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Ljubljana, 15. oktobra - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v
četrtek, 15. oktobra.
POLITIKA
BRUSELJ - Voditelji članic EU, med njimi slovenski premier Janez Janša, bodo na
dvodnevnem zasedanju razpravljali o vse hujših epidemioloških razmerah v Evropi,
zaskrbljujočem zastoju v pogajanjih o prihodnjih odnosih z Združenim kraljestvom,
uresničevanju podnebnih ciljev ter o odnosih z Afriko. (še 16.)
RIM - Minister za obrambo Matej Tonin bo na povabilo italijanskega obrambnega ministra
Lorenza Guerinija na uradnem obisku v Italiji. Bilateralno srečanje bo namenjeno poglobitvi
obrambnega sodelovanja med državama ter sodelovanja pod okriljem mednarodnih in
regionalnih organizacij ter pobud.
BRATISLAVA - Minister za zunanje zadeve Anže Logar bo na delovnem obisku na
Slovaškem, kjer se bo srečal s slovaškim zunanjim ministrom Ivanom Korčokom. V središču
pogovora bo usklajevanje ukrepov glede omejitve prostega pretoka kot odziva na pandemijo
in glede gospodarskega okrevanja po pandemiji.
9.00 zaprta skupna seja odbora DZ za zadeve EU in odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri
bodo obravnavali gradiva za zasedanje Evropskega sveta, ki bo 15. in 16. v Bruslju; DZ, mala
dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
9.00 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog za
izvolitev Anžeta Erbežnika za sodnika ustavnega sodišča in predlog za imenovanje Arjane
Brezigar Masten za članico Sveta Banke Slovenije; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4,
LJUBLJANA (STA)
10.00 zaprta seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri bodo
nadaljevali prekinjeno obravnavo o vplivu ministrstva za notranje zadeve na delo nadzorovane
varnostne službe pri izvajanju nadzorovanih ukrepov; DZ, sejna soba na Tomšičevi - klet,
vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
11.00 predsednik DZ Igor Zorčič bo sprejel veleposlanika Savdske Arabije Abdullaha bin
Khaleda bin Sultana bin Abdulaziza (fototermin na začetku); DZ, soba 217, Šubičeva 4,
LJUBLJANA
11.00 izredna seja DZ, na kateri bodo obravnavali predlog petega protikoronskega zakona ter
predlog za imenovanje Jožeta Podgorška za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
11.00 predvidoma novinarska konferenca, na kateri bodo resorni ministri predstavili
najnovejše ukrepe za zajezitev epidemije; malo novinarsko središče, Gregorčičeva 25;
LJUBLJANA (STA/)
12.00 predsednica odbora DZ za zunanjo politiko Monika Gregorčič in člani ter predsednik
odbora DZ za zadeve EU Marko Pogačnik in člani bodo sprejeli glavnega pogajalca Albanije
za pristop k EU Zefa Mazija; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA
15.00 videoseminar o krizi v Gorskem Karabahu, ki se je bo udeležil nadomestni član
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delegacije DZ v Parlamentarni skupščini Nata Andrej Černigoj (NSi); DZ, velika dvorana na
Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
LJUBLJANA - Nadomestne volitve člana državnega sveta.
GOSPODARSTVO
WASHINGTON - Začel se bo osrednji, plenarni del virtualnega letnega zasedanja Mednarodnega
denarnega sklada in Svetovne banke, ki se ga med drugim udeležujeta tudi finančni minister Andrej
Šircelj in guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle.
LJUBLJANA - Neformalno virtualno zasedanje ministrov držav članic EU, pristojnih za
telekomunikacije in digitalizacijo, sodeloval bo minister za javno upravo Boštjan Koritnik.
