Poročilo
medijskih objav
26.10.2021
Objave v poročilu:

Press CLIPPING d.o.o., Tržaška cesta 65, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386 2 25 040 10,
fax: +386 2 25 040 18, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclipping.si

KAZALO - zbirni list objav
DAN ARHITEKTOV
5. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
7. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
8. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
8. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
11. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
11. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

TV Maribor

Stran/Termin: 18:00:00

SLOVENIJA

Teden arhitekture v Mariboru
Z razstavo arhitekturnih skic Draga Cerjana in arhitekturno debato se je včeraj v Mariboru začel
Teden arhitekture. V prihodnjih treh dneh bo v Gradcu in Mariboru potekala Mednarodna
konferenca Gradimo Evropo, Teden arhitekture pa bodo sklenili v Mariboru na Dan arhitektov s
Karmen Podlesnik Marčič
TELE M

Žanr: DIALOGIZIRANO

Naklada:

DAN ARHITEKTOV, GRADIMO EVROPO
TV Slovenija 1

Stran/Termin: 22:50:00

SLOVENIJA

Prenova enodružinskih hiš
Povprečna starost slovenske enodružinske hiše je oseminštirideset let.

Polona Balantič
OSMI DAN

Žanr: DIALOGIZIRANO

Naklada:

OD PREDMESTJA DO PODEŽELJA
TV Koper

Stran/Termin: 18:40:00

SLOVENIJA

Zlati svinčnik Ankaranu
Prostorski načrt Občine Ankaran je prejemnik posebnega priznanja Zbornice za arhitekturo in
prostor Slovenije Zlati svinčnik. Odločevalci so ocenili, da načrt omogoča kakovostno življenje
prebivalcev, obenem pa omogoča učinkovit razvoj.
Dean Jelačin
PRIMORSKA KRONIKA

Žanr: DIALOGIZIRANO

Naklada:

ZLATI SVINČNIK
TV Slovenija 1

Stran/Termin: 22:00:00

SLOVENIJA

Dan arhitektov 2021
V Mariboru je včeraj in danes potekala ena večjih arhitekturnih prireditev. Zbrani arhitekti iz 22
držav so na konferenci Gradimo Evropo razpravljali o evropskih arhitekturnih politikah in s
primeri dobrih praks iskali rešitve za izzive lokalnih arhitekturnih problematik.
Karmen Podlesnik Marčič
ODMEVI

Žanr: DIALOGIZIRANO

Naklada:

PLATINASTI SVINČNIK, DAN ARHITEKTOV, GRADIMO EVROPO
BKTV

Stran/Termin: 18:30:00

SLOVENIJA

Konferenca arhitektov in gradbenikov v znamenju desetletnice študija arhitekture v Mariboru
Letošnja konferenca slovenskih arhitektov in gradbenikov iz sveta in Slovenije, ki jo že peto leto
prireja Svetovni slovenski kongres, je potekala v znamenju 10. obletnice študija arhitekture v
Mariboru. Ob tej priložnosti so v goste povabili arhitekte in druge strokovnjake, ki so pomagali
Živa Krušič Gorišek
OBČINSKI INFORMATOR

Žanr: DIALOGIZIRANO

Naklada:

PLATINASTI SVINČNIK
TV Maribor

Stran/Termin: 18:00:00

SLOVENIJA

Nagrada mariborskim arhitektom
Ob evropskem predsedovanju Slovenije je v petek v Mariboru potekal eden večjih arhitekturnih
dogodkov konferenca Gradimo Evropo. Zbrani arhitekti iz 22 držav so razpravljali o evropski
arhitekturnih politikih in usmeritvah v najnovejša gibanja.
Karmen Podlesnik Marčič
TELE M

Žanr: DIALOGIZIRANO

Naklada:

GRADIMO EVROPO, PLATINASTI SVINČNIK

1

12. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

TV Slovenija 1

Stran/Termin: 13:00:00

SLOVENIJA

Priznanje za občinski prostorski načrt
Ankaranska občina se je s sprejetjem občinskega prostorskega načrta resno lotila urejanja
okolja.

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
8. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
4. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

PRVI DNEVNIK

Žanr: DIALOGIZIRANO

Naklada:

ZLATI SVINČNIK
Radio Maribor MM1

Stran/Termin: 14:30:00

SLOVENIJA

EU se posveča prostoru in arhitekturi
Skrbi za digitalizacijo in zeleno preobrazbo se pridružuje pobuda oblikovanja novih načinov
življenja na stičišču umetnosti, kulture, socialne vključenosti, znanosti in tehnologije.
Tamara Zupanič Čučnik
DO POPOLDNEVA

Žanr: DIALOGIZIRANO

Naklada:

ZLATI SVINČNIK
Večer

Stran/Termin: 15

SLOVENIJA

Ekspres pregled tedna
Kratke vesti

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
6. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
9. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
9. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

INTERVJU

Žanr: VEST

Naklada: 25.010,00

GRADIMO EVROPO, DAN ARHITEKTOV
Večer

Stran/Termin: 19

SLOVENIJA

Tudi v Mariboru gradijo Evropo
ARHITEKTURA

na
MARIBOR

Žanr: VEST

Naklada: 25.010,00

OD PREDMESTJA DO PODEŽELJA, DAN ARHITEKTOV, GRADIMO EVROPO
Delo

Stran/Termin: 4

SLOVENIJA

Za arhitekta Stanka Kristla in Mihaela Dešmana
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je nagrado platinasti svinčnik namenila arhitektoma
Stanku Kristlu in Mihaelu Dešmanu
K. H.
AKTUALNO

Žanr: POROČILO

Naklada: 35.475,00

DAN ARHITEKTOV, PLATINASTI SVINČNIK
Večer

Stran/Termin: 20

SLOVENIJA

Kaj s preveliko in staro družinsko hišo
Na mednarodni konferenci Gradimo Evropo so razpravljali o tem, kako preobraziti povprečno
slovensko enodružinsko hišo, in nagradili arhitekturne dosežke leta
Nina Ambrož
MARIBOR

Žanr: POROČILO

Naklada: 25.010,00

ZLATI SVINČNIK, GRADIMO EVROPO, PLATINASTI SVINČNIK, DIPLOME ZAPS,
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12. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
12. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Delo

P. P.
Naslovna stran

Delo

KULTURA

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
2. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
13. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Naklada: 35.475,00

Stran/Termin: 15

SLOVENIJA

Pričakovana, a nedopustna neaktivnost
Ministrstvo za kulturo ni sodelovalo pri organizaciji mednarodne konference

Rubrika, Oddaja:

Naslov:
Vsebina:

Žanr: NAPOVEDNIK

GRADIMO EVROPO, OD PREDMESTJA DO PODEŽELJA

Pia Prezelj

12. 10. 2021

SLOVENIJA

Neaktivnost ministrstva za kulturo
+ ARHITEKTURA

Avtor:

Gesla:

Stran/Termin: 1

Žanr: POROČILO

Naklada: 35.475,00

GRADIMO EVROPO, OD PREDMESTJA DO PODEŽELJA
Primorske novice

Stran/Termin: 24

SLOVENIJA

Zlata svinčnika za odličnost tudi na Primorsko
Nagrada Zlati svinčnik za prenovo Lavricevega trga m za ankaranski občinski prostorski načrt

vrž
/

Žanr: POROČILO

Naklada: 21.000,00

PLATINASTI SVINČNIK, ZLATI SVINČNIK
Delo - Sobotna priloga

Stran/Termin: 18

SLOVENIJA

Ne gre za lepoto fasade. Gre za notranjo lepoto, skladnost
Kot arhitekt je med drugim sodeloval pri zasnovi Slovenske hiše na zimskih olimpijskih igrah v
Pjongčangu( 2018), sicer pa je član ekspertne skupine pri evropski komisiji, imenovane
Kakovostna arhitektura in bivalno okolje za vse. Skupaj s kolegi iz Avstrije in Slovenije naslednji
Ali Žerdin
ARHITEKT SVETUJE

Žanr: INTERVJU

Naklada: 48.354,00

OD PREDMESTJA DO PODEŽELJA, GRADIMO EVROPO
Delo in dom

Stran/Termin: 3

SLOVENIJA

/
Napovednik člankov

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
13. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

/

Žanr: NAPOVEDNIK

Naklada: 94.271,00

PRIZNANJA ZAPS
Delo in dom

Stran/Termin: 16

SLOVENIJA

Najvišje priznanje za dva arhitekta: Stanka Kristla in Miho Dešmana
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) je podelila stanovska priznanja za največje
dosežke na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja.
Aleksandra Zorko
/

Žanr: POROČILO

Naklada: 94.271,00

DAN ARHITEKTOV, ZLATI SVINČNIK, PRIZNANJA ZAPS, PLATINASTI SVINČNIK, ČASTNI
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13. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Avtor:
Rubrika, Oddaja:

Probauhaus

Andrej Strehovec
KOLUMNA
ZLATI SVINČNIK

6. 10. 2021

www.tvambienti.si

Avtor:

Žanr: KOLUMNA

Stran/Termin:

8. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

8. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

Žanr: SPLETNI

8. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

www.aktualno24.si

Stran/Termin:

9. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

SLOVENIJA

Platinasti svinčnik za Stanka Kristla in Mihaela D...
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) nagrado platinasti svinčnik namenja Stanku
Kristlu in Mihaelu Dešmanu. Prvič bodo podelili patina...
RTV Slovenija
Žanr: SPLETNI

Naklada:

PLATINASTI SVINČNIK
www.rtvslo.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Platinasti svinčnik za Stanka Kristla in Mihaela Dešmana, patinasti pa za stavbo GZS-ja
Arhitekti nagrajujejo svoje cehovske kolege

N. Š.
Žanr: SPLETNI

Naklada:

ZLATI SVINČNIK, PLATINASTI SVINČNIK, DIPLOME ZAPS, ČASTNI ČLAN, ZAPS, DAN
www.vecer.com

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Kdo so najboljši arhitekti leta in kaj s preveliko, staro družinsko hišo?
Na mednarodni konferenci Gradimo Evropo so razpravljali o tem, kako preobraziti povprečno
slovensko enodružinsko hišo, in s prireditvijo v Mariboru nagradili arhitekturne dosežke leta. ...
Nina Ambrož

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Naklada:

ZLATI SVINČNIK

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

SLOVENIJA

Alja Košir

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Naklada:

Zlati svinčnik vrtcu, enodružinski hiši in prenovljenemu trgu
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije vsako leto podeli več priznanj tistim objektom in
arhitektom, ki navdušujejo s svojo senzibilnostjo do prostora in uporabnika.

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

SLOVENIJA

Kako bomo nakupovali skupc
Nevtraliziranje veleblagovnice

Gesla:

Naslov:
Vsebina:

Stran/Termin: 206

Žanr: SPLETNI

Naklada:

GRADIMO EVROPO, REHAB(IL)ITACIJA
www.outsider.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Podeljeni so bili svinčniki – nagrade ZAPS 2021
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) vsako leto podeljuje strokovna priznanja za
največje dosežke svojih članov. Letošnja podelitev je potekala včeraj 8.10.2021, kot zaključek
tridnevne mednarodne konference Building Europe....

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

DIPLOME ZAPS, ZLATI SVINČNIK, DAN ARHITEKTOV, PLATINASTI SVINČNIK, NAGRADE
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12. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

www.delo.si

Stran/Termin:

Pričakovana, a nedopustna neaktivnost
Ministrstvo za kulturo ni pristopilo k organizaciji mednarodne konference Gradimo Evropo.

Pia Prezelj

Rubrika, Oddaja:
Gesla:
20. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

SLOVENIJA

Žanr: SPLETNI

Naklada:

OD PREDMESTJA DO PODEŽELJA, GRADIMO EVROPO, REHAB(IL)ITACIJA
www.radioprvi.rtvslo.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Miha Dešman
Misliti arhitekturo

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
1. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

Žanr: SPLETNI
PLATINASTI SVINČNIK
www.sta.si

Stran/Termin:

3. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

tep/bst
Žanr: SPLETNI

4. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

www.sta.si

Stran/Termin:

6. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

tep/bst/mrn
Žanr: SPLETNI

Naklada:

GRADIMO EVROPO, DAN ARHITEKTOV
www.sta.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Tedenska napoved - Slovenija od 4. do 10. 10.
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije od 4. do 10. oktobra.

bp/tep/bst/mrn/bp
Žanr: SPLETNI

Naklada:

DAN ARHITEKTOV, GRADIMO EVROPO
www.sta.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Napoved - Slovenija, 7. 10. (četrtek)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v četrtek, 7. oktobra.

tep/bst

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

SLOVENIJA

Tedenska napoved - Slovenija od 4. do 10. 10.
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije od 4. do 10. oktobra.

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Naklada:

DAN ARHITEKTOV, GRADIMO EVROPO

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

SLOVENIJA

Tedenska napoved - Slovenija od 4. do 10. 10.
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije od 4. do 10. oktobra.

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Naklada:

Žanr: NAPOVEDNIK

Naklada:

GRADIMO EVROPO
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7. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

www.sta.si

Stran/Termin:

Napoved - Slovenija, 8. 10. (petek)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v petek, 8. oktobra.

tep/bst

Rubrika, Oddaja:
Gesla:
7. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

Žanr: NAPOVEDNIK

8. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

www.sta.si

Stran/Termin:

8. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

bp/tep/bst/bp
Žanr: NAPOVEDNIK

8. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

www.sta.si

Stran/Termin:

8. 10. 2021
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

kad/jb
Žanr: SPLETNI

Naklada:

ZLATI SVINČNIK
www.sta.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Ob Dnevu arhitektov podelitev priznanj ZAPS
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) je letos nagrado platinasti svinčnik namenila
arhitektoma Stanku Kristlu in Mihaelu Dešmanu. Letos bodo prvič podelili patinasti svinčnik, ki
so ga namenili stavbi Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani arhitekturnega biroja
tv/mce
Žanr: SPLETNI

Naklada:

DIPLOME ZAPS, DAN ARHITEKTOV, ČASTNI ČLAN, ZAPS, PLATINASTI SVINČNIK, ZLATI
www.sta.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Napoved - Slovenija, 8. 10. (petek)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v petek, 8. oktobra.

bp/tep/bst/bp
Žanr: NAPOVEDNIK

Naklada:

DAN ARHITEKTOV
www.sta.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Pregled - Slovenija, 8. 10. (petek)
Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v petek, 8. oktobra

moz/moz

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

SLOVENIJA

Na kratko iz gospodarstva
STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Naklada:

GRADIMO EVROPO

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

SLOVENIJA

Napoved - Slovenija, 7. 10. (četrtek)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v četrtek, 7. oktobra.

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Naklada:

DAN ARHITEKTOV

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

SLOVENIJA

Žanr: SPLETNI

Naklada:

DAN ARHITEKTOV, PLATINASTI SVINČNIK
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LINK:

SLOVENIJA

5. 10. 2021 TV Maribor

Stran/Termin:

18:00:00

Naslov: Teden arhitekture v Mariboru
Avtor: Karmen Podlesnik Marčič
Rubrika/Oddaja: TELE M
Površina/Trajanje: 00:02:11

Žanr: DIALOGIZIRANO POROČILO
Naklada:

Gesla: DAN ARHITEKTOV, GRADIMO EVROPO

//OBVESTILO O PRISPEVKU//
Z razstavo arhitekturnih skic Draga Cerjana in arhitekturno debato se je včeraj v Mariboru
začel Teden arhitekture. V prihodnjih treh dneh bo v Gradcu in Mariboru potekala
Mednarodna konferenca Gradimo Evropo, Teden arhitekture pa bodo sklenili v Mariboru na
Dan arhitektov s podelitvijo nagrad. Zbrani predstavniki arhitekturne stroke so govorili o
novem gradbenem zakonu, o potrebi po enostavnejših postopkih javnih natečajev, pa tudi o
aktualnih temah načrtovanja obnove Lenta.
Izjave:
ALENKA DEBENJAK (regijska predsednica ZAPS),
DRAGO CERJAN (arhitekt),
TOMAŽ KRIŠTOF (predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije).
V kolikor želite magnetogram, nam sporočite.

7

LINK:

SLOVENIJA

7. 10. 2021 TV Slovenija 1

Stran/Termin:

22:50:00

Naslov: Prenova enodružinskih hiš
Avtor: Polona Balantič
Rubrika/Oddaja: OSMI DAN
Površina/Trajanje: 00:06:12

Žanr: DIALOGIZIRANO POROČILO
Naklada:

Gesla: OD PREDMESTJA DO PODEŽELJA

//OBVESTILO O PRISPEVKU//
Povprečna starost slovenske enodružinske hiše je oseminštirideset let, pogosto je prevelika,
dotrajana in v njej živi le ena oseba. To je ena od izhodišč slovenskega dela konference o
kulturi grajenega okolja, ki te dni poteka v Mariboru in Gradcu. Naselja lastniških
enodružinskih hiš so slovenska značilnost in močno zaznamujejo našo kulturno krajino.
Kako torej o temi pod naslovom, Rehabilitacija oziroma rehabitacija enodružinska hiša, od
predmestja do podeželja razmišljajo slovenski arhitekti?
Izjave:
ALEŠ VRHOVEC (arhitekt),
UROŠ LOBNIK (arhitekt),
URSULA VON DER LEYEN (predsednica Evropske komisije),
ŠPELA SPANŽEL (Ministrstvo za kulturo).
V kolikor želite magnetogram, nam sporočite.
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LINK:

SLOVENIJA

8. 10. 2021 TV Koper

Stran/Termin:

18:40:00

Naslov: Zlati svinčnik Ankaranu
Avtor: Dean Jelačin
Rubrika/Oddaja: PRIMORSKA KRONIKA
Površina/Trajanje: 00:02:00

Žanr: DIALOGIZIRANO POROČILO
Naklada:

Gesla: ZLATI SVINČNIK

//OBVESTILO O PRISPEVKU//
Prostorski načrt Občine Ankaran je prejemnik posebnega priznanja Zbornice za arhitekturo
in prostor Slovenije Zlati svinčnik. Odločevalci so ocenili, da načrt omogoča kakovostno
življenje prebivalcev, obenem pa omogoča učinkovit razvoj.
Izjave:
IZTOK MERMOLJA (direktor uprave Občine Ankaran)
GREGOR STRMČNIK (župan Občine Ankaran)
V kolikor želite magnetogram, nam sporočite.
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LINK:

SLOVENIJA

8. 10. 2021 TV Slovenija 1

Stran/Termin:

22:00:00

Naslov: Dan arhitektov 2021
Avtor: Karmen Podlesnik Marčič
Rubrika/Oddaja: ODMEVI
Površina/Trajanje: 00:02:11

Žanr: DIALOGIZIRANO POROČILO
Naklada:

Gesla: PLATINASTI SVINČNIK, DAN ARHITEKTOV, GRADIMO EVROPO

//OBVESTILO O PRISPEVKU//
V Mariboru je včeraj in danes potekala ena večjih arhitekturnih prireditev. Zbrani arhitekti iz
22 držav so na konferenci Gradimo Evropo razpravljali o evropskih arhitekturnih politikah in
s primeri dobrih praks iskali rešitve za izzive lokalnih arhitekturnih problematik.
Izjave:
DIETMAR FEISTEL (Delugan Meissl, Associated Architects, Avstrija)
ALEŠ VRHOVEC (predsednik programskega odbora konference - ZAPS)
Prof. MIHAEL DEŠMAN (arhitekt, dobitnik platinastega svinčnika)
V kolikor želite magnetogram, nam sporočite.
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LINK:

SLOVENIJA

11. 10. 2021 BKTV

Stran/Termin:

18:30:00

Naslov: Konferenca arhitektov in gradbenikov v znamenju desetletnice študija arhitekture v
Avtor: Živa Krušič Gorišek
Rubrika/Oddaja: OBČINSKI INFORMATOR
Površina/Trajanje: 00:03:25

Žanr: DIALOGIZIRANO POROČILO
Naklada:

Gesla: PLATINASTI SVINČNIK

//OBVESTILO O PRISPEVKU//
Letošnja konferenca slovenskih arhitektov in gradbenikov iz sveta in Slovenije, ki jo že peto
leto prireja Svetovni slovenski kongres, je potekala v znamenju 10. obletnice študija
arhitekture v Mariboru. Ob tej priložnosti so v goste povabili arhitekte in druge strokovnjake,
ki so pomagali pri zagonu in izvajanju tega študija. Podelili pa so tudi nagrade.
Izjave:
TOMAŽ KRIŠTOF (predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije),
MIHA DEŠMAN (prejemnik nagrade patinasti svinčnik)
V kolikor želite magnetogram nam sporočite.
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LINK:

SLOVENIJA

11. 10. 2021 TV Maribor

Stran/Termin:

18:00:00

Naslov: Nagrada mariborskim arhitektom
Avtor: Karmen Podlesnik Marčič
Rubrika/Oddaja: TELE M
Površina/Trajanje: 00:02:20

Žanr: DIALOGIZIRANO POROČILO
Naklada:

Gesla: GRADIMO EVROPO, PLATINASTI SVINČNIK

//OBVESTILO O PRISPEVKU//
Ob evropskem predsedovanju Slovenije je v petek v Mariboru potekal eden večjih
arhitekturnih dogodkov konferenca Gradimo Evropo. Zbrani arhitekti iz 22 držav so
razpravljali o evropski arhitekturnih politikih in usmeritvah v najnovejša gibanja.
Izjave:
DIETMAR FEISTEL (Delugan Meissl Associated Architects, Avstrija),
ALEŠ VRHOVEC (predsednik programskega odbora konference ZAPS),
Prof. MIHAEL DEŠMAN (arhitekt, dobitnik platinastega svinčnika)
Ključne besede: ZAPS
V kolikor želite magnetogram, nam sporočite.
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LINK:

