgodovino: najstarejše pridobitve Deželnega muzeja za Kranjsko
vstopil v jubilejno, 200. leto delovanja. Razstava prikazuje tiste predmete, ki jih je deželni muzej
pridobil v prvem desetletju svojega obstoja.MARIBOR - Multimedijski center Kibla letos nadaljuje s
festivalom umetnosti, tehnologije in znanosti Kiblix, ki se je na temo Virtualni svetovi začel s
preddogodki že novembra lani. Kot je povedala sokuratorka festivala Živa Kleindienst, festival, ki bo
potekal v online obliki, v središče postavlja vprašanje, kateri in kakšni so virtualni svetovi danes.
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