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Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v sredo, 6. junija.

POLITIKA

11.00 svečani sprejem, ki ga ob 30-letnici ustanovitve Odbora za varstvo človekovih pravic
pripravlja predsednik republike Borut Pahor, slavnostni govornik pa bo tedanji član kolegija
Odbora za varstvo človekovih pravic Igor Omerza; predsedniška palača, kristalna dvorana,
Erjavčeva 17, LJUBLJANA (STA/)

14.00 seja komisije DS za državno ureditev, na kateri bodo med drugim obravnavali skupno
poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2017 in letno poročilo o poslovanju Specializiranega
državnega tožilstva RS za leto 2017; DZ, soba 209, Šubičeva 4, LJUBLJANA

14.00 seja komisije DS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, na kateri bodo med drugim
obravnavali poročilo ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad
porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od 1. 7. do 31. 12. 2017; DZ, soba 212,
Šubičeva 4, LJUBLJANA

GOSPODARSTVO

LJUBLJANA - Bančna konferenca, ki jo organizira Združenje bank Slovenije. (program v
nadaljevanju)

8.45 odprtje konference o računalniških centrih - Data Center 2018; ob 14.45 okrogla miza z
naslovom Stroški in delovni procesi v računalniških centrih; Gospodarsko razstavišče,
Dunajska cesta 18, LJUBLJANA

9.00 začetek konference o aktualnih kadrovskih temah, ki jo organizira Addeco; Four Points by
Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, LJUBLJANA

9.00 seja odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja (PRP), na kateri bodo med
drugim obravnavali informacijo o izvajanju PRP za obdobje 2014-2020 v letu 2018, udeležila
se je bo tudi državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša; vlada, velika
dvorana, Gregorčičeva 27, LJUBLJANA

9.30 odprtje regijske strokovne konference letalske industrije, na kateri bo sodelovalo 300
predstavnikov vodilnih letalskih družb (še 7.); Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18,
LJUBLJANA

10.00 sklepna konferenca evropskega projekta Let&apos;s Guide! Podjetniške veščine in
spodbujanje mednarodnega sodelovanja med odraslimi; rektorat Univerze v Mariboru, dvorana
Borisa Podrecce, Slomškov trg 15, MARIBOR

12.00 podelitev priznanj za najboljše inovacije podravske regije 2018; Hotel City Maribor, Ulica
kneza Koclja 22, MARIBOR

12.00 podpis koncesijske pogodbe za energetsko sanacijo objektov v lasti Občine Metlika;
Občina Metlika, Mestni trg 24, METLIKA

14.30 dogodek ob začetku kampanje #ifeelsLOVEnia, ki bo potekal pod geslom Dva milijona
razlogov, zakaj čutimo Slovenijo, udeležila pa se ga bosta tudi minister za gospodarski razvoj
in tehnologijo, ki opravlja tekoče posle, Zdravko Počivalšek in direktorica Slovenske turistične
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organizacije Maja Pak; ploščad pred gradom Tivoli, LJUBLJANA (STA//)

LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču sojenje Antonu Romihu, Božidarju Španu, Andreju Potočniku in
Andreju Oblaku v zadevi Hypo (ob 8.30).

ZREČE - Skupščina družbe Unior, na kateri bodo delničarji med drugim odločali o uporabi
bilančnega dobička za lani.

LJUBLJANA - Svetovni dan osveščanja o škodljivcih.

PROGRAM BANČNE KONFERENCE

8.15 odprtje konference, uvodni nagovor bo imela direktorica Združenja bank Slovenije Stanislava
Zadravec Caprirolo; Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, LJUBLJANA

8.30 namestnik guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc bo predstavil aktualne vsebine s
področja bančništva; Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, LJUBLJANA

9.00 ministrica za finance, ki opravlja tekoče posle, Mateja Vraničar Erman bo spregovorila o tretjem
stebru Bančne unije; ob 9.30 razprava; Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4,
LJUBLJANA

10.30 direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev Miloš Čas bo predstavil aktualnosti na trgu
vrednostnih papirjev; Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, LJUBLJANA

10.45 področni sekretar Agencije za trg vrednostnih papirjev Žiga Kosi bo predstavil MIFID II in
predvidene novosti in učinke zakona o trgu finančnih instrumentov; Four Points by Sheraton
Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, LJUBLJANA

11.30 Matjaž Albreht iz družbe Alta Invest bo spregovoril o učinkih MIFID II in predvidenih
spremembah ZTFI na poslovanje BPH; ob 11.50 razprava; Four Points by Sheraton Ljubljana Mons,
Pot za Brdom 4, LJUBLJANA

13.30 direktor oddelka za finančno stabilnost in makrobonitetno politiko v Banki Slovenije Tomaž
Košak bo spregovoril o gibanju kreditne aktivnosti; Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za
Brdom 4, LJUBLJANA

14.10 direktor oddelka za finančno statistiko v Banki Slovenije Matjaž Noč bo predstavil rezultate
ankete o dostopnosti finančnih virov za podjetja v 2017; ob 14.40 razprava; Four Points by Sheraton
Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, LJUBLJANA

