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petek 13. februarja bodo na enem mestu zbrana
vsa najboljša slovenska peneča vina odvijal se bo že
drugi salon penečih vin. Med 17. in 24. uro jih bo moč
V

Katja Kaja Mejač

okušati in kupiti v veliki dvorani Grand hotela Union.
Izbrani kulinarika in glasba pa bosta dodali piko na i
in poskrbeli za odlično druženje na večer pred
valentinovim.
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Ljubljana, 10. februarja (STA) - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti
Slovenije v torek, 10. februarja. POLITIKA9.00 seja odbora DZ za finance in monetarno politiko,
na kateri bodo obravnavali problematiko uvajanja davčnih blagajn; DZ, velika dvorana na
Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA (STA/FOTO)10.00 odprtje posveta o deklaraciji o
zunanji politiki, ki ga prirejata DS ter ministrstvo za zunanje zadeve, uvodoma pa bosta
spregovorila zunanji minister Karl Erjavec in predsednik DS Mitja Bervar; DZ, dvorana DS,
Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA/FOTO)10.30 novinarska konferenca poslanske skupine NSi, na
kateri bo poslanka Iva Dimic predstavila stališče in pripombe NSi na predlog novele zakona o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih; DZ, prostori PS NSi, Šubičeva 4, LJUBLJANA.11.00
skupna seja odbora DZ za pravosodje in odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno
samoupravo, na kateri bodo obravnavali kazensko preganjanje novinarjev zaradi domnevne
izdaje tajnih podatkov; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)12.00 zaprta seja komisije
DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog
rebalansa proračuna Slovenije za leto 2015; DZ, sejna soba T-klet, Šubičeva 4,
LJUBLJANA14.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo
obravnavali novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Sloveniji ter novelo zakona o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih; DZ, velika dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4,
LJUBLJANA (STA)14.00 seja odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo
obravnavali predlog rebalansa letošnjega proračuna ter problematiko financiranja in gradnje
drugega tira železniške proge Divača-Koper; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA
(STA/FOTO)16.00 okrogla miza z naslovom Uspešna slovenska podjetja kot ključ za blaginjo
Slovencev, ki jo organizira strokovni svet SLS in na kateri bodo sodelovali Rudi Bric, Miroslav
Germ, Bogomir Kovač, Igor Masten, Uroš Rožič, Žiga Turk, Andrej Umek in Marko Zidanšek;
GZS, dvorana A, Dimičeva 13, LJUBLJANA17.00 seja komisije DZ za odnose s Slovenci v
zamejstvu in po svetu, na kateri bodo obravnavali predlog rebalansa letošnjega proračuna; DZ,
soba 212, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)18.00 (oz. deset minut po koncu redne seje odbora DZ
za delo, družino, socialne zadeve in invalide) nujna seja odbora DZ za delo, družino, socialne
zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali predlog rebalansa letošnjega proračuna; DZ, velika
dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA (STA)GOSPODARSTVO9.00 konferenca
Energetike.NET in Tehnološke platforme za pametna omrežja, na kateri bodo spregovorili o
pametnih omrežjih; Plaza Hotel, Bratislavska 8, LJUBLJANA10.00 pogovor družbe Deloitte
SheXO na temo Glasovi razuma - Izkušnje iz preteklosti so kot leksikon, zgolj odpreti ga je treba,
na katerem bosta gosta bivši predsednik republike Danilo Türk in varuhinja človekovih pravic
Vlasta Nussdorfer; GH Union, rdeči salon, Miklošičeva 1, LJUBLJANA10.30 sklepni dogodek
projekta Urbact II My generation@work, na katerem bodo predstavili projekt in njegov potek,
predsednik uprave Mercatorja Toni Balažič in direktor podjetja Bintegra Chrystian Barragan
Quintero pa bosta spregovorila o svoji karierni poti; Univerza v Mariboru, dvorana Borisa
Podrecce, Slomškov trg 15, MARIBOR11.00 odprtje vodovodnega sistema vodooskrbnega
območja mesta Črnomelj v okviru projekta Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in