8.30 odprtje konference ob svetovnem dnevu hrane v soorganizaciji ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter Grma Novo mesto - centra biotehnike in turizma (še 16.); ob 11.30
okrogla miza o raziskovanju in razvoju na področju hrane; ob 16. uri okrogla miza o komunikaciji na
področju zagotavljanja varne in kakovostne hrane; prijava na
http://danhrane.ecpd.si/registracija-2020/
9.00 odprtje spletne konference trajnostne gradnje, ki jo organizira Slovensko združenje za
trajnostno gradnjo GBC Slovenija, udeležence bo nagovoril tudi minister za okolje in prostor Andrej
Vizjak (še 16.);
https://gbc-slovenia.si/uncategorized-sl/5-konferenca-trajnostne-gradnje-15-in-16-oktobra-2020-na-spletu/
10.00 spletno predavanje direktorja Inštituta za kovinske materiale in tehnologije Matjaža Godca
pred odprtjem virtualne razstave Future Materials/Materiali prihodnosti, ki bo ob 10.35; prijava na
https://www.gzs.si/future-materials/Obrazec/Future-materials
11.00 sklepni dogodek v okviru projekta LAS Gorenjska košarica o potencialu slovenskega lesa; ob
13. uri okrogla miza z uvodnim nagovorom župana Mestne občine Kranj Matjaža Rakovca, na kateri
bosta sodelovala tudi generalni direktor direktorata za lesarstvo Danilo-Anton Ranc in predsednik
OZS Branko Meh; prenos na Facebook strani Regionalne razvojne agencije Gorenjske
(https://www.facebook.com/bsckranj/ ), Youtube kanalu, Tržič TV in Vimeo
(https://vimeo.com/467333417)
13.30 odprtje sklepnega dogodka izbora Tovarna leta 2020, ki ga pripravljata portal Tovarna leta in
strokovni partner KPMG poslovno svetovanje, nagovora bosta imela direktor Ljubljanskih mlekarn
Tomaž Žnidarič ter direktor in glavni urednik Časnika Finance Peter Frankl; ob 15.50 razglasitev
prejemnika nagrade; Austria Trend Hotel, Dunajska cesta 154, LJUBLJANA
15.00 slovesnost ob začetku gradnje tretje razvojne osi, ki se je bosta udeležila minister za
infrastrukturo Jernej Vrtovec in predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak; Gaberke, ŠOŠTANJ
(STA//)
18.00 slovensko-francoski poslovni večer, s katerim želijo okrepiti gospodarsko sodelovanje med
državama, predvsem med malimi in srednjimi podjetji, udeležila se ga bo tudi veleposlanica Francije
v Sloveniji Florence Ferrari; Celjski dom, Krekov trg 3, CELJE
LJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil podatke o povprečnih plačah in o opravljenih gradbenih
delih za avgust.
DRUŽBA
9.00 preventivne aktivnosti ozaveščanja občanov o pomenu odgovornega ravnanja za zajezitev
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širjenja novega koronavirusa, ki jih pripravlja urad vlade za komuniciranje skupaj s študenti
Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (do 17. ure); Prešernova ulica, CELJE
9.30 seja ustavnega sodišča, na kateri bodo med drugim obravnavali pobudo Bojana Požarja za
oceno ustavnosti 96. člena zakona o lokalnih volitvah; ustavno sodišče, salon, Beethovnova ulica 10,
LJUBLJANA
9.30 izjava za medije kranjskega župana Matjaža Rakovca, na kateri bo predstavil vsebino sredine
seje mestnega sveta; MO Kranj, galerija, Slovenski trg 1, KRANJ
11.00 posvet za novinarje o aktualnih razmerah na področju zdravstvene nege, sodelovali bodo
predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege - Zveze strokovnih društev medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov Monika Ažman, predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi
Slavica Mencingar, predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič Čujovič,
glavna medicinska sestra UKC Ljubljana Zdenka Mrak in medicinska sestra na oddelku intenzivne
terapije SB Novo mesto Irena Potočar; prenos na
https://www.youtube.com/watch?v=ICkYGnDiR-o&feature=youtu.be, vprašanja medijev sprejemajo
na facebook.com/zbornica.zveza (STA)
11.00 spletna novinarska konferenca Sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo in
Slovenskega združenja za geriatrično medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu o cepljenju
proti gripi, sodelovali bodo epidemiologinja Marta Grgič Vitek, infektologinja Mateja Logar, pediater
Denis Baš in zdravnik interne medicine Gregor Veninšek; prijave za snemanje izjav in intervjujev ter
vprašanja za sodelujoče sprejemajo na info@aetas.si (prenos na
https://zoom.us/j/4302965579#success), LJUBLJANA (STA)
12.00 virtualna novinarska konferenca Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije ob svetovnem
dnevu možganske kapi (29. 10.); povezava:
https://zoom.us/j/96077372558?pwd=aWlSTWQ2RnpVUEtBeTdHa09TYmpkUT09 (ID: 960 7737
2558, geslo: 633012) (STA)
13.15 izjava za medije direktorja UKC Maribor Vojka Flisa o trenutni epidemiološki situaciji v UKC
Maribor; zelenica pred vhodom v urgentni center UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, MARIBOR
15.00 seja mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, na kateri se bodo med drugim seznanili s
končnim poročilom nadzornega odbora o opravljenem splošnem nadzoru zaključnega računa
mestne občine za leto 2019; MO Nova Gorica, velika dvorana, Trg Edvarda Kardelja 1, NOVA
GORICA
LJUBLJANA - Na vrhovnem sodišču pritožbena seja v primeru Marka Matića, ki ga je sodišče prve
stopnje novembra lani obsodilo na 30 let zapora zaradi dvojnega umora v Krkavčah, višji sodniki pa
so junija letos sodbo potrdili (ob 12. uri).
