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Ljubljana, 15. decembra - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v
sredo, 16. decembra.
POLITIKA
LJUBLJANA - Predvidoma pogajanja med predstavniki policijskih sindikatov in vlade glede
stavkovnih zahtev (ob 17. uri).
8.00 zaprta nujna seja komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri bodo
obravnavali osnutek zapisnika o v torek izvedenem nadzoru pooblaščene skupine komisije na
sedežu Uprave kriminalistične policije in NPU; DZ, sejna soba T-klet, Šubičeva 4, LJUBLJANA
8.30 jutranja kava z mediji pred sejo mestnega sveta Mestne občine Maribor, navzoči bodo
mariborski župan Andrej Fištravec, mariborska podžupanja Jelka Černivec, v.d. direktorja mestne
uprave Darko Fras, vodja urada za kulturo in mladino po pooblastilu Daniel Sajko in direktor
Energetike Maribor Alan Perc; Mestna hiša Rotovž, Rotovški trg 1, MARIBOR (STA)
9.00 nadaljevanje seje DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o plačilu
odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
(STA/)
10.30 državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Dragoljuba Benčina bo vodila konzultacije z
namestnikom iranskega zunanjega ministra Majidom Takhto Ravanchijem (MZZ, Prešernova 25);
ob 14.15 bodo namestnika iranskega zunanjega ministra sprejeli predsednik odbora DZ za
zunanjo politiko Jožef Horvat in člani Skupine prijateljstva z Iranom (DZ, soba 209, Šubičeva 4);
LJUBLJANA
11.30 predsednik DZ Milan Brglez bo sprejel italijansko veleposlanico Rossello Franchini Sherifis;
ob 13. uri bo sprejel še grškega veleposlanika Nicolasa Protonotariosa; DZ, salon 112, Šubičeva
4, LJUBLJANA
13.00 novinarska konferenca vodje poslanske skupine NSi Mateja Tonina, na kateri bo predstavil
nadaljnje ukrepe NSi v zvezi z nižjimi davki in novelo zakona o prispevkih za socialno varnost;
DZ, prostori poslanske skupine NSi, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
15.00 skupna seja občinskih svetov občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica
in Sveti Jurij, na kateri bodo župani razpravljali o sprejetem zakonu o izvrševanju proračuna RS
za leto 2016 in 2017; Dom kulture Lenart, LENART
DOGODKI, POVEZANI Z REFERENDUMOM O IZENAČITVI PARTNERSKIH SKUPNOSTI
LJUBLJANA - Volivci, ki želijo glasovati na volišču, dostopnem za invalide, tisti, ki želijo glasovati
na volišču v drugem volilnem okraju, ki se na volišču ne morejo osebno zglasiti in želijo glasovati
na svojem domu, ter tisti, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, a želijo glasovati v Sloveniji,
morajo svojo namero do danes opolnoči sporočiti okrajni volilni komisiji.
10.00 v okviru kampanje Čas je ZA bodo na lokalnem dogodku Kočevje, čas je ZA govorili
posamezniki in posameznice ter znane javne osebnosti, ki podpirajo izenačitev pravice do poroke
za vse državljane in državljanke; mestna ploščad Kočevje, v prostorih pred Namo, KOČEVJE
11.00 novinarska konferenca v okviru kampanje Čas je Za na temo Razbijanje mitov, na kateri
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bodo spregovorili o mitih, ki so se pojavili v kampanji in pojasnili svoja stališča; KUD France
Prešeren, Karunova ulica 14, LJUBLJANA
14.00 javni shod SD, Mladega foruma SD in Ženskega foruma SD v okviru kampanje Čas je ZA,
na katerem bodo predstavili argumente ZA uveljavitev novele zakona o izenačitvi partnerskih
skupnosti; po nagovorih se bodo udeleženci shoda odpravili na Adamič-Lundrovo nabrežje, kjer
se bodo na Upravni enoti Ljubljana-Center udeležili predčasnega glasovanja; Prešernov trg,
LJUBLJANA
16.00 okrogla miza Inštituta dr. Janeza Evangelista Kreka in Inštituta dr. Jožeta Pučnika z
naslovom Kako je Slovaška ohranila zakonsko zvezo v ustavi? Kako Slovaška pomaga družini?,
na kateri bo sodeloval tudi podpredsednik slovaškega parlamenta in predsednik
Krščansko-demokratskega gibanja Jan Figel; Svetovni slovenski kongres, Cankarjeva 1/IV,