varovanje vodnih virov Bele krajine; pri hidropostaji za območje Sadeža na Gričku,
ČRNOMELJ12.00 novinarska konferenca županov občin Medvode, Gorenja vas - Poljane, Škofja
Loka, Železniki in Žiri o problematiki mostu v Mednem; Občina Medvode, sejna dvorana, Cesta
komandanta Staneta 12, MEDVODE (STA/FOTO)13.00 novinarska konferenca, na kateri bodo
Čedomir Bojanić in sekcije pristaniških špediterjev, Emil Bandelj iz Zveze pomorsko prometnih
agencij Slovenije in Rok Svetek iz Adrie kombi spregovorili o nujnosti izgradnje drugega tira
Koper-Divača in njegovem pomenu; GZS, dvorana C, Dimičeva 13, LJUBLJANA (STA)13.00
predsednik Zadružne zveze Slovenije Peter Vrisk ter predstavniki ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, Deželne banke Slovenije in Semenarne Ljubljana bodo na voljo za
vprašanja medijev v okviru posveta za zadružnike Koroške in Savinjsko-Šaleške regije; Gostilna
Dular, Podgora 2 b, KOTLJE14.00 srečanje ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka
Počivalška z gospodarstveniki in župani celjske regije, na katerem bodo razpravljali o ustvarjanju
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učinkovitega poslovnega okolja; Regionalna Gospodarska zbornica Celje, Ljubljanska cesta 14,
CELJE15.30 dogodek Dan mojih financ, ki ga organizira revija Moje finance; ob 19.05 bo okrogla
miza z naslovom Se obetajo nove javne prodaje delnic (IPO)?, ob 20.10 pa bo podelitev nagrad
naj skladom in naj upravljavcu; Domus Medica, kongresni center, Dunajska 162,
LJUBLJANALJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil podatke o industrijski proizvodnji za
december in celotno lansko leto.LJUBLJANA - Dan varne rabe interneta v okviru meseca varne
rabe interneta in mobilnih naprav, ki bo letos potekal pod geslom Skupaj za prijaznejši
internet.DRUŽBA10.00 novinarska konferenca Univerze v Mariboru pred informativnimi dnevi na
univerzah in študentskih domovih, ki bodo 13. in 14. februarja; univerza, spominska soba Leona
Štuklja, Slomškov trg 15, MARIBOR (STA)10.00 vožnja za predstavnike medijev po novi
avtobusni primestni liniji Murska Sobota - Bakovci, na kateri bodo predstavili aktivnosti Mestne
občine Murska Sobota na področju trajnostne mobilnosti; odhod iz perona 1A na Avtobusni
postaji Murska Sobota, MURSKA SOBOTA10.30 novinarska konferenca Sindikata državnih
organov Slovenije in Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, na kateri bodo predstavili predlagane
spremembe zakona o zdravilih ter se odzvali na zadnje nasvete organizacije OECD; Dom
sindikatov, velika sejna dvorana, Dalmatinova 4/VI, LJUBLJANA (STA/AVDIO)11.00 novinarska
konferenca s predstavitvijo podrobnosti izbora in opravljenega dela odbora za podeljevanje
Bloudkovih priznanj, na kateri bosta sodelovala ministrica za izobraževanje, znanost in šport
Stanka Setnikar Cankar ter predsednik odbora Miroslav Cerar; ministrstvo, novinarsko središče,
Masarykova 16, LJUBLJANA (STA)11.00 novinarska konferenca Sindikata vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije (Sviz), na kateri bo glavni tajnik Branimir Štrukelj predstavil število
zbranih podpisov k peticiji Za ohranitev kakovostnega javnega izobraževanja in odličnosti
raziskovalnega dela ter spregovoril o rebalansu proračuna in prihodnjih aktivnostih sindikata v
povezavi s tem; Sviz, Oražnova ulica 3, LJUBLJANA (STA/FOTO/AVDIO)11.00 novinarska
konferenca Splošne bolnišnice Celje, na kateri bodo med drugim spregovorili o težavah na
področju financiranja in zaposlovanja ter o rezultatih poslovanja v letu 2014; bolnišnica,
predavalnica v kleti, Oblakova ulica 5, CELJE (STA)11.00 novinarska konferenca župana Občine
Ravne na Koroškem Tomaža Rožena, na kateri bo med drugim predstavil informacijo o sklepih
seje občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem; občina, sejna soba, Gačnikova 5, RAVNE NA
KOROŠKEM12.00 predstavitev letošnje vinsko-kulinarične prireditve Salon penečih vin, ki bo
potekala 13. februarja; GH Union, Vinska knjižnica, Miklošičeva 1, LJUBLJANA12.00 fototermin
ob obisku kurentov Etnološkega društva Ježevka v Mestni občini Maribor; MO Maribor, kabinet