15.30 okrogla miza z naslovom Kreditna aktivnost bank in drugih finančnih institucij, sodelovali bodo
predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak, član uprave banke Intesa Sanpaolo Drago Kavšek,
predsednik uprave Sberbank Gašpar Ogris-Martič, predsednik uprave Gorenjske banke David
Benedek, predsednik uprave Primorske hranilnice Aleš Kavčič in predsednik uprave NLB Leasing
Andrej Pucer; Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, LJUBLJANA (STA/)

DRUŽBA

9.00 posvet z naslovom Sovražni govor z vidika organov pregona in družbenih omrežij, ki ga
organizira FDV v okviru projekta Spletno oko, govorili bodo o kazenskem pregonu sovražnega
govora v Sloveniji ter možnostih za njegovo prijavo in obravnavo na družbenih omrežjih, med drugim
bosta sodelovala generalni državni tožilec Drago Šketa in vodja sektorja splošne policije iz uprave
uniformirane policije GPU Tomislav Omejec; FDV, Kardeljeva ploščad 5, LJUBLJANA (STA)

9.00 novomeški župan Gregor Macedoni bo sprejel gospodarsko delegacijo ruskega mesta Togliatti
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pod vodstvom župana Sergeja Antaševa, ki bo na obisku v Novem mestu (fototermin); predvidoma
ob 9.45 novinarska konferenca; Rotovž, NOVO MESTO

9.15 nacionalni posvet o strategijah vključevanja otrok priseljencev v izobraževanje z naslovom
Prostori večjezičnosti v inkluzivnem učnem okolju, ki ga pripravlja Pedagoški inštitut Ljubljana kot
konzorcijski partner v okviru Evropske mreže za politike izobraževanja priseljencev (SIRIUS); Hiša
EU, Dunajska cesta 20, LJUBLJANA

10.00 novinarska konferenca UKC Ljubljana ob izidu priročnika z naslovom Kako brati krvno sliko?;
UKC Ljubljana, sejna soba modri salon v 1. nadstropju, Zaloška cesta 7, LJUBLJANA

10.00 odprtje mednarodnega simpozija z naslovom Konec (konci) politične teologije/The End(s) of
Political Theology, ki ga organizirata ZRC SAZU in Univerza Lancaster; ZRC SAZU, Novi trg 2,
LJUBLJANA

10.00 odprtje mednarodnega tekmovanja dijakov v suhomontažni gradnji, udeležilo se ga bo 30
dijakov poklicne gradbene usmeritve iz 15 evropskih držav; Šolski center Celje, Pot na Lavo 22,
CELJE

10.00 novinarska konferenca Doma upokojencev Ptuj, na kateri bodo predstavili aktivnosti, ki jih
izvajajo v okviru programa Skupaj proti demenci; Dom upokojencev Ptuj, sejna soba, Volkmerjeva
ulica 1, PTUJ

10.30 zaključni dogodek projekta Misija: Zeleni koraki - mladi o trajnostni mobilnosti, ki ga izvajata
program Ekošola in BTC; SiTi Teater BTC, Šmartinska 152, LJUBLJANA

10.30 odprtje Dnevov varstvoslovja, ki jih organizira Fakulteta za varnostne vede Univerze v
Mariboru, uvodni nagovor bo imela ministrica za notranje zadeve, ki opravlja tekoče posle, Vesna
Györkös Žnidar (še 7.); Hotel Convent, Jadranska cesta 25, ANKARAN

10.30 novinarska konferenca Zgodovinskega arhiva Celje ob prihajajočem mednarodnem arhivskem
dnevu; Zgodovinski arhiv Celje, Teharska 1, CELJE

10.30 odprtje Dnevov državnega odvetništva v organizaciji ministrstva za pravosodje (še 7.); Terme
Čatež, Hotel Toplice, Topliška cesta 35, ČATEŽ OB SAVI

11.00 posvet z naslovom Od staranja k dolgoživosti, ki ga organizira Slovenska akademija znanosti
in umetnosti (SAZU), na njem pa bodo med drugim sodelovali član Slovenskih e-seniorjev Jože
Gričar, Jože Ramovš z Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje,
socialna psihologinja Mirjana Ule in vršilec dolžnosti direktorja Urada RS za makroekonomske
analize in razvoj Boštjan Vasle; dvorana SAZU, Novi trg 3, LJUBLJANA

11.00 novinarska konferenca ob začetku javne pobude Ustavi se!...in premagaj strah, na kateri bodo
sodelovali svetovni popotnik Zvone Šeruga, partnerska in družinska terapevtka Jana Lavtižar, spletni
strateg Matej Špehar ter ustvarjalki akcije Ustavi se! Anja Vogrič in Andreja Verovšek; Gospodarsko
razstavišče, Dunajska cesta 18, LJUBLJANA