SLOVENIJA

12. 10. 2021 TV Slovenija 1

Stran/Termin:

13:00:00

Naslov: Priznanje za občinski prostorski načrt
Avtor:
Rubrika/Oddaja: PRVI DNEVNIK
Površina/Trajanje: 00:02:04

Žanr: DIALOGIZIRANO POROČILO
Naklada:

Gesla: ZLATI SVINČNIK

// OBVESTILO O PRISPEVKU //
Ankaranska občina se je s sprejetjem občinskega prostorskega načrta resno lotila urejanja
okolja. Ta temeljni dokument strateškega razvoja kraja pa je odličen tudi po oceni Zbornice
za arhitekturo in prostor, ki je Ankaranu za sprejeti prostorski načrt podelila posebno
priznanje Zlati svinčnik.
Izjave:
IZTOK MERMOLJA (Direktor občinske uprave Ankaran)
GREGOR STRMČNIK (Župan občine Ankaran)
Ključne besede:
Zbornica za arhitekturo in prostor
V kolikor želite magnetogram nam sporočite.
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LINK:

SLOVENIJA

8. 10. 2021 Radio Maribor MM1

Stran/Termin:

14:30:00

Naslov: EU se posveča prostoru in arhitekturi
Avtor: Tamara Zupanič Čučnik
Rubrika/Oddaja: DO POPOLDNEVA
Površina/Trajanje: 00:02:24

Žanr: DIALOGIZIRANO POROČILO
Naklada:

Gesla: ZLATI SVINČNIK

TEODOR BOSTIČ: Evropska unija v zadnjem času veliko pozornosti posveča prostoru in
arhitekturi kot prepoznani ključni primerjalni prednosti življenja v Evropi. Skrbi za
digitalizacijo in zeleno preobrazbo se pridružuje pobuda oblikovanja novih načinov življenja
na stičišču umetnosti, kulture, socialne vključenosti, znanosti in tehnologije. Tudi o tem so
razpravljali udeleženci na simpoziju arhitektov v Gradcu in Mariboru, na temo Rehabilitacija,
oziroma rehabitacija. Tamara Zupanič Čučnik:
TAMARA ZUPANIČ ČUČNIK: Slovenski del konference se je posvetil prenovi, ki je prav
tako ena od prednostnih nalog Evropske unije. V središču je izziv, kako prenoviti fond
individualnih stanovanjskih hiš, ki predstavljajo prevladujoč vzorec poselitve Slovenije in
bivalno okolje polovice njenih prebivalcev. Predsednik programskega odbora konference
Aleš Vrhovec:
ALEŠ VRHOVEC (predsednik programskega odbora konference): To je vidik, da te hiše s
svojo velikostjo, z rezervnimi kvadratnimi metri, dejansko lahko postanejo tudi drugačne
oblike bivanja, v smislu bivalnih skupnosti.
TAMARA ZUPANIČ ČUČNIK: Tu pa govorimo o skrbi za starejše, za mlade v stanovanjskih
zadrugah in vseh vrstah kombinacij teh populacij. Igra besed, Rehabilitacija, oziroma
rehabitacija, je zelo posrečena, meni predsednik Arhitekturne zbornice Evrope, Georg
Pendl.
GEORG PENDL (predsednik Arhitekturne zbornice Evrope): Uničenje stavb in gradnja
novih mora biti izjema in ne pravilo. Uporabljati moramo to, kar že imamo, saj so tudi v
sedanje stavbe zelo veliko vlagali, tako energije, kot dela in surovin. Obstoječe hiše imajo
svojo ceno, vrednost, in med njimi ni zelo veliko slabih stavb. Zato je treba dobro razmisliti,
preden se odločimo, da nekaj podremo in zgradimo na novo.
TAMARA ZUPANIČ ČUČNIK: Da ima Maribor zelo veliko notranjega potenciala, ki ga je
treba izkoristiti, pa meni podžupan Gregor Reichenberg.
GREGOR REICHENBERG (podžupan Mestne občine Maribor): Infrastrukturo, komunalne
mreže in tako naprej, je zelo drago graditi navzven. Znotraj pa te mreže že imamo.
TAMARA ZUPANIČ ČUČNIK: V Sodnem stolpu pa bodo zvečer predstavniki Zbornice za
arhitekturo in prostor podelili stanovske nagrade Zlati svinčnik.
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LINK:

SLOVENIJA

4. 10. 2021 Večer

Stran/Termin:

15

Naslov: Ekspres pregled tedna
Avtor:
Rubrika/Oddaja: INTERVJU

Žanr: VEST

Površina/Trajanje: 211,15

Naklada: 25.010,00

Gesla: GRADIMO EVROPO, DAN ARHITEKTOV

Ekspres pregled tedna

ČETRTEK

• Predsednik Borut

PONEDELJEK

• Sindikat policistov Slovenije bo DZ predložil
pobudo za vložitev novele zakona o
delovnih razmerjih.

• Začetek petdnevne vaje civilne zaščite za
primer potresa

TOREK

v

osrednji Sloveniji.

• Začetek Tedna otroka. Predsednik

DZ Igor
Zorčič bo obiskal Gimnazijo Brežice.

• Svetovni dan varstva

živali in evropski dan

opazovanja ptic.

Pahor bo na Brdu
pri Kranju odlikoval nemško kanclerko
Angelo Merkel.

• Zavod RS za

zaposlovanje bo objavil
podatke o registrirani brezposelnosti.

• V Ljubljani premiera celovečernega flma
Sanremo režiserja Miroslava Mandića.

• V Franciji bodo

predstavili neodvisno
poročilo o zlorabah v Cerkvi.

• Objavili bodo ime Nobelovega nagrajenca
za

fziko.

• V Mariboru odprtje slovenskega dela
dvodnevne mednarodne konference
Gradimo Evropo.

• Svetovni dan dostojnega dela.
• Objavili bodo ime Nobelovega nagrajenca
za

literaturo.

PETEK

• Surs bo objavil podatke o zunanji trgovini.
• V Mariboru začetek mednarodnega festivala
računalniške umetnosti.

• V Mariboru Dan arhitektov s podelitvijo

SREDA

• Na Brdu

priznanj in odprtje razstave.

pri Kranju vrh EU-Zahodni

• Objavili bodo ime dobitnika Nobelove

Balkan.

• V Ljubljani novinarska konferenca ob
koncu obiska delegacije Pobude za hitro
odzivanje v zvezi s svobodo medijev.

• V Ljubljani podelitev nagrad RS na
• Evropska agencija

za zdravila bo predvidoma
objavila priporočilo glede poživitvenega
odmerka cepiva proti covidu-19.

• Objavili bodo ime dobitnika Nobelove
nagrade za medicino.

področju

šolstva.

• V Celovcu odprtje razstave Slovenci , za
zmeraj gre, ki sta jo pripravila Arhiv RS in
Pokrajinski arhiv Maribor.

• Na ptujskem
obtožb

okrožnem sodišču

nadaljevanje

sojenja Silvu Drevenšku zaradi
trojni umor v Gerečji vasi.

za

• Objavili bodo ime Nobelovega nagrajenca
za

kemijo.

nagrade za mir.

SOBOTA

• Svetovni dan hospica in
• Svetovni dan pošte.

paliativne oskrbe.

NEDELJA

• Vseslovensko srečanje kmetov

na Ponikvi

pri Šentjurju

• V Trstu mednarodna jadralna regata
Barkovljanka.

• Svetovni dan duševnega zdravja.
• Svetovni dan boja proti smrtni kazni.
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LINK:

SLOVENIJA

6. 10. 2021 Večer

Stran/Termin:

19

Naslov: Tudi v Mariboru gradijo Evropo
Avtor: na
Rubrika/Oddaja: MARIBOR

Žanr: VEST

Površina/Trajanje: 239,18

Naklada: 25.010,00

Gesla: OD PREDMESTJA DO PODEŽELJA, DAN ARHITEKTOV, GRADIMO

ARHITEKTURA

Tudi v Mariboru gradijo
Evropo
bornica za arhitekturo in prostor Slovenije strokovne razprave v okviru
mednarodne konference Gradimo Evropo letos organizira v Mariboru.
Tudi tradicionalni Dan arhitektov, ko podeljujejo nagrade za največje
na področju arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja
, bo potekal v Mariboru, in sicer ta petek. Tridnevna bilateralna konferenca
za kulturo visokokakovostne arhitekture se bo začela danes v Gradcu. Nadaljevalo
se bo z vodenimi ogledi arhitekture Štajerske in razpravami , ki bodo v četrtek
in petek v Lutkovnem gledališču Maribor. Slovenski del konference združuje
naslov Rehab ( il) itacija
hiša , od predmestja do podeželja. Uvod v
dogajanje je bil že v ponedeljek , ko je bila v kavarni Fani & Rozi na Lentu otvoritev
razstave arhitekta Draga Cerjana iz Maribora. Na zaključni dan v petek
bo ob slavnostni podelitvi priznanj še otvoritev razstave Slovenska arhitektura
in prostor 2021 , na kateri se bodo v Sodnem stolpu na Lentu predstavili različni
avtorji. ( na )

Z

dosežke

enodružinska

V petek bo v Sodnem stolpu otvoritev razstave Slovenska arhitektura in prostor 2021. Foto : Igor NAPAST
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LINK:

SLOVENIJA

9. 10. 2021 Delo

Stran/Termin:

4

Naslov: Za arhitekta Stanka Kristla in Mihaela Dešmana
Avtor: K. H.
Rubrika/Oddaja: AKTUALNO

Žanr: POROČILO

Površina/Trajanje: 24,78

Naklada: 35.475,00

Gesla: DAN ARHITEKTOV, PLATINASTI SVINČNIK

Platinasti svinčnik
Za arhitekta Stanka Kristla
in Mihaela Dešmana
Zbornica za arhitekturo in
prostor Slovenije je nagrado
platinasti svinčnik namenila
arhitektoma Stanku Kristlu in
Mihaelu Dešmanu. Letos so prvič
podelili patinasti svinčnik,
ki so ga namenili stavbi
zbornice Slovenije v
Ljubljani arhitekturnega biroja
Sadar+Vuga. Podelitev nagrad
je bila sinoči v sklopu Dneva
arhitektov.
Gospodarske

K.

H.
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LINK:

SLOVENIJA

9. 10. 2021 Večer

Stran/Termin:

20

Naslov: Kaj s preveliko in staro družinsko hišo
Avtor: Nina Ambrož
Rubrika/Oddaja: MARIBOR

Žanr: POROČILO

Površina/Trajanje: 1.110,59

Naklada: 25.010,00

Gesla: ZLATI SVINČNIK, GRADIMO EVROPO, PLATINASTI SVINČNIK, DIPLOME

ARHITEKTURA

Kaj

s preveliko in

staro družinsko
hišo

Na mednarodni konferenci Gradimo Evropo so
razpravljali o tem, kako preobraziti povprečno slovensko
enodružinsko hišo, in nagradili arhitekturne dosežke leta
Nina Ambrož

nacionalni dogodek
Zbornice za arhitekturo in
prostor Slovenije, ki se je
sinoči zaključil z Dnevom arhitektov
pod pokroviteljstvom predsednika
države Boruta Pahorja in podelitvijo
nagrad, je letos prvič potekal v Mariboru.
Tridnevna mednarodna bilateralna

Glavni

konferenca Gradimo Evropo se je odvijala
v Gradcu in Mariboru. V središču
slovenskega dela je bila tema rehab(il)
itacija slovenske enodružinske hiše v
predmestju in na podeželju. O tem, kaj
je potencial hiše, so domači in tuji
razmišljali v četrtek in petek v
domala nabito polnem Lutkovnem
Mariboru.

Štirje osnovni scenariji prenove
"Povprečna slovenska hiša je velika
okoli 250 kvadratnih metrov, zgrajena
je bila v 70ih letih prejšnjega stoletja
in navadno jo je gradil lastnik sam. Zdaj
v njej živita dva človeka in ni temeljito
vzdrževana, je povedal Uroš Lobnik,
profesor mariborske fakultete za
Gre za fond 360. 000 hiš, v katerih
živi več kot polovica Slovencev.
Čeprav je tipična slovenska hiša prevelika
in stara, "problematično pri njej pa je
arhitekturo.

skoraj vse, je dejal Lobnik, od konstrukcije,
slabe izolacije, zastarelih inštalacij,
škodljivih materialov do neizkoriščenih
površin in slabe povezanosti z vrtom,

po drugi strani premore veliko dobrih
plati. Hiše so prostorne, parcele dokaj
velike in ležijo na lepih lokacijah sredi
zelenja. So odličen material za masovno
prenovo. A ne le energetsko.
Ker se je med koronsko pandemijo

bivanje v stanovanjskih hišah v
okolju izkazalo za ugodno,
velja gledati v prihodnost in tovrstne
hiše videti kot priložnost. Ob tem Aleš
Vrhovec, predsednik programskega
odbora konference, izpostavlja štiri
scenarije. "Hiša je lahko le prenovljena
po trajnostnih načelih in v njej še
vedno živi samo ena družina, vendar
bistveno drugače - na način samooskrbnosti,
da bi se spodbujalo obdeloStavba
neurbanem

strokovnjaki

gledališču

"Povprečna

slovenska

hiša je velika okoli

250 kvadratnih
metrov v njej
živita dva človeka,

problematično pri
njej pa je skoraj vse"
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SLOVENIJA

9. 10. 2021 Večer

Stran/Termin:

vanje vrtov. Naslednja možnost je, da
se hišo razcepi v dve enoti. "Kar bi
veliko možnost za reševanje
stanovanjskih stisk mladih in starejših,
meni Vrhovec. Kot tretjo rešitev
navaja: "Ena hiša lahko postane bival
pomenilo

20

jim denimo lastništvo avtomobila ne
pomeni veliko.

Andrej Šmid, predsednik Društva
arhitektov Maribor, pa problem suburbanega
prostora, torej med mestom in
vasjo, vidi tudi v tem, da "je podhranjen
z nekaterimi javnimi funkcijami in
saj tam ni medgeneracijskih,
otroških centrov ipd.
storitvami,

Aleš Vrhovec: "Stiske
ljudi, ki živijo v eni
neogrevani ali slabo
ogrevani sobi v (pre)veliki
hiši,

niso redke.

Ambicija postati gibanje
Konferenca Gradimo Evropo je šele
produkta ah pilotnega projekta, ki
bi ga lahko ponudili družbi in okolju, še
ni. Vendar s podporo predsednice Evropske
komisije Uršule von der Leyen in
Novega evropskega bauhausa kultura
začetek,

na skupnost namenjena starejši populaciji
ali za mlade. Četrti scenarij je, "da
vsaka od teh hiš postane jedro mikroekonomske
preobrazbe podeželja. Govorimo
o dokončni uveljavitvi fenomena
dela od doma in o drugačni mobilnosti.
Električna mobilnost bo rešila marsikateri
problem onesnaževanja, posebej
če bo v kombinaciji s samooskrbo
v smislu pridobivanja energije, je pojasnil
Aleš Vrhovec.
Na Štajerskem poplava neokusa
Janez Koželj, prvi arhitekt Ljubljane in
podžupan, je poudaril, da "je z arhitekturo
družinskih hiš mogoče na najbolj

neposreden način vplivati na okus
na predstavo, kaj je dobra arhitektura"
in sicer tako, da se ga vključi v
proces. Bistveno je, da "posamezne
hiše ne izstopajo, so skromne,
enostavne, a udobne. Namen je
izboljšanje, harmonizanje okolice, iz
nereda ustvariti red. Med regijami so
velike razlike, ugotavlja Koželj. "Najlepše
ohranjena je Kraška regija, nato
žal je najslabša Štajerska, kjer je
kaosa,
največ
poplava neokusa in razpršene
naročnika,

stanovanjske

Gorenjska,

gradnje.
Zasebne stanovanjske hiše so gradnik
slovenske identitete. Lastniki so
nanje čustveno navezani. Slovencem

imovina nepremičnine predstavlja
močno vrednoto in vprašanje je, ali so
pripravljeni na spremembe. "Ideja, da bi
nekdo drug prebival v njihovi hiši, se

jim upira. Ampak ni redko, da so ljudje
v tako hudi stiski, da za nekoga, ki živi
v eni neogrevani ali slabo ogrevani sobi
v (pre)veliki hiši, bivati še z nekom, ki
bo rešil problem, ne bo več tako grozna
ideja, napoveduje Aleš Vrhovec.

Spremembe

bodo postopne. Mlajša generacija
že drugače dojema premoženje, saj

visokokakovostne arhitekture in
okolja za vse dobiva pospešek,
meni Vrhovec. Slovenija je zadolžena, da
združi različne pobude v dokument, ki
bo naslednjih nekaj let določal arhitekturno
politiko v Evropi. Rehab(il)itacija
slovenske enodružinske hiše v predmestju
in na podeželju želi postati gibanje
in ponuditi Priročnik rehabilitacija 212,
ki bi širši javnosti in županom pomagal
pri iskanju rešitev. Konkretno na koga
se lahko obrnejo lastniki hiš pri prenovi
nepremičnine in kako do denarja.
Pri tem bi lahko pomagale "regionalne
in občinske svetovalne pisarne, kjer bi
delo lahko dobilo veliko mladih arhitektov,
je sklenil predsednik programskega
grajenega

odbora konference Aleš Vrhovec.

Komu so podelili nagrade
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) je letos nagrado platinasti
svinčnik namenila Stanku Kristlu, arhitektu, ki vpleta vidik humanega in avtorju
številnih bolnišnic doma (denimo Ljubljanske bolnišnice oz. kliničnega
centra) in v tujini, in Mihaelu Dešmanu, katerega opus obsega vrsto arhitekturnih
projektov, besedil, predavanj, funkcij, iniciativ itd.
Zlati svinčnik 2021 za odlično izvedbo so dobili arhitekti Vrtca Kamnitnik
v Škofji Loki Mojca Gregorski, Miha Kajzelj in Matic Lasič s soavtorjema. Zlati
svinčnik sta prejela tudi avtorja zasebne Hiše za preprosto bivanje blizu Litije
Meta Kutin in Tomaž Ebenšpanger. Dobitniki zlatega svinčnika so tudi snovalci
ureditve starega mestnega jedra - Kastre v Ajdovščini Ravnikar Potokar
arhitekturni biro in soavtorji. Zlati svinčnik s področja prostorskega načrtovanja
je komisija namenila občinskemu prostorskemu načrtu Občine Ankaran
Maje Šinigoj in soavtorjem.
Diplomo ZAPS je prejel Peter Žargi. Nagrado častni člani pa Uroš Lobnik,
Metka Sitar, Bogdan Reichenberg (posthumno), Janko Zadravec in Boris
za ustanovitev Oddelka za arhitekturo na Fakulteti za gradbeništvo,
prometno tehnologijo in arhitekturo v Mariboru.
Letos so prvič podelili patinasti svinčnik, in sicer leta 1999 zgrajeni stavbi
Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani arhitekturnega biroja Sadar+Vuga.
Podrecca
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SLOVENIJA

9. 10. 2021 Večer

Stran/Termin:
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Kje vse razstavljajo arhitekti
kaj ustvarjajajo arhiteki, si je te dni v Mariboru mogoče ogledati
več razstav. V kavarni Fani & Rozi na Lentu risbe iz različih krajev po svetu
razstavlja arhitekt Drago Cerjan, na ogled bodo do 18. oktobra.
V razstavišču Urban v središču mesta na Grajski ulici svoje arhitekturne
projekte predstavljajo člani Društva arhitektov Maribor, vsak dan med 8. in 15.
uro do konca prihodnjega tedna, nakar bodo razstavo selili predvidoma v
Če vas zanima,

Budimpešto

in Sofijo.
V Hiši arhitekture na Krekovi ulici so v četrtek odprli razstavo mariborske
Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo.
V Sodnem stolpu na Lentu je od včeraj na ogled razstava Slovenska arhitektura
in prostor 2021 Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Ob tem je izšel
še zbornik s pregledom arhitekturne produkcije zadnjega leta. Razstava bo
do 22. oktobra med 10. in 12. uro ter med 16. in 19. uro med tednom, ob
sobotah med 10. in 12. uro.
dostopna

Mariborski arhitekti predstavljajo svoje
projekte v razstavišču Urban v Mariboru.
Foto: Tadej REGENT
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obdeloStavba

Gospodarske zbornice Slovenije je
dobila patinasti svinčnik. Foto: Tit KOŠIR

Mihael Dešman je prejel platinasti
svinčnik. Foto: Sašo BIZJAK
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Naslov: Neaktivnost ministrstva za kulturo
Avtor: P. P.
Rubrika/Oddaja: Naslovna stran
Površina/Trajanje: 54,30

Žanr: NAPOVEDNIK ČLANKA
Naklada: 35.475,00

Gesla: GRADIMO EVROPO, OD PREDMESTJA DO PODEŽELJA

+ ARHITEKTURA

Neaktivnost
ministrstva
za kulturo

Prejšnji teden je bila v Gradcu in
Mariboru mednarodna konferenca
o kulturi gradnje in arhitekturnih
politikah Gradimo Evropo.
so prevzeli avstrijski
vladni in strokovni organi ter
zbornica za arhitekturo in
prostor, ne pa tudi slovensko ministrstvo
za kulturo, ki bi moralo biti
med predsedovanjem svetu EU zanjo
pristojno. Matevž Čelik meni,
da gre za sramoten prispevek k
vsem zadregam in nesramnostim
sedanje vlade , ki se na vseh ravneh
trudi spodkopati strokovne
Soorganizacijo

slovenska

postopke.