župana, Ulica heroja Staneta 1, LJUBLJANA13.00 novinarska konferenca Medicinske fakultete
Univerze v Ljubljani, na kateri bodo spregovorili o projektu Artemida, ki načrtuje ustanovitev
slovenskega Centra odličnosti za translacijsko medicino; fakulteta, sejna soba, Vrazov trg 2,
LJUBLJANA15.00 nadaljevanje seje mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, na kateri bodo
med drugim obravnavali predlog sklepa o izhodiščih za sklenitev sporazuma o prostorski
umestitvi kampusa Univerze v Novi Gorici; Občina, velika dvorana, Trg Edvarda Kardelja 1,
NOVA GORICA17.00 izmenjevalnica pustnih kostumov - Swap Party, ki jo organizira Središče
Rotunda skupaj s kreativno ekipo NOWAst; Središče Rotunda, Destradijev trg 11, KOPER19.00
predstavitev knjige predsednika SDS Janeza Janše Noriško kraljestvo, Beli panter, 1. del,
pogovor z avtorjem bo vodil teolog Ivan Janez Štuhec; dvorana Zavoda Antona Martina Slomška,
Vrbanska 30, MARIBORLJUBLJANA - Javna seja senata višjega sodišča, ki bo obravnaval
pritožbo na sodbo upokojenega brigadirja Petra Zupana in slikarja Jureta Cekute v zadevi Patria
II. (STA)KULTURA10.00 novinarska konferenca Slovenskega ljudskega gledališča Celje, na
kateri bodo predstavili festival Dnevi komedije 2015; Slovensko ljudsko gledališče Celje, foyer,
Gledališki trg 5, CELJE15.00 odprtje razstave Tine Drča z naslovom Z glavo skozi zid - zidne
poslikave; ministrstvo za kulturo, avla, Maistrova 10, LJUBLJANA17.00 pogovor ob izidu novega
romana Dušana Šarotarja Panorama, ki ga bo moderiral urednik zbirke Beletrina Mitja Čander,
odlomke iz knjige pa bo interpretiral član ansambla SNG Drama Ljubljana Brane Grubar; Drama
Kavarna, Erjavčeva 1, LJUBLJANA19.00 odprtje intermedijske instalacije kiparke Katje Bogataj z
naslovom Zapredenost (do 10. 3.); CSU Vodnikova domačija, Vodnikova cesta 65,
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LJUBLJANA19.00 odprtje grafične razstave Nine Zelenko; Galerija Lek, Verovškova 57,
LJUBLJANA19.00 začetek tradicionalnih Proznih mnogobojev pred 12. Festivalom literature sveta
- Fabula 2015, ki bo potekal od 28. 2. do 8. 3.; Knjigarna Antika, Kocbekova ulica 6, CELJE20.00
v okviru cikla Cankarjevi torki koncert španske pevke Amparo Sanchez; Cankarjev dom, klub,
Prešernova 10, LJUBLJANA20.00 ljubljanska premiera gledališke predstave ABC oder Krieg,
quasi una fantasia avtorja Iva Svetine; Cankarjev dom, Linhartova dvorana, Prešernova 10,
LJUBLJANA20.00 odprtje multimedijske instalacije umetniškega kolektiva Leo & Björn iz
Münchna v okviru projekta Do i need to go there?; Kino Šiška, Trg prekomorskih brigad 3,
LJUBLJANAMEDNARODNA DEJAVNOSTBRUSELJ - Zasedanje ministrov EU za evropske
zadeve, ki se ga bo predvidoma udeležila tudi državna sekretarka na zunanjem ministrstvu
Dragoljuba Benčina.SKOPJE - Uvodna načrtovalna konferenca za praktično regionalno vajo IPA
CAMPEX 2015, ki bo med 15. in 19. 6. v Skopju, njen scenarij pa predvideva močan potres.
Načrtovalne konference se bo udeležil namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in
reševanje Branko Dervodel. (do 12.)telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152telefaks: 01/ 43
42 970e-mail: desk@sta.simnenje/pripombe o servisu STA: e-mail:
pripomba@sta.siDEŽURNI:notranjepolitično uredništvo:dopoldne Tjaša Doljak, popoldne Alenka
Potočniktel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.sigospodarsko uredništvo:dopoldne Marjetka
Nared, popoldne Jure Bernardtel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.sizunanjepolitično
uredništvo:dopoldne Jure Kos, popoldne Mihael Šuštaršičtel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail:
zunanja@sta.sikulturno uredništvo: Alenka Vesenjaktel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail:
kultura@sta.sivečerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Maja Oprešnikspremljate nas lahko tudi
na:Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Slovenska-tiskovna-agencija-STA/295393187034Twitter:
https://twitter.com/STA_novice
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