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja v t. i. aferi preskakovanja čakalnih vrst v
UKC Ljubljana (ob 9.15).
KOPER - Na okrožnem sodišču predobravnavni narok za nekdanjega koprskega župana Borisa
Popoviča in soobtožene zaradi domnevno spornega nakupa luči, ki krasijo koprski Ukmarjev trg (ob
9. uri).
ROGAŠKA SLATINA - Izteče se rok za zbiranje podpisov za referendum o razglednem stolpu v
Rogaški Slatini.
LJUBLJANA - Mednarodni dan bele palice.
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LJUBLJANA - Svetovni dan hoje.
LJUBLJANA - Svetovni dan umivanja rok.
KULTURA
9.00 okrogla miza ob mednarodnem dnevu slovarjev (16. 10.) z naslovom Slovarji v izobraževalnem
procesu; ob 11. uri predstavitev projekta Portal Franček; ob 12. uri predstavitev projekta Slovenščina
na dlani; preko platforme Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83114206412?pwd=Wk5aTVRlbnRkRTNrSm5mNjZURm0rZz09, ID: 831
1420 6412, geslo: 776199 (STA/)
11.00 novinarska konferenca pred premiero opernega projekta BalerinanirelaB avtorice Petre
Strahovnik in režiserja Rocca; Cankarjev dom, steklena dvorana Lili Novy, Prešernova 10,
LJUBLJANA (STA/)
13.00 novinarski dogodek ob premieri predstave za otroke Obuti maček (Andrej Rozman Roza), ki
so jo pripravili skupaj s Slovenskim mladinskim gledališčem iz Ljubljane; Gledališče Koper, velika
dvorana, Verdijeva ulica 3, KOPER
13.45 v okviru Borštnikovega srečanja odprtje mednarodnega znanstveno-umetniškega simpozija o
senzorialnem v gledališki kulturi (še 16.); Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30, MARIBOR
16.00 spletna podelitev nacionalnih nagrad za oblikovanje in interier; povezava:
https://zavodbig.com/
17.00 otvoritveno vodstvo po razstavi Stanislava Makuca z naslovom Babilonski stolp (še ob 17.30 in
ob 18. uri, obvezna prijava na galerija@glu-sg.si); Galerija Ravne, Gledališka pot 1, RAVNE NA
KOROŠKEM
18.00 premiera plesne predstave Odvečni (Čas bežnosti) z Damirjem Avdićem; Center kulture
Španski borci, Zaloška 61, LJUBLJANA
19.00 odprtje slikarske razstave Ulle Žibert z naslovom To ni/to je; Galerija Simulaker, Vrhovčeva
ulica 1 a, NOVO MESTO
19.30 s projekcijo filma Kokon se bo začel Mednarodni filmski festival Kinotrip - mladi za mlade (do
17.); sledi pogovor preko Skypa z režiserko filma Leonie Krippendorff; Kinodvor, Kolodvorska 13,
LJUBLJANA
19.30 odprtje mednarodne razstave poljskega umetnika Andrzeja Wroblewskega z naslovom
Čakalnica; Moderna galerija Cankarjeva 15, LJUBLJANA
20.00 premiera drame Ta obraz britanske dramatičarke Polly Stenham v režiji Tijane Zinajić, po
premieri bo družba Dnevnik že 33. podelila nagrado najboljšemu gledališkemu ustvarjalcu ali
ustvarjalki MGL v pretekli sezoni; MGL, veliki oder, Čopova 14, LJUBLJANA
TRBOVLJE - Mednarodni festival novomedijske kulture Speculum Artium. (do 17.)
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
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DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Sonja Poznič-Cvetko, popoldne Alenka Potočnik
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Zoja Črnilec, popoldne Martina Gojkošek
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Jure Kos, popoldne Maja Lazar Jančič
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Alenka Vesenjak
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Mihael Šuštaršič
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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