P. P.
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15

Naslov: Pričakovana, a nedopustna neaktivnost
Avtor: Pia Prezelj
Rubrika/Oddaja: KULTURA

Žanr: POROČILO

Površina/Trajanje: 276,89

Naklada: 35.475,00

Gesla: GRADIMO EVROPO, OD PREDMESTJA DO PODEŽELJA

Pričakovana, a nedopustna neaktivnost
Gradimo Evropo Ministrstvo za kulturo ni sodelovalo pri organizaciji mednarodne konference
Prejšnji teden je v Gradcu in
Mariboru potekala tridnevna
mednarodna bilateralna konferenca
Gradimo Evropo: za kulturo
visokokakovostne arhitekture in
grajenega okolja za vse. Slovenski
del je bil naslovljen Rehab ( il) itacija
– enodružinska hiša , od predmestja
do podeželja , konferenca
pa je potekala v soorganizaciji
vladnih in strokovnih
ter Zbornice za arhitekturo
in prostor Slovenije ; ne pa slovenskega
ministrstva za kulturo, ki bi
avstrijskih

organov

moralo biti v okviru predsedovanja
svetu EU zadolženo za to.
Pia Prezelj
Po besedah Matevža Čelika,

programskega

direktorja

evropske
platforme Future Architecture in
člana tako slovenskega kot
organizacijskega odbora
konference , je bila » zavrnitev
slovenskega ministrstva za kulturo
, da organizira
redno evropsko
konferenco o kulturi gradnje in
avstrijskega

arhitekturnih

politikah seveda
,

A zaradi tega

sramoten prispevek k zadregam in
nesramnostim trenutne slovenske
vlade ki se na vseh ravneh trudi
spodkopati strokovne postopke
namenjene doseganju visoke
prostorske kulture ter varovanju
kulturne dediščine in narave. «
,

,

Prostorsko načrtovanje
in prenova podeželja

izpustov

Na konferenci , ki je potekala od 6.
do 8. oktobra , so po Čelikovih

besedah

govorili

o

mehanizmih za

zagotovitev kakovostne arhitekture
, odzivih na podnebne spremembe
skozi prostorsko načrtovanje in
prenovi podeželja. Na slednje se
je osredotočil slovenski del konference
, na katerem so predstavili
tudi priročnik za občine in župane ,
ki nastaja v koordinaciji Aleša
ter Polone Filipič in Sinana
Mihelčiča z ljubljanske fakultete za
arhitekturo in kot rezultat skupnega
dela arhitekturnih organizacij
prinaša uporabna navodila ter nasvete
za prenovo zgradb , ureditev
javnih prostorov in razvoj novih
dejavnosti v vaseh ter manjših
Na avstrijski strani so k
Vrhovca

naseljih.

pričakovana.

nič manj

dogodek na temo arhitekturnih
politik v drugi polovici letošnjega
leta za več kot 600.000 arhitektov.
S konferenco se je začel projekt
Rehab( il) itacija, katerega ambicija
je prerasti v vseslovensko gibanje
za prenovo fonda obstoječih
individualnih stanovanjskih hiš.
Celovita prenova bi lahko privedla
do drastičnega zmanjšanja
, številnih novih stanovanj,
sodobnejših arhitekturnih rešitev
in kakovostnega bivanja v stiku z
naravo, pa tudi do podeželja, ki bo
poslovno uspešno, digitalizirano in
privlačno za bivanje. «
Vrhovec je poudaril , da se » večina
okolij spopada s podobnimi
težavami – okoljsko krizo, posledicami
zdravstvene krize , trajnostno
prenovo obstoječega fonda,

sooblikovanju

» na

trajnostno mobilnostjo dostopnostjo
stanovanj depopulacijo nemestnih
okolij in ustvarjanjem kakovostnih
tudi javnih prostorov za
bivanje. Novi izzivi zahtevajo nove
rešitve in konferenca je v
,

,

,

,

mariborskem

delu pokazala enega od
možnih in uresničljivih odgovorov
na izzive. «

konferenčnih vsebin
vseh ravneh , državni , deželni

in mestni« pristopili » tako rekoč
vsi resorji od kulturnega do kmetijskega
turističnega in obrambnega
« na slovenski pa je » zbornica za
arhitekturo in prostor sama vključila
svoje teme. Niti ministrstva za
okolje in prostor ni bilo mogoče
pritegniti k vsebinskim pripravam
na konferenco ki so potekale od
začetka leta je pa v zadnjem trenutku
,

,

,

,

,

sooblikovanju

,

konferenci zagotovilo vsaj
skromno fnančno podporo. «
Arhitekt in predsednik
sveta konference Aleš
Vrhovec je dodal da je konferenca
» kot rezultat odličnega sodelovanja
dveh glavnih partnerjev – avstrijskega
ministrstva za kulturo ter
Zbornice za arhitekturo in prostor
Slovenije – povabila k sodelovanju
pomembne akterje iz evropskega
prostora in bila osrednji
programskega

,

trenutku
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Na konferenci so govorili o mehanizmih za zagotovitev kakovostne
arhitekture , odzivih na podnebne spremembe skozi prostorsko

načrtovanje ter prenovi podeželja. Foto Aleksander Regoršek
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Stran/Termin:
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Naslov: Zlata svinčnika za odličnost tudi na Primorsko
Avtor: vrž
Rubrika/Oddaja: /
Površina/Trajanje: 365,63

Žanr: POROČILO
Naklada: 21.000,00

Gesla: PLATINASTI SVINČNIK, ZLATI SVINČNIK

primorska

Nagrada Zlati svinčnik za prenovo Lavricevega trga m za ankaranski občinski prostorski načrt

Zlata svinčnika za odličnost
tudi na Primorsko
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Med letos nagrajenimi arhitekturnimi projekti
Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije
sta tudi dva primorska. Zlati svinčnik
(ZAPS)
za odlično izvedbo so si avtorji prislužili za
ureditev starega mestnega jedra - Kastre v
Ajdovščini, Zlati svinčnik za področje
prostorskega načrtovanja pa je šel za občinski
prostorski načrt Občine Ankaran.
Ureditev starega mestnega
jedra Ajdovščine, pod katerega
so se podpisali arhitekti
biroja Ravnikar - Potokar, je v
zadnjih nekaj letih vsekakor
ena vidnejših prenov odprtega
prostora, tudi v smislu
izvedbe na podlagi prvonagrajene
rešitve javnega

turnih presežkov, kot tudi
obiskovalcem in predvsem
prebivalcem, ki so ajdovsko
dnevno sobo vzeli za prostor
srečevanja, povezovanja in
druženja. Mestno središče je
namreč zaživelo v vsej svoji
živahni podobi.

natečaja.

"Nova

zasnova

kvalitetnega

javnega odprtega
prostora mesta se tako
prepleta z antičnimi in
drugimi zgodovinski sloji, ki
danes upravičeno dajejo mestu
zgodovinski, kulturni in
lokalni kontekst ter svojevrsten
karakter, je v obrazložitvi

Skupni interesi
pred zasebnimi

uspešno

nagrade zapisala

komisija.

Prava podoba
mestnega jedra

Zlati svinčnik podelila
tudi projektu občinskega

ZAPS je

prostorskega načrta (OPN)
Občine Ankaran, ki ga je za
občino izdelalo podjetje Locus,
med drugim zaradi
"prepoznavanja

prostorskega
načrtovanja kot pomembne
dejavnosti v javnem interesu
ter kakovostnih trajnostih
prostorskih in programskih
rešitev urejanja občine
Kakovost nagrajenega
projekta se med drugim kaže
v prostorskem aktu, ki
kakovosten prostor
sedanjim in naslednjim
skupne interese
vseh deležnikov v prostoru
postavi pred zasebne.
Župan Občine Ankaran
Gregor Strmčnik je poudaril,
da so v postopku priprave
Ankaran"

Že

tretja pridobljena nagrada
za prenovo Lavričevega trga je
še en dokaz več, da je mestno
jedro dobilo pravo podobo.
Nagrada obenem prinaša
dobro opravljenega dela,
tako z vidika same prenove

potrditev

komunalne infrastrukture kot
tudi prostora za bivanje v
središču Ajdovščine, je
samem

veselje ob pridobitvi nagrade
izrazil župan Tadej Beočanin
in dodal: "Prepričani smo, da
je dovršena podoba mestnega
jedra v navdih tako strokovnjakom,

poznavalcem arhitek

zagotavlja

generacijam,

prisluhnili številnim

pobudam,

na koncu pa so

strokovnjaki

pripravili prostorski
akt,

ki ob možnostih
in stanovanjskega
gospodarskega

Gregor Strmčnik
ankaranski župan

razvijal načrtno,
in
premišljeno predvsem trajnostno.
"Ankaran

se bo
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ankaranski občini si želijo zaščiti dragocene naravne danosti.

m

A

i
Kakovost prenove Lavričevega trga je potrdila tudi nagrada stanovske organizacije.

razvoja občine skrbi tudi za
naravo, morje in predvsem za
ljudi. "Ankaran se bo razvijal
načrtno, premišljeno in predvsem
trajnostno, je poudaril
Strmčnik in dodal, da se tudi z
OPN izkazuje pravilnost

odločitve za

referendumske

samostojno

občino.

svinčnik komisija
ZAPS, najvišje strokovne
na področju arhitekture
in
prostorskega
načrtovanja, sicer vsakoletno

Zlati

organizacije

podeljuje tistim projektom in
njihovim avtorjem, ki so v
vseh pogledih presežni - ki
ustvarjajo skladne in človeku
skrbno
prijazne prostore,
umeščene v svojo naravno in
kulturno okolico in ki
navdihujejo

uporabnike, da

prostor

napolnijo in uporabljajo
na inovativen način.
Med letošnjimi nagrajenci
je tudi novogoriški
Boštjan Vuga, ki je v
tandemu z Jurijem Sadar
arhitekt

jem

(biro

Sadar+Vuga)

za

stavbo Gospodarske zbornice
Slovenije Dom gospodarstva

prejel Patinasti
svinčnik, ki so ga letos podelili
prvič.
Platinasti svinčnik sta prejela
arhitekta Stanislav Jožef
Kristl in Mihael Dešman,
arhitekt Peter Žargi,
Zlasti svinčnik za odlično
diplomo

izvedbo

pa so si prislužili še
avtorji vrtca Kamnitnik in Hiše
vrž
za preprosto bivanje.
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Naslov: Ne gre za lepoto fasade. Gre za notranjo lepoto, skladnost
Avtor: Ali Žerdin
Rubrika/Oddaja: ARHITEKT SVETUJE
Površina/Trajanje: 1.628,81

Žanr: INTERVJU
Naklada: 48.354,00

Gesla: OD PREDMESTJA DO PODEŽELJA, GRADIMO EVROPO

Aleš

Vrhovec

Kot arhitekt je med drugim sodeloval pri zasnovi Slovenske hiše na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu
( 2018 ) , sicer pa je član ekspertne skupine pri evropski komisiji, imenovane Kakovostna arhitektura in
bivalno okolje za vse. Skupaj s kolegi iz Avstrije in Slovenije naslednji teden organizira konferenco o
arhitekturnih politikah Gradimo Evropo ( Building Europe) .

Ne gre za lepoto fasade.
Gre za notranjo lepoto, skladnost
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Slovenije. Plečnik je globalno najbolj prepoznavna
osebnost. Ljubljana je v veliki meri prepoznavna in
cenjena zaradi arhitekture vseh obdobij. Bled kot globalno
najbolj znan kraj v Sloveniji je v veliki meri prepoznaven
zaradi arhitekturnega akcenta. Če bi bil sredi jezera samo
otoček , ne bi bil tako zanimiv, šele cerkev na njem ustvari
močno identitetno točko.
Prebivalstvo na splošno pa ima z arhitekturo precej
zapleten odnos. Večinoma je ta odklonilen , kar po moje
izhaja iz dolge tradicije samogradenj. Samogradnje so bile
neki vzvod, ob pomoči katerega so ljudje prišli do stanovanj
, ki jih sicer družba ni mogla zagotoviti. Oblasti so tako
gradnjo dopuščale tudi zaradi močnega pritiska od spodaj.
V Sloveniji je individualizem močno izražen in tovrstne
hiše so rezultat potrebe pomembnega dela Slovencev , da si
postavijo svojo hišo.
slovenska

Ali Žerdin
Foto
Jože Suhadolnik
Slovenski del mednarodne konference Gradimo
Evropo ( Gradec , Maribor, 6. –8. oktober )
bo potekal pod naslovom Rehab (il )itacija –
enodružinska hiša od predmestja do podeželja.
Ambicija projekta rehab(il )itacija je , da bi prerasel
v vseslovensko gibanje za prenovo fonda
obstoječih individualnih stanovanjskih hiš.
Celovita prenova lahko privede do občutnega
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov , številnih
novih stanovanj in sodobnejših arhitekturnih
rešitev. Lahko privede do podeželja in
predmestij, ki bodo poslovno uspešna , digitaTekst
,

Ljudje se podjetništva niso mogli lotevati , so si pa
identiteto

gradili hiše.

lizirana in privlačna za bivanje. Pri slovenskem projektu
rehab( il) itacija ob zbornici za arhitekturo in prostor sodelujejo
še občine in gospodarstvo z neposrednim poslovnim
interesom.

Ko govorimo o slovenski arhitekturi , se znajdemo pred
protislovjem. Na eni strani je vrhunska arhitektura s
Plečnikom na čelu , ob njem so številni zelo prodorni
arhitekti preteklosti in sodobnosti. Na drugi strani
je ogromna množica stavb, predvsem individualnih
stanovanjskih hiš, ki so arhitekturno podpovprečne.
Ljudje v večini bivajo v tej sivini.
Kot da bi živeli v dveh različnih vesoljih. Ob Plečniku pa
bogati tradiciji na primer baročne in kasneje moderne
imamo močno linijo sodobne arhitekture. Ta produkcija
je na nivoju mednarodnih procesov, uspešno tekmuje v
evropskem prostoru. Arhitektura tvori dejansko identiteto
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Vlaganje v hiše, ki je trajalo več let , tudi več
desetletij , je predstavljalo delovno obvezo in
veliko fnančno breme. A rezultat , lastna hiša
z vrtom, je odrekanja odtehtal. V svetovnem
in evropskem merilu smo na vrhu lestvice
števila lastnikov individualnih stanovanjskih
hiš. Želja , da človek potrebuje prav individualno
stanovanjsko hišo , je pri nas zelo izražena.
Teh individualnih stanovanjskih hiš je
okrog 360.000. V njih živi pol slovenskega

prebivalstva.
Hkrati so te hiše glavni gradnik prostorske
identitete Slovenije. Že če na Slovenijo pogledate
iz letala , to opazite , spominja na tkivo
metastaz. Gre za najbolj prezenten arhitekturni
fenomen. Cilj projekta in gibanja Rehabi (li )
tacija individualnih stanovanjskih hiš je , da ta
pojav ponovno premislimo. Lahko ga razumemo
kot velik prostorski problem. Razumeti
moramo težave in konfikte , ki jih ta tip
gradnje povzroča v prostoru , hkrati pa težave
povzroča ljudem. Problema pa ne želimo ignorirati
, kar stroka pogosto počne.
Katere probleme imate v mislih ?
Eden ključnih je težave z infrastrukturo in
mobilnostjo. Zagotavljanje komunalne oskrbe
je zaradi razpršenosti težavno , drago in ekološko
sporno. Poleg tega smo med članicami EU ,
kjer je delež družinskega proračuna, namenjen
transportu , med najvišjimi , govorimo o
skoraj 20 odstotkih. V veliki večini so stroški
usmerjeni v osebni avtomobil.
Zakaj ?
Ker javni transport , kjer o njem lahko govorimo
, ne zagotavlja udobja , ki ga ponuja osebni
avto. Razpršena gradnja zahteva , da se do
delovnega mesta pripeljemo , poti so dolge.
Prostor po dostopni ceni je dosegljiv samo v
predmestjih ali na podeželju. Ljudje pa za ideal
enodružinske hiše zelo stihijsko iščejo svoj
prostor pod soncem.
S tem smo pri problemu stanovanjske politike
– ki v Sloveniji skorajda ne obstaja. Imamo
sicer državni in občinske stanovanjske
sklade , ki so v zadnjem času nekoliko bolj
Vendar to še zdaleč ne pokrije obstoječih
potreb.
Pogled na slovenski fond individualnih hiš ,
ki po eni strani predstavlja izrazit problem ,
moramo obrniti. Gre za eno večjih prostorskih
in gospodarskih priložnosti. Tu lahko zagotovimo
veliko število dodatnih stanovanj.
dejavni.

Slovenske družinske hiše so relativno velike.
V veliki meri so enolične, arhitekturno
preproste in energetsko potratne. Zgrajene
so v povprečju v prvi polovici sedemdesetih
let prejšnjega stoletja in v povprečju slabo
vzdrževane.
Drži , statistično povprečje gradnje je leto 1973.
Če slovenske hiše primerjamo , denimo, s starimi
angleškimi hišami , ugotovimo , da kulture
stalnega vzdrževanja pri nas ni , kar je običajna
praksa v krajih s tradicijo negovanja starih
stvari. Načeloma hiša po dveh desetletjih potrebuje
obnovo. Od leta 1973 do danes se je zgodilo
ogromno. Smo v podnebni , zdravstveni
in še kakšni krizi. Problem energetske potratnosti
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, zastarelosti in neustreznosti stavbnih
elementov je v tem času postal posebej pereč.
Pred desetletji so se za strehe uporabljali
materiale, recimo azbest. Marsikatera
hiša je zato danes nevarna.
Povprečna slovenska stanovanjska hiša
meri 250 kvadratnih metrov, v njej živijo tri
osebe. Pogosto v tej veliki hiši živi samo ena
oseba. Ali dve. Prvotni graditelj , ki je zdaj že v
letih , hiše ne more več vzdrževati. Znotraj
ekonomij tudi ni prave možnosti,
da bi velike objekte prenovili. Praktično edina
rešitev je – in to tudi predlagamo – , da celoten
fond stanovanjskih hiš razumemo kot paket.
Ta fond hiš , če je v paketu, postane zanimiv s
fnančnega vidika , postane tudi gospodarsko
zanimiv. Zanimiv je za mikroekonomijo.
Scenariji možnih prenov so številni. Te hiše
lahko ostanejo individualne stanovanjske
hiše, a so temeljito prenovljene , energetsko
varčne , po možnosti opremljene s sončnimi
kolektorji ali toplotnimi črpalkami. V veliki
meri lahko postanejo energetsko samooskrbne.
Z vrtom lahko zagotavljajo delno
samooskrbo. Marsikatera od teh hiš
ima tudi potencial , da se razcepi na več stanovanjskih
enot. Občinski prostorski načrti vsaj
dve stanovanji navadno dovoljujejo.
nevarne

individualnih

prehrambno

veliki hiši živijo tri osebe , to že
v povprečju pomeni , da na posameznika
odpade več kot 80 m2. To je zavidljivo velik
Če v 250 m2

prostor.
Ko je Gurs delal popis nepremičnin, je šlo za
samoprijave , zato obstaja velik razkorak med

tem, kar je zabeleženo pri Gursu, in dejanskim
stanjem. Po podatkih Gursa je v povprečni
slovenski hiši 130 m2 stanovanjske površine,
dejanska površina je pogosto večja.
Številne slovenske stanovanjske hiše imajo
nedokončane mansarde , praviloma obstaja
polklet , ki je samo deloma uporabljena in
pogosto vlažna. Najpogostejši gabarit hiše je
kocka , velika 10 x 10 m , raztegnjena čez tri etaže.
Pomemben del površin stanovanjskih hiš
je neizdelan , pogosto neogrevan. Hiše so že v
osnovi slabo zasnovane. Arhitekturno gledano
gre za nekvalitetne in obupno zastarele rešitve.
Ni , recimo , stika z vrtom, večgeneracijsko
bivanje ni možno , hiša ne omogoča nobene
feksibilnosti tlorisa ...

zadnjem letu se je močno spremenil
pogled na to , kje sploh delamo. Kaj velike
površine pomenijo za možnost dela od
doma ?
Te površine so nedvomno velika rezerva. Do
neke mere je situacija pri nas podobna
združitve Vzhodnega in Zahodnega
Berlina, ko so se odprle nove možnosti za
stanovanjske problematike. V slovenskih
mestih je te rezervne površine malo , zato bi jih
veljalo poiskati izven mest – v predmestjih in
podeželju imamo velike površine z možnostjo
izdelave novih stanovanj.
Ob možnosti delitve enodružinskih hiš na
dve enoti obstaja še možnost stanovanjskih
skupnosti. Obstajajo možnosti sobivanja
in mlajših.
Pogosto slišimo , da v Sloveniji potrebujemo
10.000 najemniških stanovanj. Res je , da posegi
V

trenutku

rešitev

starejših
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, ko se družinsko hišo deli na dva dela , niso
enostavni. Dejstvo pa je , da bi do 10.000 stanovanj
prišli, če bi takšen poseg izvedli le v treh
odstotkih obstoječega hišnega fonda.
Te hiše imajo še dodaten potencial. Gre za
hiše v lepem podeželskem okolju. To se je
pokazalo med epidemijo, ko so ljudje , ki
živijo v takšnih hišah, spoznali , da je njihova
kakovost bivanja visoka.
Kar manjka , je preskok iz ignorance do
dejavnega reševanja problema. Problema ne
moremo odmisliti. Se pa , če ga razčlenimo,
skristalizirajo številne prednosti. Obstaja velika
možnost , da s projektom rehabi( li) tacije
obstoječega fonda hiš pridemo do drugačne
Slovenije , Slovenije z višjo kakovostjo bivanja.
posebej