LJUBLJANA
17.00 okrogla miza strank NSi in SDS v okviru referendumske kampanje o noveli zakona o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih, na kateri bodo sodelovali podpredsednica NSi Iva Dimic,
psihologinja in terapevtka Silva Matos ter podpredsednik Gospodarskega kluba NSi Milan Matos;
Galerija Frančiškanskega samostana Sv. Ana, Destradijev trg 10a, KOPER
18.00 okrogla miza z naslovom Svoboda staršev in družbe, ki jo organizirajo Inštitut dr. Janeza
Evangelista Kreka, spletni portal Časnik.si in Socialna akademija v sodelovanju s civilno pobudo
Spoštovanje različnih, na njej pa bosta sodelovala publicist in bivši minister Žiga Turk ter
zgodovinar in prevajalec Luka Lisjak Gabrijelčič; Slovenski svetovni kongres, Cankarjeva cesta 1,
LJUBLJANA
18.00 v okviru kampanje Čas je ZA bo potekal ogled filma Ljubezen je čudna reč, po ogledu pa bo
sledil kratek pogovor z gosti; Mestno kino Metropol Celje, CELJE
18.30 pogovorno-filmski večer stranke NSi z naslovom Spoštujmo različnost - glasujmo PROTI!;
PTUJ
20.00 koncert skupine Noemi v okviru Festivala Čas je ZA; Pritličje, Mestni trg 2, LJUBLJANA
GOSPODARSTVO
11.00 novinarska konferenca in okrogla miza o negativnih zdravstvenih posledicah dela v
Sloveniji, ki ju prireja Zveza sindikatov azbestnih bolnikov Slovenije, sodelovala pa bosta tudi
predsednik Zbornice varnosti in zdravja pri delu Janez Fabijan ter generalni sekretar Združenja
delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije Igor Antauer; Občina Kanal ob Soči, sejna soba, Trg
svobode 23, KANAL
12.00 prednovoletno srečanje skupine Gen-I z novinarji, na katerem bodo predstavili dosežke
iztekajočega in izzive prihajajočega leta; Gostišče Ribnik, Raztez 1a, BRESTANICA
LJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil oktobrske podatke o brezposelnosti.
MARIBOR - Na okrožnem sodišču začetek sojenja, s katerim Probanka od nekdanje uprave terja
dober milijon evrov odškodnine (ob 10.30)
MARIBOR - Javne dražbe različnega premoženja Športnega centra Pohorje. (še 17.)
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DRUŽBA
10.30 odprtje prve Info točke za preprečevanje nasilja nad starejšimi - Inpea, ki se ga bosta med
drugim udeležila predsednik Alma Mater Europaea Ludvik Toplak in mariborski podžupan
Zdravko Luketič; sledila bo tudi novinarska konferenca, na kateri bodo spregovorili o problematiki
nasilja nad starejšimi; prostori Alma Mater Europaea - ECM, Slovenska 17, MARIBOR
11.00 skupno krašenje prazničnih drevesc, ki ga pripravljajo Center za usposabljanje, delo in
varstvo - Draga, Druga violina, študenti in predavatelji različnih fakultet ter Zavod za gozdove
Slovenije; Stari trg, LJUBLJANA
11.00 tradicionalno prednovoletno srečanje predstavnikov slovenskih, italijanskih in hrvaških
varnostnih organov; Mejni prehod Dragonja, KOPER
11.00 prireditev ob dnevu Centra vojaških šol in Šole za podčastnike, na kateri bo imel nagovor
državni sekretar na ministrstvu za obrambo Miloš Bizjak (zbor medijev ob 10.30); pred Kadetnico,
Engelsova 15, MARIBOR
11.30 novinarska konferenca Odvetniške zbornice Slovenije, na kateri bodo predstavili
tradicionalno vseslovensko akcijo Dan odvetniške pravne pomoči pro bono, ki bo v petek;
Odvetniška zbornica Slovenije, Pražakova 8, LJUBLJANA (STA//)
12.00 novinarska konferenca sindikatov s področja obrambe (SMO, SVOZ, SPMO) glede ureditve
razmer na področju obrambnega sistema; Dom sindikatov, velika sejna soba, Dalmatinova 4/VI,
LJUBLJANA (STA//)
12.00 novinarska konferenca Mestne občine Velenje, na kateri bodo spregovorili o namenitvi
sredstev za nakup sedmih 3D tiskalnikov za velenjske osnovne šole in center za vzgojo,
izobraževanje in usposabljanje; Mestna občina Velenje, protokolarna soba, Titov trg 1, VELENJE
13.00 odprtje operacijske dvorane kliničnega oddelka za travmatologijo Kirurške klinike UKC