12.00 festival prostovoljstva v Mariboru 2018; Glavni trg, MARIBOR

12.00 odprtje pisarne za integracijo prosilcev za azil, zbrane bo nagovoril mariborski župan Andrej
Fištravec, udeležil se ga bo tudi predsednik Rdečega križa Slovenije Dušan Keber; Partizanska 15,
MARIBOR (STA/)

12.30 novinarska konferenca, na kateri bosta vodja kriminalistične policije na Policijske uprave Novo
mesto France Božičnik in vodja kriminalistične policije Policijske uprave Nova Gorica Marino Pangos
predstavila podrobnosti uspešne preiskave dveh oboroženih ropov bank v Novem mestu in Vipavi,
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Aleš Kegljevič iz sektorja splošne kriminalitete pa bo predstavil stanje preiskanosti ropov v Sloveniji;
medijsko središče, Litostrojska 54, LJUBLJANA (STA/)

13.00 novinarska konferenca pred začetkom simpozija o programu Neverjetna leta za učitelje v
organizaciji službe za otroško psihiatrijo Pediatrične klinike UKC Ljubljana; ob 13.30 začetek
simpozija; Atrij ZRC, Novi trg 2, LJUBLJANA

13.00 v okviru Tedna Kemijskega inštituta okrogla miza z naslovom Znanost kot steber razvojnega in
gospodarskega preboja Slovenije; Kemijski inštitut, mansarda, Hajdrihova 19, LJUBLJANA

15.00 okrogla miza Slovenske medicinske akademije, na kateri bodo spregovorili o izzivih staranja in
potrebnih ukrepih za prepoznavanje dejavnikov v zvezi s staranjem; Austria Trend Hotel, Dunajska
cesta 154, LJUBLJANA

15.30 seja občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec, na kateri bodo med drugim obravnavali
osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o letošnjem občinskem proračunu; Mestna
občina Slovenj Gradec, velika dvorana, Šolska ulica 5, SLOVENJ GRADEC (STA)

16.00 tretji simpozij v okviru cikla Humanistika in pravo, ki ga pripravlja Slovenska matica, posvečen
bo pravici do zasebne lastnine, uvodna nagovora bosta imela predsednik Slovenske matice Aleš
Gabrič in direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper Rado Pišot; Slovenska matica,
dvorana, Kongresni trg 8, LJUBLJANA

16.00 piknik Zvezde pod klobuki; restavracija Evergreen ob igrišču za golf, SMLEDNIK

KRŠKO - Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer bo poslovala v občini Krško.

KULTURA

11.00 predstavitev jubilejne izdaje Mančkarada ob 70-letnici ilustratorja Marjana Mančka; Knjigarna
Konzorcij, Slovenska 29, LJUBLJANA (STA/)

11.00 novinarska konferenca ob 30-letnici projekta Imago Sloveniae; Mestni muzej Ljubljana,
kavarna, Gosposka ulica 15, LJUBLJANA

11.00 novinarska konferenca, na kateri bodo predstavili abonmajsko ponudbo Slovenske
filharmonije v sezoni 2018/2019; Slovenska filharmonija, dvorana Slavka Osterca, Kongresni trg 10,
LJUBLJANA

11.00 srečanje z novinarji festivala Seviqc Brežice, na katerem bodo predstavili godalni ansambel
Consone Quartet ter junijske dogodke festivala; Kavarna Božič, Cesta prvih borcev 14, BREŽICE

13.00 novinarska konferenca ob izdaji dvojne kompilacije Klasika Slovenia: Skladbe za orkester, 2.
del; Kogojeva dvorana Društva slovenskih skladateljev, Trg francoske revolucije 6, LJUBLJANA

13.00 odprtje nove raziskovalne izpostave Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC
SAZU, namenjene preučevanju in promociji umetnostne dediščine Maribora in Štajerske;
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, Ulica Moša Pijade 22, MARIBOR

17.00 prvi pesniški flashmob #Beremo Puškina, ki ga pripravlja Ruski center znanosti in kulture; ob
spomeniku ruskega pesnika v severnem mestnem parku na Železni cesti, LJUBLJANA

19.00 premiera plesno gledališke predstave Narodna sprava: Predstava za turiste v režiji Wojteka
Ziemilskega, koprodukcije Slovenskega mladinskega gledališča s kolektivom Komuna//Warszava;
Slovensko mladisnsko gledališče, Vilharjeva cesta 11, LJUBLJANA
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21.00 s projekcijo filma Čuvarke v režiji Xavierja Beauvoisa odprtje 14. mednarodnega filmskega
festivala Kino Otok (do 10.); Manziolijev trg, Letni kino, IZOLA

MEDNARODNA DEJAVNOST

ASTANA - Kazahstansko-slovenski poslovni forum, uvodni nagovor bo imel državni sekretar na
zunanjem ministrstvu Iztok Mirošič.

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 Anja Gorenc
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si

gospodarsko uredništvo:
dopoldne Jure Bernard, popoldne Barbara Dovč
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si

zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Vesna Rojko, 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): Alen Pivk

spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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