Kaj lahko naredi človek, ki živi v hiši , ki v
tlorisu meri 10 x 10 metrov in ima tri etaže?
V tem trenutku možnosti niso dobre. Vzdrževanje
hiš je razlog za stisko ljudi, zlasti
Zelo majhen del tega hišnega fonda se
obnavlja. Gibanje za rehab( il )itacijo hišnega
fonda pa si želi – tudi na valu pozornosti , ki jo
kakovosti bivanja namenja evropska komisija
– individualne probleme povezati v paket , ki
bi posameznikom pomagal pri njihovih osebnih
projektih. V prvi vrsti gre za sodelovanje
občin, v drugi vrsti tudi za vprašanje državne
politike. Rehabilitacija hišnega fonda pa je
tudi za gospodarstvo.
Pripravljamo priročnik za župane in laično
javnost, tako imenovani Priročnik – rehab (il)
itacija 212 , v katerem predlagamo postavitev
več stebrov. Prvi steber so scenariji prenove.
Lastnik hiše mora razumeti , kakšen je potencial
njegove hiše. Spoznal bi lahko možnosti,
da iz njegove hiše nastane dvostanovanjska
hiša, bivalna skupnost ali mikroekonomska
proizvodna enota.
Ljudje zelo redko vidijo potencial lastnih
hiš – tako prostorski kot ekonomski potencial.
In če govorimo o ekonomskem potencialu
– ta je velik. V zasebnih hišah je za 45 milijard
premoženja. To je ocena Gursa , ki je zelo
starejših.

pomembna

konservativna.

postavljanje vizije , razumevanja možnosti
drugi strani vzpostavljanje
strokovne pomoči , ki gre od občinskih
arhitektov prek svetovalnih pisarn , ki bi jih
projekt rehabi( li )tacija vzpostavil na novo.
Priročnik za župane bi projekt razložil v laični
in komunikativni obliki. Naša ambicija je tudi ,
da bi na spletu postavili programsko opremo,
ki bi lastniku, ko bi vnesel parametre obstoječe
hiše, ponudila možne scenarije obnove.
Hkrati bi se lastnik seznanil z možnostmi
in s koraki obnove. Kako fnancirati
, kaj narediti , kdo lahko kaj naredi ?
Redko kdo ima kapitalske zmožnosti , da
tak projekt fnancira sam. Bančni krediti so
sicer vedno ena od možnosti. Če pa bi projekt
rehabi(li ) tacija nastopal kot velik paket , bi država
in občine v ta paket prenove lahko kanalizirale
evropska sredstva za zeleni prehod , ki
so na voljo že danes, in sredstva za okrevanje
in odpornost. Tretji možni vir je oblikovanje
sklada za prenovo. Prebivalci Slovenije so
zelo zainteresirani za naložbe v nepremičnine.
Morda bi se glede na veliko količino
bančnih depozitov lahko oblikovalo namenski
Če je
,

en steber , je na

18

investicijski sklad , ki bi ob zagotavljanju
donosov ljudem pomagal rešiti stanovanjske
probleme.
Evropska komisija je ob začetku mandata
najavila projekt Novi evropski Bauhaus
– torej projekt , s katerim kaže posluh za
kakovost bivanja prebivalcev EU.
Gre za več projektov, ki so kljub pandemiji
dobili pospešek. Tu je pomemben tudi osebni
angažma predsednice evropske komisije
Ursule von der Leyen. Evropski projekt Green
deal je že v polnem teku. Projekt Renovation
wave initiative že poteka. Pri evropski komisiji
je bila formirana ekspertna skupina Visokokakovostna
arhitektura in bivalno okolje za
vse (OMC skupina ) . Sam sem član te skupine.
Sodelovanje v njej je eden od povodov za
konference o rehabilitaciji družinskih
hiš in za sodelovanje z Avstrijo. Visoka kakovost
bivanja je ena od identitet Evrope. Ta je
v samem jedru evropskih vrednot , po tem se
Evropa razlikuje od drugih delov sveta in to
daje Evropi primerjalno prednost.
Gre za stopnjevanje intenzivnosti procesov.
V času slovenskega predsedovanja Slovenija
prek OMC skupine in začetkov Novega evropskega
Bauhausa pripravlja sklepe sveta EU.
Procesi , ki so se začeli pred leti, se bodo tako
prelili v politična priporočila. Novembra bodo
ta priporočila sprejeli vsi evropski ministri za
kulturo. S tem se pobude, ki potekajo , spreminjajo
v zaveze, iz katerih bo črpala tudi zakonodaja.
Priporočilo sicer ni zakon , ker imajo
države diskrecijsko pravico , da same odločijo ,
kaj bodo s priporočili. Hkrati pa s tem na mizo
prihajajo izhodišča. Evropska komisija potem
poizveduje , katera priporočila nacionalne
upoštevajo.
Novi evropski Bauhaus , ki se je začel leta
2020 , je dodal še eno točko. Poleg trajnostnih
rešitev in digitalizacije je izjemno pomembna
tudi estetika , lepota. Tu ne gre za lepoto fasade.
Germanski svet temu pravi baukultur. Idejo
baukultur smo lahko zasledili v t. i. davoški
deklaraciji. Pomeni kulturo gradnje z ozirom
na končni rezultat – hiša naj bo kakovostna in
lepa v smislu venustas. V arhitekturi govorimo
o načelih frmitas utilitas venustas – torej
trdnost , uporabnost , lepota. Pojem lepote se ,
kot rečeno, ne nanaša na fasado. Nanaša se na
zasnovo. Gre za notranjo lepoto , ki pri vrhunski
arhitekturi tako ali drugače seva v prostor.
Slovenski arhitekti smo sicer zelo zadržani do
razpravljanja o venustas , vendar je to načelo
zdaj del uradnega besednjaka evropske komisije.
organizacijo

zakonodaje

,

,

fnanciranja

posegi

Od kod zadržanost do rabe pojma

venustas

?

Če

arhitekt nastopi z argumentom , naj bo
lepo , je takoj potolčen.

nekaj

Res ?
Res. Kar je zgrešeno. Tako kot

flm potrebuje
dobro fotografjo , lepe igralke in igralce, mora
tudi arhitektura stremeti k lepoti. Kot rečeno
– gre za notranjo lepoto, lepoto koncepta , ki
jo čuti uporabnik , lepoto umestitve v prostor ,
ne za lepoto fasade. Ljubljana , v kateri živimo
danes , je Ljubljana , grajena po načelih skla-
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Pogled na slovenski fond
individualnih hiš, ki po eni strani
predstavlja izrazit problem ,
moramo obrniti. Gre za eno
večjih prostorskih in gospodarskih
priložnosti. Tu lahko zagotovimo
veliko število dodatnih stanovanj.

projekt Rehabi ( li )tacija
nastopal kot velik paket , bi država
in občine v ta paket prenove
Če bi

lahko kanalizirale evropska
sredstva za zeleni prehod , ki so
na voljo že danes , in sredstva za
okrevanje in odpornost.
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zbiranje različnih pogledov na rešitev problema.
Predvidevam pa, da bodo priporočila
sveta EU poudarila pomen javnih natečajev in
arhitektov.

dnosti , po kateri so se v 19. stoletju ravnali
Camillo Site , Maks Fabiani in kasneje Jože
Plečnik.
Vendar se te skladnosti niti ne zavedamo.
Jo pa živimo. Tradicija kakovostne arhitekture
v Sloveniji obstaja in je nepretrgana. Arhitekti ,
ki so delali v tem prostoru , niso bili neuki stavbeniki.
Tu velja tradicija šolane roke.
V zgodovini so bila sicer tudi odstopanja.
Pred desetletjem so bile kričeče barvaste
resna težava. V veliki večini pa so občine
in lastniki prišli do spoznanja , da to ni dobro.
Vtis imam , da se senzibilnost do pomena arhitekture
in umestitve v prostor dviga. Tudi pod
vplivom medijev, celo instagrama , ko ljudje
delijo lepe ambiente , prihaja do pozitivnih
premikov.

Načrt rehab (il )itacije slovenskega hišnega
fonda ima najbrž tudi gospodarsko dimenzijo.

fasade

Omenili ste davoško deklaracijo. Za kaj
gre ?
Gre za dokument , sprejet leta 2018 ob srečanju
Svetovnega gospodarskega foruma. Prisotni
so bili ministri za kulturo , zlasti evropski.
Germanski svet je na tem srečanju uvedel termin
baukultur. Švica je bila pri tem najbolj
; Švica producira vrhunsko arhitekturo ,
poudarja pomen kulture gradnje , kakovost pa
znajo izraziti na zadržan način. Termin baukultur
se danes uveljavlja v celotni Evropi.
smo, da posvojimo angleške izraze , prav
je , če posvojimo tudi nemško terminologijo.
Ne gre pa le za nemško terminologijo , temveč
tudi za nemško etiko.
dejavna

Navajeni

Kam je po mentaliteti, ko gre za arhitekturo
, umeščena Slovenija ? Proti germanskemu
svetu , v mediteranski prostor , proti
Balkanu ?

18

Slovenija je razpeta med več geografskih in
svetovnonazorskih enot. Ambicije gredo
proti severozahodu, praksa pa je včasih
Ne bi pa podcenjeval držav nekdanje
Jugoslavije. Prepričani smo sicer o lastni
, vendar so v državah nekdanje
vsaj na deklarativni ravni marsikatere
reči odlično postavljene. Hrvaška , recimo ,
za nekatere dele javnega dobra skrbi veliko
bolje od Slovenije, na primer za morska obrežja
in pomole.
Če imamo na eni strani vrhunsko zgodovino
arhitekture in zelo uspešno sodobno
drugačna.

superiornosti

Jugoslavije

arhitekturno

produkcijo ter na drugi strani sivino
hišnega fonda , je pri vprašanju , v katero smer
se bodo obrnili procesi v Sloveniji , pomemben
politični moment. Najavljena sprememba
gradbene zakonodaje ne vzbuja optimizma.
Vloga arhitekta se v novi gradbeni zakonodaji
zmanjšuje, njegove pristojnosti naj bi deloma
prevzeli gradbeni inženirji. Tudi zmanjševanje
pomena javnih natečajev lahko prinese
erozijo in poslabševanje stanja. Zavedati se
moramo, da so javni natečaji prinašali dobre
rezultate. Natečaj za večje javne investicije je
daleč najcenejši instrument za zbiranje idej ,

Pomembno je razumeti , da ne gre za projekt
arhitektov. V jedru projekta je ekonomija. Naj
ilustriram – ko danes kupujete električni avto ,
sta lahko v paketu tudi električna polnilnica
in sončna elektrarna , nameščena na streho. To
se dogaja znotraj mreže podjetij , ki prakticirajo
trajnostno odličnost in so kot pokrovitelji
že pristopili k projektu ( npr. Porsche Slovenija
in Kronoterm ). V arhitekturi se tu srečamo z
velikimi številkami. Ne gre za izolirane, posamične
projekte , temveč za velik paket. Če bi v
doglednem času obnovili pet ali deset odstotkov
hiš , bi to pomenilo 40.000 enot. Tak val
obnov bi bil zelo zanimiv za gospodarstvo – od
lokalne mikroekonomije , obrtništva do večjih
podjetij.
Pri nas je uveljavljena praksa , da se staro
hišo poruši , materiala pa nikdar ne recikliramo.
V drugih razvitih okoljih to ni običajno.
Več tenkočutnosti do starega obstaja. Imamo
odnos do dela dediščine , razumemo, kaj so
spomeniki. Hkrati pa v grajeno dediščino sodijo
tudi hiše , ki so potrebne prenove in nikakor
niso ne lepe ne pomembne. Pojem dediščine
bi radi razširili.
Vprašanje okolja tu ni nepomembno.
Ogljični odtis prenovljene hiše je že v samem
izhodišču za več kot 20 odstotkov nižji od
novogradnje.

arhitekturi govorimo o
načelih frmitas , utilitas, venustas
– torej trdnost , uporabnost ,
lepota. Pojem lepote se ne
V

nanaša na fasado. Nanaša se na
zasnovo. Gre za notranjo lepoto,
ki pri vrhunski arhitekturi tako ali
drugače seva v prostor.

Natečaj za večje javne
investicije je daleč najcenejši
instrument za zbiranje idej ,
zbiranje različnih pogledov na
rešitev problema. Predvidevam ,
da bodo priporočila sveta EU
poudarila pomen javnih natečajev
in arhitektov.
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Najvišje priznanje za dva arhitekta:
Stanka Kristla in Miho Dešmana
modernizma. » Dela Stanka
Kristla so odmevala ob času njihovega
in so enako zanimiva danes kot
samosvoje arhitekturne kreacije ki sodijo
v vrh povojne eksperimentalne evropske
arhitekture « je zapisala strokovna komisija
v obrazložitvi priznanja. » Razvijal je konsistentne
arhitekturne zgodbe od urbanizma
do stavb z jasno izraženo konstrukcijo vse
do detajla in oblikovanja. V njegovih realizacijah
prepoznavamo avtorsko inovativno
in disciplinirano izpeljano arhitekturo v
katero je najodločneje vpletel vidik humanega
v arhitekturi. Njegove kreacije so vse
od časa nastanka do danes ostale enako
vznemirljive in prepoznavne saj podajajo
avtorske odgovore na eno temeljnih vprašanj
arhitekture : kaj je arhitektura v odnosu
do človeka.«
Platinasti svinčnik je prejel tudi arhitekt
Miha Dešman po mnenju strokovne žirije
eden tistih sodobnih arhitektov ki v svojih
delih posebno pozornost posvečajo razvoju
slovenskega

Zbornica za arhitekturo in prostor

nastanka

Slovenije ( ZAPS) je podelila

,

stanovska priznanja za največje

,

dosežke na področju arhitekture ,

,

krajinske arhitekture in prostorskega

načrtovanja.

,

Podelili so priznanja platinasti in zlati svinčnik
častni član diplomo in letos prvič patinasti
svinčnik s katerim naj bi opozorili na
mejnike v slovenski arhitekturni zgodovini
in zlasti na trajnostno vrlino arhitekture.
,

,

,

Dva platinasta svinčnika
Najvišje priznanje ZAPS – platinasti svinčnik
za opus in vrhunske dosežke – sta prejela
arhitekta Stanko Kristl in Miha Dešman.
Stanko Kristl ki je tudi z 99 leti aktiven
arhitekt in član zbornice humanist
inovator profesor akademik
in kritik je eden najvidnejših arhitektov
,

,

,

,

,

,

,

raziskovalec

,

,

,

,

in jasni artikulaciji arhitekturne misli ki ni
usmerjena v analizo preteklosti ampak je
zasidrana v neizprosni vsakdan različnih
polj arhitekturnega delovanja. » Vselej kritična
misel Mihe Dešmana je umeščena v
prostor in čas s poznavalskim pogledom na
stanje stvari v arhitekturi in družbi pa odpira
možnosti njunega mišljenja in razvoja
za prihodnost « je svojo odločitev pojasnila
strokovna komisija. Opus arhitekta ki od
2004 deluje v biroju DANS arhitekti obsega
vrsto arhitekturnih projektov besedil
mentorstev iniciativ funkcij in
Že več desetletij je prepoznaven
kot pisec o arhitekturi prav tako pogosto
organizator pobudnik in gost javnih dogodkov
ter dejaven kot pedagog.
» S svojim večplastnim delovanjem in opusom
raznovrstnih dejavnosti in del je
Miha Dešman vtisnil pomemben
in prepoznaven pečat v sodobni slovenski
arhitekturi. Še posebnega pomena pri tem
je njegovo altruistično in humanistično
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

predavanj

angažmajev.

,

,

arhitekt
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podelili avtorici arhitektki Maji Šinigoj s
soavtorji za pripravo in izdelavo občinskega
prostorskega načrta občine Ankaran ( OPN
Ankaran – LOCUS) .

Levo : Priznanje zlati svinčnik za odlično

izvedbo : vrtec Kamnitnik (avtorji Mojca
Gregorski , Miha Kajzelj in Matic Lasič
ter soavtorja Andreja Zapušek Černe in
Damjan Černe )

zavzemanje za uveljavljanje javnega interesa
in pomena arhitekture kot dejavnosti
ki pomembno vpliva na kulturo in družbeni
razvoj saj so to pogosto spregledani a
izjem no pomembni vidiki razvoja arhitekture
v prihodnosti « je še zapisala komisija.
,

,

,

,

Prvič so podelili patinasti svičnik
Žirija je letos prvič podelila novo priznanje
ZAPS – patinasti svinčnik. Soglasno so se
odločili za stavbo Gospodarske zbornice
Slovenije v Ljubljani arhitekturnega biroja
Sadar+Vuga. Stavba dokončana leta 1999
je bila zgrajena na podlagi natečajne rešitve
iz leta 1996 ko so prvo nagrado prejeli Jure
Sadar Špela Videčnik Boštjan Vuga in Tadej
,

,

,

,

,

,

,

,

Štiri priznanja zlati svinčnik
Podelili so tri priznanja zlati svinčnik za
odlično izvedbo na področju arhitekture in
krajinske arhitekture. Prejeli so jih avtorji
Mojca Gregorski Miha Kajzelj in Matic Lasič
ter soavtorja Andreja Zapušek Černe in
Damjan Černe za vrtec Kamnitnik avtorja
Meta Kutin in Tomaž Ebenšpanger za Hišo
za preprosto bivanje ter arhitekturni biro
Ravnikar Potokar ( in soavtorji Ajdin Bajrović
Matej Fornazarič Javier Carrera Arias
Mina Gutović ) za ureditev starega mestnega
jedra – Kastre v Ajdovščini.
Zlati svinčnik za odlično realizacijo na
področju prostorskega načrtovanja pa so
,

16

17

Sadar+Vuga; tudi iz njihovih sodelavcev pri
projektu se je razvilo kar nekaj danes uveljavljenih
birojev. Ti so prinesli v slovensko
arhitekturo nove pristope ki ne izhajajo le
iz tradicije ljubljanske šole za arhitekturo.
Lahko bi rekli da je projekt stavbe Gospodarske
,

,

zbornice Slovenije prvi znanilec
nove vloge slovenske arhitekture v okviru
evropske skupnosti. Uveljavila se je tudi na
mednarodnem področju njeni protagonisti
gradijo razstavljajo poučujejo v tujini in so
tam tudi nagrajeni « so zapisali v obrazložitvi
,

,

,

,

nagrade.

,

Žaucer.

dvajsetih letih rabe in po nekaj manjših
prilagoditvah je stavba postala svojstven
habitat raznoterih institucij s področja
»V

gospodarstva.

A

monumentalni značaj

vertikalnega

skupnega prostora ter druge ključne
značilnosti stavbe so še vedno navzoči
in delujoči. Vendar stavba ne predstavlja
arhitekturnega mejnika samo zaradi svoje
zasnove. Morda je še pomembnejša zaradi
uveljavitve mlajše generacije arhitektov. Ti
so se izoblikovali že v novih razmerah in se
delno šolali tudi v tujini. Od tam so prinesli
bolj globalen pogled na arhitekturo pa tudi
na lastno promocijo. To ne velja le za biro
,

Priznanje častni član ZAPS
in diploma ZAPS
Priznanje častni član ZAPS za leto 2021 so
prejeli arhitekti Uroš Lobnik Metka Sitar
Bogdan Reichenberg Janko Zadravec in
Boris Podrecca za ustanovitev in uspešen
zagon Oddelka za arhitekturo na Fakulteti
za gradbeništvo prometno tehnologijo in
arhitekturo v Mariboru.
Arhitekt Peter Žargi pa je prijel diplomo
ZAPS. Peter Žargi se ukvarja s svetovanjem
projektiranjem tehničnih detajlov zgradb
zlasti stavbnih ovojev z vidika zaščite pred
vremenskimi vplivi z gradbeno fiziko
energetsko učinkovitostjo stavb in
,

,

,

,

,

,

,

,
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PRIZNANJA ZAPS

13.

oktobra 2021

vanjem zahtevnih zaključnih del pri gradnji
objektov.
»Vso svojo strokovno pot udejanja in širi
kulturo risanja detajla v arhitekturi ne
samo v smislu optimalnih tehničnih rešitev
glede na zastavljene tehnološke izzive pač
pa razvija detajl tudi kot estetski in izrazni
element. Povezuje in razume arhitekturne
principe in želje ter jih zna prevesti v tehnično
in tehnološko napredne sodobne
rešitve pri detajlih gradbenih elementih
sestavih in drugih tehnoloških izzivih. Z
njim sodelujemo tako rekoč vsi arhitekti in
biroji ki tvorimo sodobno slovensko
sceno tako da je malo arhitektk in
arhitektov starejše in srednje generacije ki
ga ne poznajo. In malo je arhitekturnih del
tudi tistih nagrajenih ki jih ni pomagal
« je pojasnila strokovna komisija.
Po slovesni podelitvi nagrad prejšnji petek
na dan arhitektov so v Sodnem stolpu v
Mariboru odprli tudi razstavo z naslovom
Slovenska arhitektura in prostor 2021 ki
je na ogled do 22. oktobra. Ob njej je izšel
zbornik z istoimenskim naslovom ki prinaša
pregled arhitekturne produkcije zadnjega
leta.
,

,

,

,

,

arhitekturno

,

,

,

,

soustvarjati

,

,

,

,

,

,

Priznanje zlati svinčnik za odlično izvedbo : Hiša za preprosto bivanje, avtorja Meta Kutin
in Tomaž Ebenšpanger

Aleksandra Zorko
Fotografiji arhiv ZAPS
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Andrej Strehovec

Kako bomo nakupovali skupc
Nevtraliziranje veleblagovnice arhitekturnost v heterotopiji

Toorn dualnost oz. bipolarnost lokalnega in
globalnega staplja v umazanosti vsevključujoče
družbe. Če uvedemo lokalizabilno heterotopijo,
kot prostor, ki ni - ne tu - ne tam, torej nonprostor oz.
prostor paradoksa, se lahko navežemo na določen paradoks

Van

jugoslovanske veleblagovnice kot kapitalističnega
agenta, ki je razvojno sogeneriral naše trenutno bivanje
in imel vlogo pri razvoju prenov veleblagovnic in
lokalnih potrošniških kultur.
V zadnjih peteh letih aktivneje raziskujem področje
bivše YU in pogosto vstopam v prenovljene
ki so v okvirih marsikaterega mestnega
jedra še vedno orientirne točke. Raziskujem dimenzije
blokovskega urbanizma in v drugi polovici 20. Stoletja
izgrajenih stavbenih naselij in infrastruktur. Te vtise,
sicer nekoliko »Buodrillardjevsko«,
kot zlitje realnosti
vzpostavitve

veleblagovnice,

in simulacije, prepoznam iz medijev; monumentalnejša
socialistična gradnja pa mi je že znana po vzhodnoevropski

zapuščini modernizma v Berlinu in Varšavi. A
vendar se mi poraja potujitven občutek, ki ga kasneje
identificiram kot neke vrste heterotopičnost.