Ljubljana; UKC Ljubljana, klinični oddelek za travmatološko kliniko Kirurške klinike, Zaloška cesta
2, LJUBLJANA
14.00 redna seja skupščine Zdravniške zbornice Slovenije; ob 17. uri bo še izredna seja, na kateri
bodo v navzočnosti vodstev vseh ostalih zdravniških organizacij Slovenije obravnavali trenutne
aktualne razmere v slovenskem zdravstvu; Zdravniška zbornica Slovenije, modra dvorana,
Dunajska 162, LJUBLJANA (STA)
14.00 novinarska konferenca predstavnikov občin slovenske in hrvaške Istre, na kateri bodo
spregovorili o postavljanju bodeče žice na slovensko-hrvaški meji; mejni prehod Kaštel - Dragonja
14.45 okrogla miza z naslovom Ogledalo e-uprave, ki jo prirejajo v okviru konference Informatika
v javni upravi, sodelovali pa bodo Janko Burgar (ministrstvo za javno upravo), Mitja Dečman
(ljubljanska Fakulteta za upravo) in Mateja Cejan (Datalab); Kongresni center Brdo, Predoslje 39,
BRDO PRI KRANJU
15.00 srečanje s krvodajalci, podporniki in organizatorji akcije Daruj energijo za življenje; stojnica
na Prešernovem trgu, LJUBLJANA
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15.30 seja občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, na kateri bodo obravnavali odlok o
proračunu za leto 2015 ter predlog odloka o proračunu za leto 2016; MO Slovenj Gradec, Šolska
ulica 5, SLOVENJ GRADEC
16.00 seja sveta Mestne občine Kranj, na kateri bodo med drugim obravnavali odlok o občinskem
proračunu za leto 2016; Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, KRANJ
17.00 odprtje Vinskega univerzuma, projekta mladih vinarjev in ljubiteljev vina, katerega namen je
dvig kulture uživanja vina med mladimi; GH Union, Miklošičeva 1, LJUBLJANA
17.00 sestanek Občine Črnomelj v zvezi s tehničnimi ovirami ob reki Kolpi, na katerem bodo
podali informacije o nadaljnjih ukrepih, udeležil pa se ga bo tudi državni sekretar na notranjem
ministrstvu Andrej Špenga; Občina Črnomelj, sejna soba, Trg svobode 3, ČRNOMELJ
17.00 slovesnost ob dnevu 1. brigade in 25. obletnici prvega postroja Slovenske vojske, ki jo
prirejajo urad predsednika republike, Zveza društev in klubov MORiS, Združenje za vrednote
slovenske osamosvojitve in 1. Brigada Slovenske vojske, nagovor bo imel predsednik republike
Borut Pahor, udeležila pa se je bosta tudi tudi ministrica za obrambo Andreja Katič in prvi
predsednik slovenske vlade Lojze Peterle; Spominski park Manevrske strukture narodne zaščite,
KOČEVSKA REKA (STA/)
19.00 okrogla miza z naslovom Kdo si pa ti? Izkušnje vključevanja migrantov in Živa knjižnica, ki
jo ob mednarodnem dnevu migrantov in v okviru projekta Vsi smo migranti pripravlja Kulturno
izobraževalno društvo PiNA; Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30, MARIBOR
KOPER - Na okrožnem sodišču razglasitev sodbe Ivanu Cernicu, ki je osumljen pošiljanja pisma s
strupeno snovjo češkemu finančnemu ministru (ob 11. uri).
MARIBOR - Na okrajnem sodišču nadaljevanje sojenja nekdanjemu mariborskemu županu
Francu Kanglerju zaradi očitane zlorabe položaja pri sklepanju pogodbe za radarje (ob 9. uri).
KULTURA
MARIBOR/KOPER/KRANJ/... - V kinih Cineplexx bodo minuto pred polnočjo premierno predvajali
težko pričakovani znanstvenofantastični ep Vojna zvezd: Sila se prebuja.
11.00 novinarska konferenca s predstavitvijo programa Muzeja in galerij mesta Ljubljana za
prihodnje leto; Mestni muzej Ljubljana, kavarna, Gosposka 15, LJUBLJANA (STA)
11.00 novinarska konferenca pred odprtjem pregledne razstave Bogoslava Kalaša z naslovom
Bogoslav Kalaš: stroj za slikanje; Moderna galerija, Cankarjeva 15, LJUBLJANA
11.00 novinarska konferenca pred odprtjem razstave Dekade: devetdeseta, ki obravnava
prelomno in dinamično obdobje 1990-1999 v Celju in okolici; Zgodovinski arhiv Celje, Teharska
cesta 1, CELJE
13.00 slovesnost ob 75. rojstnem dnevu pesnika Nika Grafenauerja, ki jo prirejata založbi
Mladinska knjiga in Grafenauer založba; Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, LJUBLJANA
(STA/)
5