206

in

ideologiji

V smislu sklicevanja na to Fucaultovo paradigmo,
trenuten vtis bivanja v
utopiji. Preko simbolike takrat skupnega jugoslovanskega
jezika, kulta skupne domovine in kulta osebnosti,
bi lahko definiral, da doživljam

prebujena pedagoška programiranja in socialistične
indokrtinacije iz otroštva. Ta osebni bivanjski vtis, bi
kot doživljanje učinkovito udejanjene utopije,
preko arhitekture kot simbolne in materialne nosilke
so

inerpretiral

zapuščine nekdanje Jugoslavije. Tako sem se emocionalno
znašel v mentalnem in fizičnem prostoru, ki je izven
vseh ostalih prostorov, ki je realen in mitološki obenem,

torej po definiciji v heterotopiji.
Ker je koncept heterotopije izmuzljiv, uvajamo
prispodobo ogledala, iz razprave »Of other
Fuocaultovo

spaces«,

iz leta 1967:

»Ogledalo je utopija, saj je prostor brez prostora. V
ogledalu vidim sebe tam kjer me ni v virtualnem prostoru,

za ogledalom. Ogledalo pa je obenem heterotopija,
saj je tudi realen objekt, ki izvaja nevrtalizacijo moje

realne pozicije.
Jugoslavija mojega otroštva tako predstavlja utopijo,
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saj je nisem dojemal kot realen in fizičen prostor, ob moji
polnoletnosti pa je bila Slovenija že samostojna.

Jugoslavja

torej predstavlja lokalizacijo te utopije torej
heterotopijo. Tako je, preko filtra otroških spominov
utopičnosti, nevtralizirana in relativizirana moja trenutna
realna pozicija.
Pojem heterotopije tako ponuja način kritičnega
in s tem refleksijo vsakodnevne
bivanjskosti in prostorskosti. Foucaultja zanima
prostor kot komperativna upodobitev struktur moči.
S tem vzpostavi bistven vpogled v kapaciteto arhitekture,
da vpliva na obnašanje ljudi. Mi pa bomo skušali

mišljenja, skozi samorefleksijo

206

pravih prodajaln, previdno pojavili konec 50ih v obliki
kioska. Prvi prostori, po ključu sodobnega šopinga so
prodajalne mešane robe, a brez diferenciacije kategorij
izdelkov. Iz začetka 60tih izhajajo tipski montažni projekti
ki so grajene še
samopostrežb z oznako »S300«,
v Bolgariji, Slovaški in Madžarski ter predstavljajo velik
sociološki premik mladega socialističnega društva.
V tistem obdobju je socialistična družba, dokončno
in nejvoljno, ter spričo trdega socialističnega diskurza,
priznala potrebo in pojav potrošnje, kot osnovnega
generatorja razvoja skupnosti in zadovoljevanja potreb
prebivalstva. S funkcionalnimi rešitvami je najavljen

pokazati kakšen psihološki in družbeni vpliv je imela
veleblagovnica kot ogledalo socialističnokomunistični
in kapitalistični družbi.
Pred 2. svetovno vojno, v kraljevini Jugoslaviji, so ne
le v mestih, temveč tudi v vaseh, že obstajale manjše
lokalne trgovine z mešano robo. Leta 1963 seje pričela
gradnja prve jugoslovanske veleblagovnice - Nama v
Ljubljani, ki so ji kasneje sledile še mnoge širom regije
nekdanje federativne Jugoslavije.
To je rezultiralo v več arhitekturnih dosežkih, ki jih
poznamo kot stare veleblagovnice, ki tvorijo sestavne
dele mestnih tkiv in jeder. S trasiranjem infrastruktur,

boj za potrošnike in neprikrita željo po udobnejšem
življenjem z olajšano oskrbo. Tu so imeli kupci prvič neposreden
stik s proizvodi, za razliko od predhodne prekopultne

prerazporejanjem industrije in izgradnjo veleblagovnic
je bila podoba in organizacija mestnih jeder smatrana
za vzor v dužbeno in gospodarsko prebujajoči se Jugoslaviji.

prostora, so omogočale osredotočanje na zunanji izgled,
kot npr. pri Miheliču. Antič o vplivu Jugoslovanske oblasti
na arhitekte v obdobju socializma pravi:

Večina veleblagovnic je projektirana v procesih,
kot nadalje opisuje Vladimir Mitrovič:
»Medtem
ko so na Zahodu trgovske hiše večinoma

"Nikoli nisem opazil nekih pritiskov na arhitekte in
gradbenike, posebej ne ideološke narave. Čeprav je
oblast cenila to stroko, jih ni smatrala za relevantne
nosilce idej in propagande.
Iz tega bi lahko sklepali, da arhitektura ni utelešala

jugoslovanska

umeščene v nove dele mest, so jih na vzhodu gradili v
starih mestnih jedrih in šele kasneje na periferiji, zato so
povezane z rušitvami. Velike trgovske hiše označujejo
novi korak v socialističnem dojemanju potrošnje in
kar je v Vzhodnem bloku povojne Evrope bilo
dolgo načrtno prikrivano, zaradi podobnosti z zahodno
potrošniško mentaliteto.
Trgovske hiše, ki so nastajale v 60ih umeščamo v
nakupovanja,

umirjeni ali visoki modernizem, kjer avtorji zavzemajo
trdne modernistične pozicije in kjer dela izžarevajo
stereometrijski funkcionalizem. Tiste nastale v 70ih, pa
pripadajo regionalnemu modernizmu, z opaznimi avtorski
eksperimenti, vezanimi na razčlenjevanje fasadnih
platen.
šopinga:
»Namenski prodajni objekti v regijah srednje Evrope
so se pojavili v 18. stoletju, v pritličjih stavbnoposlovnih
palač. Razvoju nato sledimo od začetka 20. stoletja, v
času secesije. Čeprav so trgovski prostori obstajali tudi

drugi polovici 19. stoletja, pa njihova struktura ni
načrtovana in je vezana le na možnosti pritličij,
povezavi s skladišči in dvorišči. Kasneje - med obema

podrobneje

v

vojnama

so uvedli privatne stanovanjskoposlovne palače,
pritličji za sprejemanje kupcev. Po vojni je socialistična
družba zelo oprezno, in kasneje bolj neposredno
načrtovala trgovske zgradbe.
Za petdeseta in šestdeseta je značilno reaktiviranje
starih trgovskih prostorov. Novi, so se kot predhodnica
s

"Milan

Mihelič - arhitektura med

stvarnostjo

in vizijami"

navaja opredeljevanje jugoslovanskih
kritikov in raziskovalcev, ki so arhitekturno produkcijo v
Jugoslaviji označevali kot ustvarjalni dosežek "jugoslovanske
arhitekture"
Tak vrhunec socialistične arhitekture in potrošništva
vsekakor predstavljajo velike veleblagovnice. Pospešeno
grajene v 60tih, z enostavno strukturo nepregrajenega

ideološkega bistva socialistične Jugoslavije in s
ali pridobila svojevrstno avtonomnost, ali pa je
funkcionalistična izraznost ustrezala komunistični politiki,
oziroma oboje.
Umetnica Jasmina Cibic v sodobnem delu "Situacija
Anophthalmus Hitleri" raziskuje Jugoslovanske ikone in
mite skozi arhitekturne stavbe, ter obravnava kako
gradijo svojo arhitekturo.
Jugoslavija je, preko pozicije neuvrščenosti in znotraj
republiškega regionalizma, tedanjo umetnost udejanjala
tem,

ideologije

kot opiše Suvakovič:
ene strani je ponujena možnost de realizirate svoje
»Z

Mitrovič tudi takole opisuje zgodovino socialističnega

v

prodaje.
Bernik v knjigi

delo, z druge strani pa je vzpostavljena politična

s

kontrola

preko sistema institucij.
Arhitektura kot umetnost, zaradi funkcije in odnosa
kapitalom, verjetno ne more biti tako subverzivna kot

druge umetniške discipline, je pa lahko nosilec neke
druge prestižne in kulturne dimenzije. Trenutna tekma za
arhitekturni prestiž se odvija s konfrontacijo estetik Kitajskih,
Dubajskih in Zhodnjaških lokalkapitalizmov.
zgradb je dokončno odpravila
sledenje konceptu, in uvedla sterilnost Koolhaasovega
»Dekontekstualizacija«

generičnega mesta. Odsotnost koncepta in konteksta
reducira umetniški problem in arhitekturo pretvarja v
tržno infrastrukturo. V "zeitgeistu"
kjer je razvoj mesta
smatran za investicijo, prej kot za vzpostavljanje bivalnega
prostora, seje vloga arhitekta iz oblikovalca zgradb
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spremenila v proizvajalca finančnih sredstev.
Sorodno Antiču trdi sedaj Koolhas, ampak v smislu
da je arhitektura vedno podrejena, to pa prav zato, ker
ni poglavitni nosilec ideologije:
"Vsa
pomembna arhitektura zadnjega stoletja je
bila pod močnim vplivom političnih sistemov. Današnja

arhitektura je podrejena tržišču. Tržišče je izpodrinilo
ideologijo. Arhitektura je postala spektakel.
Mitrovič zakjučuje takole:
90ih sledi faza izgradnje
takoimenovanih tržni centrov, ki zapolnijo vrzel manjka
investicij v prvi polovici 90ih. Značilna je mala etažnost
z atriji ter nekritičen folklorizem, kjer avtorji nespretno
interpretirajo stavbno zapuščino, na sledi poenostavljenega
postmodernizma.
Kljub dobrim lokacijam, tem
zgradbam ni nikoli uspelo zaživeti v okoliškem urbanem
tkivu. Pred pojavom sodobnih megamarketov je pretekla
»V

vsaj dekada.
V smislu Koolasovega generičnega mesta, bi lahko

daje milenijski kapitalizem arhitekturo dokončno
nevtraliziral. V knjigi "Junkspace" Koolhaas pojasni, da
sodobna arhitektura šopingov ne sledi nobenim pravilom,
nima inherentnega reda in ne vzpostavlja povezave
med lastnimi segmenti, ter da tu mesta produkcije in
potrošnje rastejo do vrhunca modernizma in prebivalcem
dejali,

ne puščajo nobenega izhoda.

Ce torej soočimo sodobnost s socialistično zapuščino,
bi lahko trdili, da se je Jugoslovanska veleblagovnica
odkupila skozi več procesov. Odkupila seje z realizacijo
umetniškega potenciala znotraj ideološke arhitekture.
Ta je sovpadal s komunizmom preko arhitekture
Urbanistične umestitve so učinkovite. Splošni
učinek je progresiven kontrapunkt kasnejšim težnjam

funkcionalizma.

postmodernizma.
Ekonomsko se je odkupila po kriteriju trajnostne
vzdržnosti, saj je spodobno podobo in funkcijo zadržala
že pol stoletja. To je po svoje logično, saj se fasade
večinoma nastavljajo za ozadja jumboplakatov, kot da

bi tedaj videli v prihodnost "Koolhaasovega junk spacea"
in se s tektonsko izraznostjo ponudili ambicijam tržne

sodobnosti, da prilepi pomoderne odpadke iracionalnega.
O temu pričajo tudi aktualne obnove veleblagovnic
po regiji.

Abstrakten
odkup
paradoks
predstavlja
komunističnega potrošništva. Tako bi Jugoslovanske
veleblagovnice, lahko pomenile vez med komunizmom
in kapitalizmom. Kot da bi socialistična veleblagovnica,
sogenerirala tranzicijsko klimo za prihod liberalnega
tržišča. Kot da bi se z lastno dejavnostjo "autodenacionalizirala"
Pomikanje Jugoslavije proti zahodnemu kapitalizmu
opisuje zbornik »Spomin na utopijo: Vsakdanje
življenje v socialistični Jugoslaviji«, iz leta 2010. V
sklopu

režimskega mehčanja socializma se omenja popularizacijo
televizije, internalizacijo hipijevske in punkovske
subkulture, nakupovalni turizem v Italiji in Avstriji, in
odpiranje meja turistom z Zahoda.
Kljub temu jugoslovanski socializem tudi v vsakdanjem
življenju, še zdaleč ni dopuščal svobode. So se pa
hkrati s političnimi in ekonomskimi okoliščinami sprem¬
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injale značilnosti filmske produkcije, načini rekreacije,
prehranjevanja in potrošnje.
Lahko bi trdili, da paradoksalne okoliščine jugoslovanske
veleblagovnice, kot kapitalističnega agenta,
sovpadajo z nekaterimi izmed principov Foucaultove
heterotopije, citiramo:
"Heterotopija vedno predstavlja družbo, vendar jo
distorzira, tako da razkrije ideologijo.
Prvič. Na splošno je heterotopije, za razliko od utopij,

mogoče locirati

in so fizični ali mentalni prostori, ki
poleg ostalih fizičnih prostorov. So prostori
drugačnosti, ki se z ostalimo prostori konfrontirajo, jih
preizprašujejo in tako relativizirajo in nevrtalizirajo.
Ob tej prvi definiciji bi sicer lahko pomislili na
soobstajajo

marginalizirane

prostore,

avantgardne,

tudi

kjer so se odvijale umetniške,
aktivnosti
kontrarevolucionarne

Jugoslaviji. Vendar pa so ti prostori obstajali izven
družbenega dogovora, kljub temu da je tedanja oblast
te aktivnost kontrolirala in delno tolerirala. Te umetniške
prostore bi po Fuocaultu lahko, morda zgolj z zadržkom,
uvrstili v takoimenovano "heterotopijo krize" ki zaobjema
prviligirane, svete in prepovedane prostore, namenjene
posameznikom, ki so z družbo v kriznem odnosu.
v

Zato pa je prostor veleblagovnice vzpostavljal
režimsko legalno situacijo, a je deloval kot določen
agent nezavednega. To pa je tisto kar v psihoanalizi
vzpostavlja dejansko kontrolo, tako tisto česar sami ne
kontroliramo, kontrolira nas. Veleblagovnica je tako
prostor delne oz. nezavedne deviacije in odklona skozi

paradoks potrošniškega ugodja v komunizmu. To sovpada
z definicijo "hetrotopije deviacije" kot družbenega
prostora, kjer so norme obnašanja začasno opuščene.
Drugič. Za heterotopije je značilno, da imajo precizirano
funkcijo in reflektirajo družbo ter jukstapozicionirajo
več realnih prostorov obenem. Tako bi lahko trdili, da
je jugoslovanska veleblagovnica soočila socia
proti zahodnemu potrošniškemu svetu.
Na trgovskih policah se je namreč ponujalo
zahodnih dobrin, vendar le v omejenem
lističnikomunizem,

nadomestke

obsegu,

torej znotraj enakopravnega vsevključujočega
koncepta socialističnokomunističnega ideala. Potrošnja,
je bila sicer podvržena kontroli partijske oblasti, vendar
znotraj iluzije, da bo vsega dovolj za vsakogar.
Veleblagovnica je tako predstavljala kombinacijo
potrošniškega ugodja, vendar, vsaj v konceptu, brez
tržnokonkurenčne
frustracije preživetja, značilne za
Zahodni kapitalizem. Tako predstavlja po svoje začasno
udejanjeno utopijo s konkretno lokacijo in s tem heterotopijo.
Kot heterotopija tudi obenem nastavlja ogledalo
socialističnemu komunizmu in kapitalizmu.
Kot bi dejal Foucault so forme individualnosti na katerih
gradimo trenutno znanje ena izmed form omejevanja.
Takšna figura zahodnega človeka je v procesu izginjanja.
Izginjanja znotraj situacij, kjer pa se do določene
mere še vedno konzervira odnos do nivojev svetega,

preko simbolov: sakralnih podob, ideoloških arhitektur
ali elementov kompozicij. Ko bo družba osvobojena
ki vežejo, ne le ekonomskih, temveč tudi političnih,
moralnih, kulturnih, kakšno znanje bo tedaj možno?
sistemov,

i

i

Andrej Strehovec (rojen
1978) je arhitekt, kritik/recenzent,
kustos, teoretik,

intermedijski dizajner,
scenograf, diplomant
Fakultete za Arhitekturo
Univerze v Ljubljani.

S

projektiranjem arhitekture
se ukvarja od 2004.
Načrtuje javne zgradbe,
stanovanjske hiše in je
avtor nagrajenih arhitekturnih
in urbanističnih
natečajev ter razstavlja in
predava

v

umetniških

in na fakultetah.

2010 objavlja

centrih

Od

v strokovnih

področja
arhitekture in kulture
revijah

s

(Piranesi

magazine, DaNS,
Hiše, AB, Slovenika,
mKvadrat, The Riba
Journal,
Mednarodno

je aktiven na področju
intermedijskih projektov
in razstavlja v galerijah
v Sloveniji, Hrvaški,

Srbiji,

Italiji, Nemčiji, Češki,
Avstriji, Angliji, Izraelu,

Je nacionalni selektor za

mednarodno

arhitekturno

nagrado Piranesi
in prejemnik nagrade
Zlati svinčnik 2019, ki jo za
odlično izvedbo podeljuje
Zbornica za arhitekturo in
prostor Slovenije.

www. probauhaus. com 2021 PRO BAUHAUS

209
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LINK:

SLOVENIJA

6. 10. 2021 www.tvambienti.si

Stran/Termin:

Naslov: Zlati svinčnik vrtcu, enodružinski hiši in prenovljenemu trgu
Avtor: Alja Košir
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje: 1,00

Žanr: SPLETNI ČLANEK
Naklada:

Gesla: ZLATI SVINČNIK
LINK

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije vsako leto podeli več priznanj tistim objektom in
arhitektom, ki navdušujejo s svojo senzibilnostjo do prostora in uporabnika.
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LINK:

SLOVENIJA

8. 10. 2021 www.aktualno24.si

Stran/Termin:

Naslov: Platinasti svinčnik za Stanka Kristla in Mihaela D...
Avtor: RTV Slovenija
Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: PLATINASTI SVINČNIK
LINK

Slovenia

Petek 8. Okt 2021
,

,

Zadnja posodobitev 11 32
:

:

Aktualno24.
SLOVENIJA SVET

GOSPODARSTVO

ŠPORT

KRONIKA

KULTURA

TEHNOLOGIJA

AVTO ZDRAVJE

ESTRADA

Kultura
Domov

Kultura

Platinasti

svinčnik za Stanka Kristla in Mihaela Dešmana , patinasti pa za stavbo GZS-ja

KULTURA

Vir slike: RTV Slovenija

Platinasti svinč nik za Stanka Kristla in
Mihaela Deš mana , patinasti pa za stavbo
GZS-ja
Vir RTV Slovenija

08.10.2021 10 :59

5

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije ( ZAPS) nagrado platinasti svinčnik
namenja Stanku Kristlu in Mihaelu Dešmanu. Prvič bodo podelili patinasti
svinčnik, ki gre stavbi Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani arhitekturnega
biroja Sadar+Vuga.

Preberi Več

Ostanite povezani

FB
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SLOVENIJA

8. 10. 2021 www.aktualno24.si

Ključne besede

# biroja

# gospodarskp

# platinasto

# zbornici

# zbornice
# stanko

# prostore

# deš man

Stran/Termin:

# namenila
# arhitekturo

# stavba

# svinčnikom

# kristlb

#ljubljani

# nagrado
# podelitve

# patinasti

# mihael

# zaps

# sadar+vuga

NAJBOLJ BRANE OBJAVE

O

Nemudoma preverite ali
bo vaš...
,

08.10.2021 03 :46
Že danes pri Kobaridu : na

enem...
08.10.2021 06 :57
Francozi s tremi goli v
drugem...

08.10.2021 06 :49
Več informacij

STRANI

Aktualno24.

Portal Aktualno 24 je
slovenski spletni agregator
novic. To pomeni , da sistem
zbira novice z večine
slovenskih novičarskih
portalov. Nato te novice
združi glede na sorodnost ,
saj različni viri poročajo
različno o isti novici. Novice
v kategorijah pa vam
ponudi urejene glede na
pomembnost in starost
novice.

© 2017-2021 Aktualno 24
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LINK:

SLOVENIJA

8. 10. 2021 www.rtvslo.si

Stran/Termin:

Naslov: Platinasti svinčnik za Stanka Kristla in Mihaela Dešmana, patinasti pa za stavbo
Avtor: N. Š.
Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: ZLATI SVINČNIK, PLATINASTI SVINČNIK, DIPLOME ZAPS, ČASTNI ČLAN,
LINK

TELEVIZIJA

SLOVENIJA
Film in TV

Glasba

Knjige

Oder

O RTV

VEČ

SVET

Najdi ...

KULTURA

ŠPORT

ZABAVA IN SLOG

Arhitektura in oblikovanje

Vizualna umetnost

Dediščina

POSEBNA IZDAJA
Recenzije

Drugo

8. 10. 2021

|

11.51Več

RADIO

Arhitektura in oblikovanje
N. Š.
oktober 2021 ob 10 59
Maribor
RTV SLO STA
8.

:

MMC

,

Platinasti svinčnik za Stanka Kristla in
Mihaela Dešmana , patinasti pa za stavbo
GZS-ja
Arhitekti nagrajujejo svoje cehovske kolege
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije ( ZAPS ) nagrado platinasti svinčnik namenja Stanku
Kristlu in Mihaelu Dešmanu. Prvič bodo podelili patinasti svinčnik , ki gre stavbi Gospodarske

zbornice Slovenije

v

Ljubljani arhitekturnega biroja Sadar+Vuga.

Dan arhitektov se bo nocoj tradicionalno sklenil s podelitvijo nagrad za največje dosežke na

področju arhitekture , krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja. Ob podelitvi nagrad ZAPS
bodo v Sodnem stolpu tudi odprli razstavo Slovenska arhitektura in prostor 2021.

Foto BoBo
:

Stanko Kristl je eden najvidnejših arhitektov slovenskega modernizma. Na Oddelku za arhitekturo

Tehnične fakultete Univerze v Ljubljani je leta 1954 diplomiral pri Edvardu Ravnikarju in bil med

letoma 1954 in 1959 njegov asistent. Nato je bil vodja projektantske skupine za gradnjo Ljubljanske
bolnišnice , pozneje Kliničnega centra , ter avtor številnih projektov in realizacij bolnišnic doma in

tujini.
Kot piše v utemeljitvi , je razvijal konsistentne arhitekturne zgodbe , od urbanizma do stavb z jasno

izraženo konstrukcijo vse do detajla in oblikovanja. " V njegovih realizacijah prepoznavamo avtorsko

inovativno in disciplinirano izpeljano arhitekturo , v katero je najodločneje vpletel vidik humanega v
arhitekturi. Njegove kreacije so vse od časa nastanka pa do danes ostale enako vznemirljive in
prepoznavne , saj podajajo avtorske odgovore na eno temeljnih vprašanj arhitekture : kaj je

arhitektura

v odnosu do človeka ," še

piše v utemeljitvi.
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SLOVENIJA

8. 10. 2021 www.rtvslo.si

Stran/Termin:

Mihael Dešman je eden tistih sodobnih arhitektov , ki v svojih delih

posebno pozornost posvečajo razvoju in jasni artikulaciji arhitekturne
misli , ki ni usmerjena v analizo preteklosti , ampak je zasidrana v

neizprosni vsakdan različnih polj arhitekturnega delovanja , so zapisali
v

utemeljitvi.

Kot diplomant ljubljanske šole za arhitekturo (1981 ) je podiplomski

študij nadaljeval v Benetkah ter po vrnitvi v domovino pričel delovati
kot samostojni arhitekt. S Katarino Pirkmajer Dešman je ustanovil

arhitekturni atelje Dešman ( 1983) ter za novi milenij , z nekaj mlajšimi
kolegi, biro DANS arhitekti ( 2004 ) , v katerem deluje še danes. Njegov
Stanko Kristl : arhitektu so nekoč zaupali in
opus obsega vrsto arhitekturnih projektov, besedil , predavanj ,
zato so bili veliki projekti možni
mentorstev , iniciativ , funkcij in angažmajev.
Stavba Gospodarske zbornice Slovenije ( GZS ) je bila dokončana leta
1999. Po osamosvojitvi Slovenije je bila ena izmed prvih večjih javnih
stavb , katere rešitev je bila pridobljena na natečaju. "Lahko bi rekli , da je projekt stavbe GZS prvi
znanilec nove vloge slovenske arhitekture v okviru Evropske skupnosti. Uveljavila se je tudi na
mednarodnem področju , njeni protagonisti gradijo , razstavljajo , poučujejo v tujini in so tam tudi
nagrajeni , " piše v utemeljitvi.
Diplomo ZAPS prejme arhitekt Peter Žargi. Po
diplomi na FAGG v Ljubljani se zaposlil na
Zavodu za raziskavo materialov in konstrukcij ,
kjer je na Inštitutu za gradbeno fiziko in
konstrukcije deloval 17 let. Leta 1993 je stopil
na lastno poslovno pot najprej kot
samozaposlen , od leta 2000 pa kot ustanovitelj
podjetja Polytechnic d.o.o.. Kot piše v
utemeljitvi , njegovo delo pomeni izjemen
prispevek k tehnični kulturi sodobne
slovenske arhitekture.
Znani so tudi dobitniki zlatih svinčnikov

,

strokovnih priznanj za dosežke na področjih
arhitekture , krajinske arhitekture in
prostorskega načrtovanja. Zlati svinčnik 2021
Akademik Stanislav Jožef Kristl. Foto ZAPS
za odlično izvedbo za Vrtec Kamnitnik
prejmejo avtorji Mojca Gregorski , Miha Kajzelj in Matic Lasič s soavtorjema Andrejo Zapušek Černe
in Damjanom Černetom. Po mnenju komisije je vrtec zgleden primer , da le korenit premislek o
temeljnem poslanstvu konkretne arhitekturne naloge lahko ustvari arhitekturno rešitev , ki seže prek
urbanističnih , tipoloških in programskih izhodišč.
:

Zlati svinčnik 2021 za odlično izvedbo prejmeta tudi avtorja Hiše

za

preprosto bivanje Meta Kutin in Tomaž Ebenšpanger. Hišo odlikujeta
izjemna arhitekturna kakovost v njeni večplastnosti in kompleksnosti ,
ki prepriča s celovitostjo , od umestitve v prostor do reševanja detajla ,
piše v utemeljitvi.
Dobitniki zlatega svinčnika 2021 za odlično izvedbo pa so tudi avtorji
ureditve starega mestnega jedra

Kastre

v

Ajdovščini Ravnikar Potokar

arhitekturni biro in soavtorji Ajdin Bajrović , Matej Fornazarič , Javier
Carrera Arias in Mina Gutović. Kot piše v utemeljitvi , se nova zasnova
kvalitetnega javnega odprtega prostora mesta uspešno prepleta z
antičnimi in drugimi zgodovinski sloji.
Zlati svinčnik s področja prostorskega načrtovanja pa je komisija

namenila projektu občinski prostorski načrt Občine Ankaran avtorice
Maje Šinigoj in soavtorjev ( Nuša Britovšek , Manca Jug , Metka

Jug ,

Leon

Kobetič , Nina Lipušček , Uroš Košir , Nina Uršič in Gašper Skalar ) med

drugim zaradi pomembnega prispevka k sodobnemu
metodološkemu pristopu znotraj procesa izdelave prostorskega
Mihael Dešman. Foto ZAPS
:

na

črta.
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SLOVENIJA

8. 10. 2021 www.rtvslo.si

Stran/Termin:

Nagrado častni član ZAPS za leto 2021 prejmejo arhitekti Uroš Lobnik, Metka Sitar , Bogdan

Reichenberg ( posthumno ) , Janko Zadravec in Boris Podrecca ( Podrecca je že prejel nagrado častni
član ZAPS 2017 in s tem postaja dvojni častni član ZAPS ) za ustanovitev in uspešen zagon Oddelka

arhitekturo na Fakulteti

za

za

gradbeništvo , prometno tehnologijo in arhitekturo

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

!

v

Mariboru.

platinasti svinčnik

ZAPS

Prijavi napako

Sorodne novice

Stanko Kristl : arhitektu
so nekoč zaupali in
zato so bili veliki

projekti možni
Zgodba o gradnji UKC-ja pred

oddajo Platforma o arhitektu
Stanku Kristlu

Arhitektura in oblikovanje

Arhitektura in oblikovanje Arhitektura in oblikovanje
/ Philippe Starck
/ Slovenska alpska
zasnoval gondolo
arhitektura odmeva
prihodnosti iz bambusa
Kakovosten primer slovenske
alpske arhitekture odmeva tudi

onstran meja

Dediščina / Na Dvoru
ulita umetnost ,
zapuščina danes zaprte
Auerspergove
železolivarne

Lepota bivanja / Lara
Bohinc preseneča z novo
kolekcijo : " To so kosi , ki
te hočejo objeti ali pa bi
jih kar pojedel "

Razstava bo na ogled do 8.

Intervju z Laro Bohinc o njeni novi
kolekciji Popoldanski čaj

februarja 2022

Komentarji (0 )
Komentarji so trenutno skriti. Prikaži komentarje.
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O RTV Slovenija
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Spletno mesto uporablja piškotke ,

s

pridržane

| Spletni

Nastavitve zasebnosti

katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo vsebine.

Več

|

piškotki | Varstvo osebnih podatkov

Nastavitve

Strinjam se
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LINK:

SLOVENIJA

8. 10. 2021 www.vecer.com

Stran/Termin:

Naslov: Kdo so najboljši arhitekti leta in kaj s preveliko, staro družinsko hišo?
Avtor: Nina Ambrož
Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: GRADIMO EVROPO, REHAB(IL)ITACIJA
LINK

Kdo so najboljši arhitekti leta in kaj s preveliko , staro
družinsko hišo?

ODPRI GALERIJO

Konferenca arhitektov

v

Mariboru

ANDREJ PETELINSEK

Nina Ambrož

08.10.2021, 21.00

Na mednarodni konferenci Gradimo Evropo so razpravljali o tem, kako

preobraziti povprečno slovensko enodružinsko hišo , in s prireditvijo v
Mariboru nagradili arhitekturne dosežke leta.
Glavni nacionalni dogodek Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije , ki se nocoj zaključuje z
48

SLOVENIJA

8. 10. 2021 www.vecer.com

Stran/Termin:

Dnevom arhitektov pod pokroviteljstvom predsednika države Boruta Pahorja in podelitvijo
nagrad, je letos prvič potekal v Mariboru. Tridnevna mednarodna bilateralna konferenca Gradimo

Evropo se je odvijala v Gradcu in Mariboru. V središču slovenskega dela je bila tema rehab ( il) itacija
slovenske enodružinske hiše v predmestju in na podeželju. O tem, kaj je potencial hiše , so domači in

tuji strokovnjaki razmišljali v četrtek in petek v domala nabito polnem Lutkovnem gledališču
Mariboru.

Štirje osnovni scenariji prenove
"Povprečna slovenska hiša je velika

okoli 250 kvadratnih metrov , zgrajena je bila v 70-ih letih prejšnjega

stoletja in...

IZBRANO
+ Mini socialna reforma:
Brezposelni tudi ob socialno
pomoč

+ Stranpoti Zorana
Stevanovića: Med drugim
razkrivamo, zakaj je pred leti
zapustil policijske vrste

Urednica s Televizije Slovenija
nad zaposlene na STA :
"Sramota "

( FOTO )

Nesreča v Mariboru : Pri

Štuku z mercedesom zbil dva
pešca

NAROČITE TISKANO IZDAJO VEČERA
Vsak dan je nov dan. Nova zgodba , nov začetek. Prihodnost še ni zapisana , ampak mi smo tisti,
ki jo bomo pisali. Najpomembnejši medij in osrednji dnevni časopis severovzhodne Slovenije je
aktualen, kritičen , pronicljiv , tehten , odprt v svet , regionalno prodoren , vsebinsko pester,

pregleden in sodobno oblikovan. Vodilo časnika Večer je predstaviti stvari take, kot so v resnici ,
brez olepševanja. Reči bobu bob.

Naroči
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SLOVENIJA

8. 10. 2021 www.vecer.com

Stran/Termin:
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LINK:

SLOVENIJA

9. 10. 2021 www.outsider.si

Stran/Termin:

Naslov: Podeljeni so bili svinčniki – nagrade ZAPS 2021
Avtor:
Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: DIPLOME ZAPS, ZLATI SVINČNIK, DAN ARHITEKTOV, PLATINASTI
LINK

0

DOGODKI

9. OKTOBRA, 2021

Podeljeni so bili svinčniki – nagrade ZAPS 2021
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SLOVENIJA

9. 10. 2021 www.outsider.si

Stran/Termin:

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije ( ZAPS ) vsako leto podeljuje strokovna priznanja

52

SLOVENIJA

9. 10. 2021 www.outsider.si

za

Stran/Termin:

največje dosežke svojih članov. Letošnja podelitev je potekala včeraj 8.10.2021 , kot zaključek

tridnevne mednarodne konference Building Europe.

v na novo prenovljenem mariborskem Sodnem stolpu na Lentu.
sodili , ampak slavili , « so bile uvodne besede moderatorke letošnjega
dogodka Nade Vodušek. In res , vrhunsko prenovljeni sodni stolp ( avtorji prenove Atelier
arhitekti) je več kot primerno prizorišče za praznovanje dneva arhitektov.

Letošnja podelitev je potekala
»Nocoj ne bomo
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SLOVENIJA

9. 10. 2021 www.outsider.si

Stran/Termin:

Preden se posvetimo vsem nagrajencem , naj izpostavim letošnjo novost. Zbornica je uvedla
novo kategorijo Patinasti svinčnik , ki se podeli realizacijam starejšega datuma , katerih

kvalitetno načrtovanje in izvedba sta se potrdila

z

leti obstoja in uporabe. Praviloma gre za

objekte, starejše od 10 in mlajše od 30 let. Kot je pojasnil novo kategorijo Andrej Hrausky , gre
za

arhitekturno delo, ki

je močno

vplivalo na arhitekturni tok svojega časa. Komisija je

enoglasno nagradila zgradbo Gospodarske zbornice Slovenije, ki so jo leta 1996 zgradili

Sadar Vuga arhitekti. V imenu ekipe, ki je zmagala na natečaju leta 1993 ( avtorja : Jurij
Sadar , Boštjan Vuga , soavtorji: Špela Videčnik , Tadej Žaucer, Josip Konstantinovič ,
Aljoš a Dekleva, Simona Muc , Peter Šenk, Anton Žižek , Tatjana Kerčmar , Ana Kučan ) ,
je nagrado prevzel Boštjan Vuga. Objekt je »zasijal preko meje« in prinesel razpoznavnost

novi slovenski arhitekturi tudi

v

mednarodnem prostoru.

Zlate svinčnike za odlične realizacije so prejeli naslednji projekti :
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SLOVENIJA

9. 10. 2021 www.outsider.si

Stran/Termin:

Vrtec Kamnitnik dokazuje kako pomembno

je kakovostno arhitekturno okolje za najmlajše.
Arhitektura lahko ponudi bogato spoznavno izkušnjo omogoča različne načine uporabe.
Avtorji: Mojca Gregorski , Miha Kajzelj , Matic Laš ič , soavtorja : Andreja Zapušek
Černe , Damjan Č erne.

Hiša za preprosto bivanje reinterpretira osnovne arhitekturne elemente , zid , streha ,
odprtine. Interpretacija je rahločutna in spoštljiva tako do konteksta kot do tradicije ,
stanovalcem pa ponuja kakovosten bivalni prostor , ki poudarja vse prednosti lokacije.
Avtorja: Meta Kutin, Tomaž Ebenš panger
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SLOVENIJA

9. 10. 2021 www.outsider.si

Stran/Termin:

Ureditev starega mestnega jedra – Kastre v Ajdovščini bi lahko bila tudi šola
prostem, šola v kateri

se

na

lahko učimo o različnih časovnih slojih prostora. Rimske arheološke

najdbe so pod preprogo novega trga, vendar pa so izpostavljene tako , da jih nov trg spoštljivo

Avtorji : Ravnikar Potokar arhitekturni biro , soavtorji : Ajdin Bajrović , Matej
Fornazarič , Javier Carrera Arias , Mina Gutović
razkriva.

Za kategorijo Zlati svinčnik

s

področja prostorskega načrtovanja so prispeli le trije predlogi.

Žirija se je odločila , da podeli nagrado

za

OPN Ankaran podjetju Lokus. Ankaran je

najmanjša in najmlajša občina v Sloveniji in ima izjemne prostorske kvalitete. Novi OPN bo
zagotovil občini skladen razvoj s ščitenjem naravnih vrednot.

Avtor: Maja Šinigoj , soavtorji : Nuša Britovšek , Manca Jug , Metka Jug , Leon Kobetič ,
Nina Lipušček , Uroš Košir , Nina Urši č , Gaš per Skalar
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SLOVENIJA

9. 10. 2021 www.outsider.si

Stran/Termin:

Prestižni Platinasti svinčnik sta prejela arhitekta akademik Stanislav Jožef
Mihael Dešman.

Kristl in prof.

Arhitekture Stanka Kristla so prostorski in estetski fenomeni in so humane. Nagovarjajo nas ,
da delujemo kot arhitekti umetniki in da razmišljamo v dobrobit slehernika.

Arhitekt Miha Dešman je s svojim večplastnim delovanjem in opusom raznovrstnih dejavnosti
in del vtisnil pomemben in prepoznaven pečat v sodobni slovenski arhitekturi. Še posebnega
pomena pri tem je njegovo altruistično in humanistično zavzemanje za uveljavljanje javnega
interesa in pomena arhitekture kot dejavnosti , ki pomembno vpliva na kulturo in družbeni
razvoj.
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SLOVENIJA

9. 10. 2021 www.outsider.si

Stran/Termin:

Častno članstvo so letos na domačem terenu prejeli ustanovitelji Oddelka za arhitekturo na

Fakulteti

za

gradbeništvo , prometno tehnologijo in arhitekturo v Mariboru. Za to so bili

zaslužni in nagrajeni: Uroš Lobnik , Metka Sitar , Bogdan Reichenberg , Janko Zadravec

in Boris Podrecca.

Diplomo ZAPS je posthumno prejel Peter Žargi. Poklonili smo

se mu z

minuto molka. Velik

doprinos k sodobni slovenski arhitekturi je v posredovanju tehnološkega znanja v povezavi s
humanističnimi ideali in arhitekturnim razmišljanjem. V vsej karieri se je poglobljeno
ukvarja s tehnološkimi problemi arhitekture , predvsem z arhitekturnimi detajli. Njegovo delo
pomeni izjemen prispevek k tehnični kulturi sodobne slovenske arhitekture.
Vsem nagrajencem čestitamo in se jim poklanjamo.

Ob dnevu arhitektov , pa je bilo večkrat opozorjeno kako pomembna je kakovostna zakonodaja

delo arhitektov. Z vsako spremembo zakonodaje se slabšajo pogoji strokovnega dela
arhitektov in javni interes kakovostnega urejanja prostora se podreja parcialnim ekonomskim
za
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interesom. Velik del aktivnosti ZAPS v tem letu je bil namenjen ohranjanju pomena stroke v
procesu sprejemanja nove zakonodaje. Napori ZAPS še niso končani. Napovedane spremembe
v prid spodbujanju kakovostne arhitekture in prostora. Zato je sporočilo nagrajenih
projektov in avtorjev še toliko bolj pomembno : le kakovostna arhitektura pomaga graditi

ne bodo

boljšo družbo.
Celotne obrazložitve nagrad si lahko preberete tukaj.

Pripravil : Matevž Granda
Fotografije iz podelitve : Mateja Jordović Potočnik

Celoletna naročnina
4

× letno 188– 196 strani

Vsebine spletne strani so drugačne od vsebin v reviji !

Z

naročnino omogočite nastajanje

visokokakovostne vsebine o kulturi arhitekturi in ljudeh.
,

Beri dalje

OUTSIDER

Objavljeno v Dogodki and označeno zaps zlati svinčnik
,

PREJŠNJI Č LANEK

Christo in Jeanne-Claude :
Monumentalnost brez monumenta
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Dodaj odgovor
Vaš e-naslov ne bo

objavljen. * označuje zahtevana polja

Komentar

Ime in priimek *

E-pošta *

Spletišče

Objavi komentar
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Z DONACIJO OMOGOČATE OBSTOJ SPLETNE STRANI REVIJE OUTSIDER

Revija Outsider je prejela Plečnikovo medaljo za prispevek k bogatitvi

arhitekturne kulture. Kot piše

v

utemeljitvi sta revija in spletni
,

portal Outsider nov slovenski medij o kulturi in družbi, ki si prizadeva za
poznavalski in hkrati distanciran pogled na prostor. Ekipa arhitektov, ki

skrbi za njen obstoj je nagrajena za inovativnost pri širjenju zavedanja
,

arhitekturi in prostoru v kontekstu širše kulture in širše javnosti ter

o

za

vztrajnost na vsebinski in finančni neodvisnosti.