SLOVENIJA

15.12.2015 www.sta.si

Stran/Termin:

17.00 predstavitev monografije Ladko Korošec - življenje umetnika; Slovenski gledališki inštitut,
Mestni trg 17, LJUBLJANA
17.00 literarni večer pesnika Novice Novakovića ob izidu zbirke z naslovom XXI; Trubarjeva hiša
literature, Stritarjeva 7, LJUBLJANA
18.00 ljubljanska premiera plesno-gledališke predstave Veter, pesek in zvezde v režiji in
koreografiji Iztoka Kovača; Center kulture Španski borci, Zaloška 61, LJUBLJANA
18.00 okrogla miza z naslovom Aktualni problemi mladinske književnosti, sodelovali bodo Igor
Saksida, Dragica Haramija, Kaja Bucik Vavpetič in Alenka Veler; Društvo slovenskih pisateljev,
Tomšičeva 12, LJUBLJANA
18.00 literarni večer z Jenkovim nagrajencem Miklavžem Komeljem; Pretorska palača, Titov trg 3,
KOPER
18.00 odprtje razstave Moj atelje v noči Hermana Pečariča, Vena Pilona, Marjana Dovjaka,
Zorana Dideka, Bogdana Borčića in Zmaga Jeraja; Galerija Hermana Pečariča, PIRAN
20.00 odprtje razstave modne fotografije avtorja Staneta Jerka z naslovom One (do 24. 1. 2016);
Cankarjev dom, mala galerija, Prešernova 10, LJUBLJANA
20.00 podelitev slovenskih nagrad za vizualno ustvarjalnost, ki se je bo udeležila tudi ministrica za
kulturo Julijana Bizjak Mlakar; Narodna galerija, Puharjeva ulica 9, LJUBLJANA
MEDNARODNA DEJAVNOST
BRUSELJ - Zasedanje Sveta EU za okolje, ki se ga bo iz Slovenije udeležila državna sekretarka
na ministrstvu za okolje in prostor Tanja Bogataj.
LUXEMBOURG - Evropski statistični urad Eurostat bo objavil podatke o novembrski inflaciji v EU
in oktobrske podatke o zunanji trgovini.
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 Karmen Kleiderman, popoldne Franja Zagorc
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Vesna Rojko, popoldne Jure Kos
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
6

SLOVENIJA

15.12.2015 www.sta.si

Stran/Termin:

kulturno uredništvo: Ksenija Brišar
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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