Spletna stran uporablja piškotke. Stopnjo zasebnosti lahko po želji spremenite.

podrobnosti

Zapri
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Naslov: Pričakovana, a nedopustna neaktivnost
Avtor: Pia Prezelj
Rubrika/Oddaja:
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Žanr: SPLETNI ČLANEK
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Gesla: OD PREDMESTJA DO PODEŽELJA, GRADIMO EVROPO,
LINK

Ministrstvo za kulturo ni pristopilo k organizaciji mednarodne konference Gradimo Evropo.
Prejšnji teden je v Gradcu in Mariboru potekala tridnevna mednarodna bilateralna
konferenca Gradimo Evropo: za kulturo visokokakovostne arhitekture in grajenega okolja za
vse. Slovenski del je bil naslovljen Rehab(il)itacija – enodružinska hiša, od predmestja do
podeželja, konferenca pa je potekala v soorganizaciji avstrijskih vladnih in strokovnih
organov ter Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije; ne pa slovenskega ministrstva za
kulturo, ki bi moralo biti v okviru predsedovanja svetu EU zadolženo za to.Po besedah
Matevža Čelika, programskega direktorja evropske platforme Future Architecture in člana
tako slovenskega kot avstrijskega organizacijskega odbora konference, je bila »zavrnitev
slovenskega ministrstva za kulturo, da organizira redno evropsko konferenco o kulturi
gradnje in arhitekturnih politikah, seveda pričakovana. A zaradi tega nič manj sramoten
prispevek k zadregam in nesramnostim trenutne slovenske vlade, ki se na vseh ravneh trudi
spodkopati strokovne postopke, namenjene doseganju visoke prostorske kulture ter
varovanju kulturne dediščine in narave.«
Načrti in nepravilnosti kulturne politike
Prostorsko načrtovanje in prenova podeželjaNa konferenci, ki je potekala od 6. do 8.
oktobra, so po Čelikovih besedah govorili o mehanizmih za zagotovitev kakovostne
arhitekture, odzivih na podnebne spremembe skozi prostorsko načrtovanje in prenovi
podeželja. Na slednje se je osredotočil slovenski del konference, na katerem so predstavili
tudi priročnik za občine in župane, ki nastaja v koordinaciji Aleša Vrhovca ter Polone Filipič
in Sinana Mihelčiča z ljubljanske fakultete za arhitekturo in kot rezultat skupnega dela
arhitekturnih organizacij prinaša uporabna navodila ter nasvete za prenovo zgradb, ureditev
javnih prostorov in razvoj novih dejavnosti v vaseh ter manjših naseljih. Na avstrijski strani
so k sooblikovanju konferenčnih vsebin »na vseh ravneh, državni, deželni in mestni«,
pristopili »tako rekoč vsi resorji, od kulturnega do kmetijskega, turističnega in obrambnega«,
na slovenski pa je »zbornica za arhitekturo in prostor sama vključila svoje teme. Niti
ministrstva za okolje in prostor ni bilo mogoče pritegniti k vsebinskim pripravam na
konferenco, ki so potekale od začetka leta, je pa v zadnjem trenutku konferenci zagotovilo
vsaj skromno finančno podporo.«Matevž Čelik je konferenco Gradimo Evropo vodil z
Elizabeth Leitner. FOTO: Aleksander RegoršekArhitekt in predsednik programskega sveta
konference Aleš Vrhovec je dodal, da je konferenca »kot rezultat odličnega sodelovanja
dveh glavnih partnerjev – avstrijskega ministrstva za kulturo ter Zbornice za arhitekturo in
prostor Slovenije – povabila k sodelovanju pomembne akterje iz evropskega prostora in bila
osrednji dogodek na temo arhitekturnih politik v drugi polovici letošnjega leta za več kot
600.000 arhitektov. S konferenco se je začel projekt Rehab(il)itacija, katerega ambicija je
prerasti v vseslovensko gibanje za prenovo fonda obstoječih individualnih stanovanjskih hiš.
Celovita prenova bi lahko privedla do drastičnega zmanjšanja izpustov, številnih novih
stanovanj, sodobnejših arhitekturnih rešitev in kakovostnega bivanja v stiku z naravo, pa
tudi do podeželja, ki bo poslovno uspešno, digitalizirano in privlačno za bivanje.«Vrhovec je
poudaril, da se »večina okolij spopada s podobnimi težavami – okoljsko krizo, posledicami
zdravstvene krize, trajnostno prenovo obstoječega fonda, trajnostno mobilnostjo,
dostopnostjo stanovanj, depopulacijo nemestnih okolij in ustvarjanjem kakovostnih, tudi
javnih, prostorov za bivanje. Novi izzivi zahtevajo nove rešitve in konferenca je v
mariborskem delu pokazala enega od možnih in uresničljivih odgovorov na izzive.«
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Na straneh RTV Slovenija uporabljamo piškotke. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z njihovo uporabo. Več o piškotkih

Televizija

RTVSLO.si

Val 202

V

redu

Ars

Nočni obisk

Spored

Nada Vodušek 20. 10. 2021

Miha Dešman
Misliti arhitekturo
( 1 : 28: 31 )

Naroči se na podkast

foto : Mateja Jordovič Potočnik

Ustvarjalec in pisec , analitični razskovalec pomena arhitekture in

njenega dialoga s svetom tukaj in zdaj. Dejaven na številnih poljih, na
katerih se stikata misel in praksa , je Miha Dešman že desetletja prisoten
v

domačem in mednarodnem prostoru. Humanist , ki se zavzema za

uveljavljanje javnega interesa in pomena arhitekture v družbi. Urednik
revije AB , redni profesor na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani ,
predava tudi v tujini. Letos mu je Zbornica za arhitekturo in prostor

Slovenije za njegovo dosedanje delo podelila priznanje Platinasti
svinčnik. Prisluhnite arhitektu Mihi Dešmanu v pogovoru z Nado
Vodušek.
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Kontakt
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Arhivske oddaje
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Iskanje

Tonski mojster :
Gorazd Pompe

Oddaje od A do Ž

Prvi program Radia Slovenija
Tavčarjeva 17

1550 Ljubljana Slovenija

Kontakti
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Gesla: DAN ARHITEKTOV, GRADIMO EVROPO
LINK

Ljubljana, 1. oktobra - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije od
4. do 10. oktobra.
PONEDELJEK, 4. oktobra
LUXEMBOURG - Zasedanje evroskupine z udeležbo finančnega ministra Andreja
Širclja. Med drugim bodo ocenili makroekonomsko situacijo na evroobmočju, vključno z
inflacijo in gibanjem cen energije, ter izvajanje načrtov za okrevanje.
LJUBLJANA - Odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter
za pravosodje bosta na skupni seji na zahtevo poslanske skupine SDS obravnavala
dolžnosti pristojnih organov za zaščito pravnega reda države in njenih demokratičnih
postulatov ter za zagotavljanje enakosti pred zakonom.
LJUBLJANA - Komisija DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti ter odbor
DZ za kulturo bosta na skupni seji na zahtevo poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica, SAB in
NeP razpravljala o neonacizmu.
LJUBLJANA - Spletna razprava v okviru Studia Evropa z naslovom Lahko EU pozabi
na Balkan?, med drugim bodo sodelovali evropski poslanci Franc Bogovič, Tanja Fajon in
Klemen Grošelj, ki jo organizira pisarna EP.
MURSKA SOBOTA - Minister za zdravje Janez Poklukar bo obiskal Splošno bolnišnico
Murska Sobota.
LJUBLJANA - Spletni pogovor STAkluba o redkih boleznih, sodelovali bodo Tadej
Batellino in Damjan Osredkar s Pediatrične klinike ter Samo Zver iz UKCL.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca Banke Slovenija s predstavitvijo publikacije
Poročilo o finančni stabilnosti.
PORTOROŽ - Slovenska marketinška konferenca v organizaciji Društva za marketing
Slovenije in Časnika Finance. (še 5.)
LJUBLJANA - Vaja civilne zaščite za primer potresa v osrednji Sloveniji
SIQUAKE2020. (do 8.)
VRHNIKA - Novinarska konferenca Slovenske vojske ob predstavitvi mednarodne
vojaške vaje Zaščita, reševanje in vojaška mobilnost, ki bo med 18. in 29. 10.
LJUBLJANA - Teden kibernetske varnosti, ki ga v času predsedovanja Slovenije Svetu
EU organizirajo v Digitalnem središču Slovenije. (do 8.)
LJUBLJANA - S konferenco Odkrivanje znanja in podatkovna skladišča v organizaciji
IJS se bo začela mednarodna multikonferenca Informacijska družba. (do 8.)
LJUBLJANA/BREŽICE - Začetek Tedna otroka. Predsednik DZ Igor Zorčič bo ob tej
priložnosti obiskal Gimnazijo Brežice. (do 8.)
LJUBLJANA - Svetovni dan varstva živali in evropski dan opazovanja ptic.
LJUBLJANA - Svetovni dan habitata.
TOREK, 5. oktobra
BRDO PRI KRANJU - Voditelji držav ali vlad članic EU se bodo pred sredinim vrhom
EU-Zahodni Balkan sestali na neformalni delovni večerji.
LUXEMBOURG - Zasedanje Sveta EU za ekonomske in finančne zadeve, ki mu bo
predsedoval minister za finance Andrej Šircelj.
LJUBLJANA - Seja kolegija predsednika DZ, na kateri se bodo med drugim dogovorili
o sklicu izredne seje DZ, na kateri naj bi predstavili proračunski memorandum 2022-2023 in
predlog sprememb proračuna RS za leto 2022.
LJUBLJANA - Odbor DZ za obrambo bo med drugim obravnaval predlog resolucije o
dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035.
LJUBLJANA - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide bo med drugim
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obravnaval novelo zakona o osebni asistenci.
LJUBLJANA - Svet stranke DeSUS.
BUDIMPEŠTA - Srečanje ministrov za notranje zadeve Višegrajske skupine, Avstrije in
Slovenije, ki se ga bo udeležil minister za notranje zadeve Aleš Hojs; osrednji temi bosta izzivi
migracijskih razmer in aktualna vprašanja upravljanja evropskih meja.
LJUBLJANA - Letno srečanje predstavnikov Evropske migracijske mreže o pripravljenosti
EU na prihodnje migracijske tokove in uporabi novih tehnoloških inovacij pri upravljanju z
migracijami.
LJUBLJANA - Zavod RS za zaposlovanje bo objavil podatke o registrirani brezposelnosti ob
koncu septembra.
LIPICA - Osrednji dan strokovnega srečanja Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS o
aktualni problematiki na področju gostinstva, med drugim bodo sodelovali minister za delo Janez
Cigler Kralj, državni sekretar na MGRT Simon Zajc, generalni direktor zavoda za zaposlovanje
Mitja Bobnar in direktorica STO Maja Pak.
LJUBLJANA - Spletna konferenca Izvozniki 202, ki jo pripravljata Delov poslovni center in
GZS, sodeloval bo tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek.
LJUBLJANA - Spletni pogovor o cepljenju v organizaciji Univerzi v Ljubljani, sodeloval bosta
tudi rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič ter imunologa Tatjana Avšič Županc in Alojz Ihan.
DUNAJ - Ministrsko srečanje o novi strategiji EU za gozdove z udeležbo kmetijskega
ministra Jožeta Podgorška.
LJUBLJANA - Ob mednarodnem dnevu učiteljev bo Evropska komisija v sodelovanju s
slovenskim predsedovanjem Svetu EU zagnala novo orodje za podporo digitalnemu poučevanju
in učenju v šolah.
LJUBLJANA - Premiera celovečernega filma Sanremo režiserja Miroslava Mandića.
SREDA, 6. oktobra
BRDO PRI KRANJU - Vrh EU-Zahodni Balkan, ki ga bo gostil predsednik vlade Janez
Janša. Sestali se bodo voditelji držav ali vlad članic Evropske unije in njihovi kolegi iz regije
Zahodni Balkan. Predsedoval mu bo predsednik Evropskega sveta Charles Michel, ki bo skupaj s
predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen zastopal EU.
LUXEMBOURG - Zasedanje sveta EU za okolje, ki mu bo predsedoval minister za okolje in
prostor Andrej Vizjak. Med drugim bodo razpravljali o zakonodajnem paketu Pripravljeni na 55 ter
o Strategiji EU za gozdove 2030.
LJUBLJANA - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor bo med drugim obravnaval
predlog zakona o oskrbi z električno energijo, predlog zakona o prepovedi prodaje plastičnih
proizvodov za enkratno uporabo ter predlog resolucije o podnebni in okoljski krizi v RS.
LJUBLJANA - Odbor DZ za pravosodje bo obravnaval predlog stališča RS do predloga
sklepa sveta o pristopu EU h konvenciji o priznavanju in izvrševanju tujih sodnih odločb v civilnih
ali gospodarskih zadevah.
LJUBLJANA - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo bo med
drugim obravnaval novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji.
LJUBLJANA - Odbor DZ za finance bo obravnaval novelo zakona o davku od dohodkov
pravnih oseb ter letno poročilo Družbe za upravljanje terjatev bank 2020.
LJUBLJANA - Komisija DZ za poslovnik bo med drugim obravnavala pobudo za dopolnitev
in spremembo poslovnika DZ za ureditev položaja poslank in poslancev ob morebitni odsotnosti
zaradi materinskega, očetovskega in starševskega dopusta.
LJUBLJANA - Podelitev nagrad RS na področju šolstva.
ŠENČUR - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek bo obiskal
Gorenjsko.
NOVO MESTO - Poslovna konferenca v organizaciji urada vlade za Slovence v zamejstvu in
po svetu ter Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine, nagovora bosta imela ministrica
Helena Jaklitsch in predsednik DS Alojz Kovšca.
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CELOVEC - Odprtje razstave Slovenci za zmeraj gre, ki sta jo lani ob 100. obletnici
koroškega plebiscita pripravila Arhiv RS in Pokrajinski arhiv Maribor.
LJUBLJANA - Mednarodna konferenca ob koncu projekta LIFE Podnebna pot 2050, ki jo
soorganizira Center za prenos tehnologij in inovacij na IJS. (še 7.)
PTUJ - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja Silvu Drevenšku zaradi obtožb za trojni
umor v Gerečji vasi pri Ptuju (ob 9. uri).
ČETRTEK, 7. oktobra
LJUBLJANA - Predvidoma izredna seja DZ, na kateri naj bi predstavili proračunski
memorandum 2022-2023 in predlog sprememb proračuna RS za leto 2022.
LJUBLJANA - Predvidoma redna tedenska seja vlade.
LUXEMBOURG - Zasedanje Sveta EU za pravosodje, ki mu bo predsedoval minister za
pravosodje Marjan Dikaučič. Med drugim se bodo seznanili s trenutnim stanjem aktivnosti v zvezi
z delovanjem Evropskega javnega tožilstva, med ključnimi temami pa bodo pripori pred
preiskovanimi postopki.
LJUBLJANA - Odbor DZ za gospodarstvo bo obravnaval predlog zakona o odpravi krivic
zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011.
LJUBLJANA - Mandatno-volilna komisija DZ bo obravnavala novelo zakona o poslancih.
LJUBLJANA - Na delovnem obisku bo evropski komisar za krizno upravljanje Janez
Lenarčič, udeležil se bo mednarodne vaje #SIQUAKE2020.
RIMSKE TOPLICE - Simpozij Vodni dnevi 2021 v organizaciji Slovenskega društva za
zaščito voda, nagovor bo imel okoljski minister Andrej Vizjak. (še 8.)
BUDIMPEŠTA - Srečanje ministrov za kmetijstvo Višegrajske skupine ter Bolgarije, Hrvaške,
Romunije in Slovenije, udeležil se ga bo državni sekretar Aleš Irgolič. (še 8.)
LJUBLJANA - Nabavni vrh o oskrbnih verigah v času epidemije covida-19 in po njej, ki ga
pripravlja Združenje nabavnikov Slovenije.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca pred svetovnim dnevom duševnega zdravja (10.10.) o
neenakopravnem zagotavljanju zdravljenja v času epidemije.
LJUBLJANA - Minister za javno upravo Boštjan Koritnik bo na povabilo srbske vlade
sodeloval na spletni regionalni konferenci o posodobitvi javne uprave.
LJUBLJANA - V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU spletni dogodek Dan ženskega
podjetništva.
MARIBOR - Odprtje slovenskega dela mednarodne konference Gradimo Evropo, ki jo pripravlja
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. (še 8.)
NOVA GORICA - Podelitev primorske gledališke nagrade Tantadruj.
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču ponovljeno sojenje Juliji Adlešič, Sebastienu Abramovu,
Gorazdu Colariču in Tinki Huskić Colarič, ki so obtoženi več kaznivih dejanj v aferi odrezana roka.
LJUBLJANA - Svetovni dan dostojnega dela.
PETEK, 8. oktobra
LUXEMBOURG - Zasedanje Sveta EU za notranje zadeve z udeležbo ministra za notranje
zadeve Aleša Hojsa; teme bodo izzivi preverjanja državljanov tretjih držav na zunanjih mejah,
migracijske razmere, razmere v Afganistanu ter digitalni vidik preiskovanja spolnih zlorab otrok.
LJUBLJANA - Odbor DZ za zadeve EU bo med drugim obravnaval predlog sprememb
proračuna RS za leto 2022 ter predlog proračuna RS za leto 2023.
LJUBLJANA - Odbor DZ za obrambo in komisija DZ za nadzor javnih financ bosta na skupni
seji na zahtevo poslanske skupine Levica razpravljala o nakupu oklepnikov 4x4 oshkosh.
LJUBLJANA - Komisija DZ za nadzor javnih financ bo na zahtevo poslanskih skupin SD,
LMŠ, SAB, NeP obravnavala posledice političnega kadrovanja in sume klientelističnega vplivanja
na poslovne odločitve v podjetjih s kapitalsko naložbo države.
TUHELJ - Mednarodna konferenca Turizem 365, v okviru katere bo potekal forum ministrov
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EU s področja turizma, sodeloval bo gospodarski minister Zdravko Počivalšek.
LJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil podatke o zunanji trgovini v avgustu.
LJUBLJANA - Slovenska konferenca o umetni inteligenci v organizaciji IJS.
MARIBOR - Mednarodni festival računalniške umetnosti MFRU. (do 15.)
LJUBLJANA - Minilo bo 30 let, odkar je po izteku trimesečnega moratorija iz brionske
deklaracije Slovenija začela izvajati osamosvojitveno zakonodajo.
MARIBOR - Dan arhitektov s podelitvijo priznanj za največje dosežke ter odprtje razstave
Slovenska arhitektura in prostor 2021.
SOBOTA, 9. oktobra
BUDIMPEŠTA - Gostovanje razstave sodobnega slovenskega oblikovanja Prihodnost
bivanja, ki je nastala v sodelovanju z MZZ in ministrstvom za kulturo v okviru slovenskega
predsedovanja Svetu EU. (do 30. 11.)
LJUBLJANA - V okviru stripovskega festivala Tinta razglasitev prejemnikov nagrade
zlatirepec za najboljši strip.
LJUBLJANA - Svetovni dan hospica in paliativne oskrbe.
LJUBLJANA - Svetovni dan pošte.
NEDELJA, 10. oktobra
ŠENTJUR - Vseslovensko srečanje kmetov na Ponikvi.
TRST - Mednarodna jadralna regata Barkovljanka.
LJUBLJANA - Svetovni dan duševnega zdravja.
LJUBLJANA - Svetovni dan boja proti smrtni kazni.
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Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije od 4. do 10. oktobra.
PONEDELJEK, 4. oktobra
LUXEMBOURG - Zasedanje evroskupine z udeležbo
finančnega ministra Andreja Širclja. Med drugim bodo ocenili makroekonomsko situacijo v
območju evra, vključno z inflacijo in gibanjem cen energije, ter izvajanje načrtov za
okrevanje.
LJUBLJANA - Odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno
samoupravo ter za pravosodje bosta na skupni seji na zahtevo poslanske skupine SDS
obravnavala dolžnosti pristojnih organov za zaščito pravnega reda države in njenih
demokratičnih postulatov ter za zagotavljanje enakosti pred zakonom.
LJUBLJANA Komisija DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti ter odbor DZ za kulturo bosta
na skupni seji na zahtevo poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica, SAB in NeP razpravljala o
neonacizmu.
LJUBLJANA - Spletna razprava v okviru Studia Evropa z naslovom Lahko
EU pozabi na Balkan?, med drugim bodo sodelovali evropski poslanci Franc Bogovič, Tanja
Fajon in Klemen Grošelj, ki jo organizira pisarna EP.
MURSKA SOBOTA - Minister za
zdravje Janez Poklukar bo obiskal Splošno bolnišnico Murska Sobota.
LJUBLJANA Novinarska konferenca Sindikata policistov Slovenije, ki bo v DZ predložil pobudo za
vložitev novele zakona o delovnih razmerjih.
LJUBLJANA - Spletni pogovor STAkluba o
redkih boleznih, sodelovali bodo Tadej Batellino in Damjan Osredkar s Pediatrične klinike
ter Samo Zver iz UKCL.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca Banke Slovenija s
predstavitvijo publikacije Poročilo o finančni stabilnosti.
PORTOROŽ - Slovenska
marketinška konferenca v organizaciji Društva za marketing Slovenije in Časnika Finance.
(še 5.)
LJUBLJANA - Vaja civilne zaščite za primer potresa v osrednji Sloveniji
SIQUAKE2020. (do 8.)
VRHNIKA - Novinarska konferenca Slovenske vojske ob
predstavitvi mednarodne vojaške vaje Zaščita, reševanje in vojaška mobilnost, ki bo med
18. in 29. 10.
LJUBLJANA - Teden kibernetske varnosti, ki ga v času predsedovanja
Slovenije Svetu EU organizirajo v Digitalnem središču Slovenije. (do 8.)
LJUBLJANA S konferenco Odkrivanje znanja in podatkovna skladišča v organizaciji IJS se bo začela
mednarodna multikonferenca Informacijska družba. (do 8.)
LJUBLJANA/BREŽICE Začetek Tedna otroka. Predsednik DZ Igor Zorčič bo ob tej priložnosti obiskal Gimnazijo
Brežice. (do 8.)
LJUBLJANA - Svetovni dan varstva živali in evropski dan opazovanja
ptic.
LJUBLJANA - Svetovni dan habitata.TOREK, 5. oktobra
BRDO PRI KRANJU
- Voditelji držav ali vlad članic EU se bodo pred sredinim vrhom EU-Zahodni Balkan sestali
na neformalni delovni večerji.
BRDO PRI KRANJU - Predsednik republike Borut Pahor
bo odlikoval nemško kanclerko Angelo Merkel z redom za izredne
zasluge.
LUXEMBOURG - Zasedanje Sveta EU za ekonomske in finančne zadeve, ki
mu bo predsedoval minister za finance Andrej Šircelj.
LJUBLJANA - Seja kolegija
predsednika DZ, na kateri se bodo med drugim dogovorili o sklicu izredne seje DZ, na kateri
naj bi predstavili proračunski memorandum 2022-2023 in predlog sprememb proračuna RS
za leto 2022.
LJUBLJANA - Odbor DZ za obrambo bo med drugim obravnaval predlog
resolucije o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta
2035.
LJUBLJANA - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide bo med
drugim obravnaval novelo zakona o osebni asistenci.
LJUBLJANA - Svet stranke
DeSUS.
BUDIMPEŠTA - Srečanje ministrov za notranje zadeve Višegrajske skupine,
Avstrije in Slovenije, ki se ga bo udeležil minister za notranje zadeve Aleš Hojs; osrednji
temi bosta izzivi migracijskih razmer in aktualna vprašanja upravljanja evropskih
meja.
LJUBLJANA - Letno srečanje predstavnikov Evropske migracijske mreže o
pripravljenosti EU na prihodnje migracijske tokove in uporabi novih tehnoloških inovacij pri
upravljanju z migracijami.
LJUBLJANA - Zavod RS za zaposlovanje bo objavil podatke
o registrirani brezposelnosti ob koncu septembra.
LIPICA - Osrednji dan strokovnega
srečanja Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS o aktualni problematiki na področju
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gostinstva, med drugim bodo sodelovali minister za delo Janez Cigler Kralj, državni sekretar na
MGRT Simon Zajc, generalni direktor zavoda za zaposlovanje Mitja Bobnar in direktorica STO
Maja Pak.
LJUBLJANA - Spletna konferenca Izvozniki 202, ki jo pripravljata Delov poslovni
center in GZS, sodeloval bo tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek.
LJUBLJANA Spletni pogovor o cepljenju v organizaciji Univerze v Ljubljani, sodelovali bodo tudi rektor
ljubljanske univerze Gregor Majdič ter imunologa Tatjana Avšič Županc in Alojz Ihan.
DUNAJ
- Ministrsko srečanje o novi strategiji EU za gozdove z udeležbo kmetijskega ministra Jožeta
Podgorška.
LJUBLJANA - Ob mednarodnem dnevu učiteljev bo Evropska komisija v
sodelovanju s slovenskim predsedovanjem Svetu EU zagnala novo orodje za podporo
digitalnemu poučevanju in učenju v šolah.
LJUBLJANA - Premiera celovečernega filma
Sanremo režiserja Miroslava Mandića.SREDA, 6. oktobra
BRDO PRI KRANJU - Vrh
EU-Zahodni Balkan, ki ga bo gostil predsednik vlade Janez Janša. Sestali se bodo voditelji držav
ali vlad članic Evropske unije in njihovi kolegi iz regije Zahodni Balkan. Predsedoval mu bo
predsednik Evropskega sveta Charles Michel, ki bo skupaj s predsednico Evropske komisije
Ursulo von der Leyen zastopal EU.
LUXEMBOURG - Zasedanje sveta EU za okolje, ki mu bo
predsedoval minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Med drugim bodo razpravljali o
zakonodajnem paketu Pripravljeni na 55 ter o Strategiji EU za gozdove 2030.
LJUBLJANA Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor bo med drugim obravnaval predlog zakona o oskrbi z
električno energijo, predlog zakona o prepovedi prodaje plastičnih proizvodov za enkratno
uporabo ter predlog resolucije o podnebni in okoljski krizi v RS.
LJUBLJANA - Odbor DZ za
pravosodje bo obravnaval predlog stališča RS do predloga sklepa sveta o pristopu EU h
konvenciji o priznavanju in izvrševanju tujih sodnih odločb v civilnih ali gospodarskih
zadevah.
LJUBLJANA - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
bo med drugim obravnaval novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji.
LJUBLJANA Odbor DZ za finance bo obravnaval novelo zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter letno
poročilo Družbe za upravljanje terjatev bank 2020.
LJUBLJANA - Komisija DZ za poslovnik
bo med drugim obravnavala pobudo za dopolnitev in spremembo poslovnika DZ za ureditev
položaja poslank in poslancev ob morebitni odsotnosti zaradi materinskega, očetovskega in
starševskega dopusta.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca ob koncu obiska delegacije
Pobude za hitro odzivanje v zvezi s svobodo medijev (MFRR), glavne teme bodo alarmanten
finančni položaj STA, neodvisnost RTVS, diskreditacija in demonizacija novinarjev s strani vladnih
predstavnikov, varnost novinarjev in medijski pluralizem.
LJUBLJANA - Podelitev nagrad RS
na področju šolstva.
ŠENČUR - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože
Podgoršek bo obiskal Gorenjsko.
NOVO MESTO - Poslovna konferenca v organizaciji urada
vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine,
nagovora bosta imela ministrica Helena Jaklitsch in predsednik DS Alojz Kovšca.
CELOVEC
- Odprtje razstave Slovenci za zmeraj gre, ki sta jo lani ob 100. obletnici koroškega plebiscita
pripravila Arhiv RS in Pokrajinski arhiv Maribor.
LJUBLJANA - Mednarodna konferenca ob
koncu projekta LIFE Podnebna pot 2050, ki jo soorganizira Center za prenos tehnologij in inovacij
na IJS. (še 7.)
PTUJ - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja Silvu Drevenšku zaradi
obtožb za trojni umor v Gerečji vasi pri Ptuju (ob 9. uri).ČETRTEK, 7. oktobra
LJUBLJANA Predvidoma izredna seja DZ, na kateri naj bi predstavili proračunski memorandum 2022-2023 in
predlog sprememb proračuna RS za leto 2022.
LJUBLJANA - Predvidoma redna tedenska
seja vlade.
LUXEMBOURG - Zasedanje Sveta EU za pravosodje, ki mu bo predsedoval
minister za pravosodje Marjan Dikaučič. Med drugim se bodo seznanili s trenutnim stanjem
aktivnosti v zvezi z delovanjem Evropskega javnega tožilstva, med ključnimi temami pa bodo
pripori pred preiskovanimi postopki.
LJUBLJANA - Odbor DZ za gospodarstvo bo obravnaval
predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23.
7. 1999 do 16. 11. 2011.
LJUBLJANA - Mandatno-volilna komisija DZ bo obravnavala novelo
zakona o poslancih.
LJUBLJANA - Na delovnem obisku bo evropski komisar za krizno
upravljanje Janez Lenarčič, udeležil se bo mednarodne vaje #SIQUAKE2020.
RIMSKE
TOPLICE - Simpozij Vodni dnevi 2021 v organizaciji Slovenskega društva za zaščito voda,
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nagovor bo imel okoljski minister Andrej Vizjak. (še 8.)
BUDIMPEŠTA - Srečanje ministrov za
kmetijstvo Višegrajske skupine ter Bolgarije, Hrvaške, Romunije in Slovenije, udeležil se ga bo
državni sekretar Aleš Irgolič. (še 8.)
LJUBLJANA - Nabavni vrh o oskrbnih verigah v času
epidemije covida-19 in po njej, ki ga pripravlja Združenje nabavnikov Slovenije.
LJUBLJANA Novinarska konferenca pred svetovnim dnevom duševnega zdravja (10.10.) o neenakopravnem
zagotavljanju zdravljenja v času epidemije.
LJUBLJANA - Minister za javno upravo Boštjan
Koritnik bo na povabilo srbske vlade sodeloval na spletni regionalni konferenci o posodobitvi
javne uprave.
LJUBLJANA - V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU spletni dogodek
Dan ženskega podjetništva.
MARIBOR - Odprtje slovenskega dela mednarodne konference
Gradimo Evropo, ki jo pripravlja Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. (še 8.)
NOVA
GORICA - Podelitev primorske gledališke nagrade Tantadruj.
LJUBLJANA - Na okrožnem
sodišču ponovljeno sojenje Juliji Adlešič, Sebastienu Abramovu, Gorazdu Colariču in Tinki Huskić
Colarič, ki so obtoženi več kaznivih dejanj v aferi odrezana roka.
LJUBLJANA - Svetovni dan
dostojnega dela.PETEK, 8. oktobra
LUXEMBOURG - Zasedanje Sveta EU za notranje
zadeve z udeležbo ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa; teme bodo izzivi preverjanja
državljanov tretjih držav na zunanjih mejah, migracijske razmere, razmere v Afganistanu ter
digitalni vidik preiskovanja spolnih zlorab otrok.
LJUBLJANA - Odbor DZ za zadeve EU bo
med drugim obravnaval predlog sprememb proračuna RS za leto 2022 ter predlog proračuna RS
za leto 2023.
LJUBLJANA - Odbor DZ za obrambo in komisija DZ za nadzor javnih financ
bosta na skupni seji na zahtevo poslanske skupine Levica razpravljala o nakupu oklepnikov 4x4
oshkosh.
LJUBLJANA - Komisija DZ za nadzor javnih financ bo na zahtevo poslanskih skupin
SD, LMŠ, SAB, NeP obravnavala posledice političnega kadrovanja in sume klientelističnega
vplivanja na poslovne odločitve v podjetjih s kapitalsko naložbo države.
TUHELJ Mednarodna konferenca Turizem 365, v okviru katere bo potekal forum ministrov EU s področja
turizma, sodeloval bo gospodarski minister Zdravko Počivalšek.
LJUBLJANA - Statistični
urad RS bo objavil podatke o zunanji trgovini v avgustu.
LJUBLJANA - Slovenska konferenca
o umetni inteligenci v organizaciji IJS.
MARIBOR - Mednarodni festival računalniške
umetnosti MFRU. (do 15.)
LJUBLJANA - Minilo bo 30 let, odkar je po izteku trimesečnega
moratorija iz brionske deklaracije Slovenija začela izvajati osamosvojitveno zakonodajo. Med
drugim je uvedla lastno valuto, slovenski tolar.
MARIBOR - Dan arhitektov s podelitvijo
priznanj za največje dosežke ter odprtje razstave Slovenska arhitektura in prostor 2021.SOBOTA,
9. oktobra
BUDIMPEŠTA - Gostovanje razstave sodobnega slovenskega oblikovanja
Prihodnost bivanja, ki je nastala v sodelovanju z MZZ in ministrstvom za kulturo v okviru
slovenskega predsedovanja Svetu EU. (do 30. 11.)
LJUBLJANA - V okviru stripovskega
festivala Tinta razglasitev prejemnikov nagrade zlatirepec za najboljši strip.
LJUBLJANA Svetovni dan hospica in paliativne oskrbe.
LJUBLJANA - Svetovni dan pošte.NEDELJA, 10.
oktobra
ŠENTJUR - Vseslovensko srečanje kmetov na Ponikvi.
TRST - Mednarodna
jadralna regata Barkovljanka.
LJUBLJANA - Svetovni dan duševnega
zdravja.
LJUBLJANA - Svetovni dan boja proti smrtni kazni.
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Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije od 4. do 10. oktobra.
PONEDELJEK, 4. oktobra
LUXEMBOURG - Zasedanje evroskupine z udeležbo
finančnega ministra Andreja Širclja. Med drugim bodo ocenili makroekonomsko situacijo v
območju evra, vključno z inflacijo in gibanjem cen energije, ter izvajanje načrtov za
okrevanje.
LJUBLJANA - Odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno
samoupravo ter za pravosodje bosta na skupni seji na zahtevo poslanske skupine SDS
obravnavala dolžnosti pristojnih organov za zaščito pravnega reda države in njenih
demokratičnih postulatov ter za zagotavljanje enakosti pred zakonom.
LJUBLJANA Komisija DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti ter odbor DZ za kulturo bosta
na skupni seji na zahtevo poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica, SAB in NeP razpravljala o
neonacizmu.
LJUBLJANA - Spletna razprava v okviru Studia Evropa z naslovom Lahko
EU pozabi na Balkan?, med drugim bodo sodelovali evropski poslanci Franc Bogovič, Tanja
Fajon in Klemen Grošelj, ki jo organizira pisarna EP.
MURSKA SOBOTA - Minister za
zdravje Janez Poklukar bo obiskal Splošno bolnišnico Murska Sobota.
LJUBLJANA Novinarska konferenca Sindikata policistov Slovenije, ki bo v DZ predložil pobudo za
vložitev novele zakona o delovnih razmerjih.
LJUBLJANA - Spletni pogovor STAkluba o
redkih boleznih, sodelovali bodo Tadej Batellino in Damjan Osredkar s Pediatrične klinike
ter Samo Zver iz UKCL.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca Banke Slovenija s
predstavitvijo publikacije Poročilo o finančni stabilnosti.
PORTOROŽ - Slovenska
marketinška konferenca v organizaciji Društva za marketing Slovenije in Časnika Finance.
(še 5.)
LJUBLJANA - Vaja civilne zaščite za primer potresa v osrednji Sloveniji
SIQUAKE2020. (do 8.)
VRHNIKA - Novinarska konferenca Slovenske vojske ob
predstavitvi mednarodne vojaške vaje Zaščita, reševanje in vojaška mobilnost, ki bo med
18. in 29. 10.
LJUBLJANA - Teden kibernetske varnosti, ki ga v času predsedovanja
Slovenije Svetu EU organizirajo v Digitalnem središču Slovenije. (do 8.)
LJUBLJANA S konferenco Odkrivanje znanja in podatkovna skladišča v organizaciji IJS se bo začela
mednarodna multikonferenca Informacijska družba. (do 8.)
LJUBLJANA/BREŽICE Začetek Tedna otroka. Predsednik DZ Igor Zorčič bo ob tej priložnosti obiskal Gimnazijo
Brežice. (do 8.)
LJUBLJANA - Svetovni dan varstva živali in evropski dan opazovanja
ptic.
LJUBLJANA - Svetovni dan habitata.TOREK, 5. oktobra
BRDO PRI KRANJU
- Voditelji držav ali vlad članic EU se bodo pred sredinim vrhom EU-Zahodni Balkan sestali
na neformalni delovni večerji.
BRDO PRI KRANJU - Predsednik republike Borut Pahor
bo odlikoval nemško kanclerko Angelo Merkel z redom za izredne
zasluge.
LUXEMBOURG - Zasedanje Sveta EU za ekonomske in finančne zadeve, ki
mu bo predsedoval minister za finance Andrej Šircelj.
LJUBLJANA - Seja kolegija
predsednika DZ, na kateri se bodo med drugim dogovorili o sklicu izredne seje DZ, na kateri
naj bi predstavili proračunski memorandum 2022-2023 in predlog sprememb proračuna RS
za leto 2022.
LJUBLJANA - Odbor DZ za obrambo bo med drugim obravnaval predlog
resolucije o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta
2035.
LJUBLJANA - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide bo med
drugim obravnaval novelo zakona o osebni asistenci.
LJUBLJANA - Svet stranke
DeSUS.
BUDIMPEŠTA - Srečanje ministrov za notranje zadeve Višegrajske skupine,
Avstrije in Slovenije, ki se ga bo udeležil minister za notranje zadeve Aleš Hojs; osrednji
temi bosta izzivi migracijskih razmer in aktualna vprašanja upravljanja evropskih
meja.
LJUBLJANA - Letno srečanje predstavnikov Evropske migracijske mreže o
pripravljenosti EU na prihodnje migracijske tokove in uporabi novih tehnoloških inovacij pri
upravljanju z migracijami.
LJUBLJANA - Zavod RS za zaposlovanje bo objavil podatke
o registrirani brezposelnosti ob koncu septembra.
LIPICA - Osrednji dan strokovnega
srečanja Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS o aktualni problematiki na področju
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gostinstva, med drugim bodo sodelovali minister za delo Janez Cigler Kralj, državni sekretar na
MGRT Simon Zajc, generalni direktor zavoda za zaposlovanje Mitja Bobnar in direktorica STO
Maja Pak.
LJUBLJANA - Spletna konferenca Izvozniki 202, ki jo pripravljata Delov poslovni
center in GZS, sodeloval bo tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek.
LJUBLJANA Spletni pogovor o cepljenju v organizaciji Univerze v Ljubljani, sodelovali bodo tudi rektor
ljubljanske univerze Gregor Majdič ter imunologa Tatjana Avšič Županc in Alojz Ihan.
DUNAJ
- Ministrsko srečanje o novi strategiji EU za gozdove z udeležbo kmetijskega ministra Jožeta
Podgorška.
LJUBLJANA - Ob mednarodnem dnevu učiteljev bo Evropska komisija v
sodelovanju s slovenskim predsedovanjem Svetu EU zagnala novo orodje za podporo
digitalnemu poučevanju in učenju v šolah.
LJUBLJANA - Premiera celovečernega filma
Sanremo režiserja Miroslava Mandića.SREDA, 6. oktobra
BRDO PRI KRANJU - Vrh
EU-Zahodni Balkan, ki ga bo gostil predsednik vlade Janez Janša. Sestali se bodo voditelji držav
ali vlad članic Evropske unije in njihovi kolegi iz regije Zahodni Balkan. Predsedoval mu bo
predsednik Evropskega sveta Charles Michel, ki bo skupaj s predsednico Evropske komisije
Ursulo von der Leyen zastopal EU.
LUXEMBOURG - Zasedanje sveta EU za okolje, ki mu bo
predsedoval minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Med drugim bodo razpravljali o
zakonodajnem paketu Pripravljeni na 55 ter o Strategiji EU za gozdove 2030.
LJUBLJANA Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor bo med drugim obravnaval predlog zakona o oskrbi z
električno energijo, predlog zakona o prepovedi prodaje plastičnih proizvodov za enkratno
uporabo ter predlog resolucije o podnebni in okoljski krizi v RS.
LJUBLJANA - Odbor DZ za
pravosodje bo obravnaval predlog stališča RS do predloga sklepa sveta o pristopu EU h
konvenciji o priznavanju in izvrševanju tujih sodnih odločb v civilnih ali gospodarskih
zadevah.
LJUBLJANA - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
bo med drugim obravnaval novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji.
LJUBLJANA Odbor DZ za finance bo obravnaval novelo zakona o davku od dohodkov pravnih oseb ter letno
poročilo Družbe za upravljanje terjatev bank 2020.
LJUBLJANA - Komisija DZ za poslovnik
bo med drugim obravnavala pobudo za dopolnitev in spremembo poslovnika DZ za ureditev
položaja poslank in poslancev ob morebitni odsotnosti zaradi materinskega, očetovskega in
starševskega dopusta.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca ob koncu obiska delegacije
Pobude za hitro odzivanje v zvezi s svobodo medijev (MFRR), glavne teme bodo alarmanten
finančni položaj STA, neodvisnost RTVS, diskreditacija in demonizacija novinarjev s strani vladnih
predstavnikov, varnost novinarjev in medijski pluralizem.
LJUBLJANA - Podelitev nagrad RS
na področju šolstva.
ŠENČUR - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože
Podgoršek bo obiskal Gorenjsko.
NOVO MESTO - Poslovna konferenca v organizaciji urada
vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine,
nagovora bosta imela ministrica Helena Jaklitsch in predsednik DS Alojz Kovšca.
CELOVEC
- Odprtje razstave Slovenci za zmeraj gre, ki sta jo lani ob 100. obletnici koroškega plebiscita
pripravila Arhiv RS in Pokrajinski arhiv Maribor.
LJUBLJANA - Mednarodna konferenca ob
koncu projekta LIFE Podnebna pot 2050, ki jo soorganizira Center za prenos tehnologij in inovacij
na IJS. (še 7.)
PTUJ - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja Silvu Drevenšku zaradi
obtožb za trojni umor v Gerečji vasi pri Ptuju (ob 9. uri).ČETRTEK, 7. oktobra
LJUBLJANA Predvidoma izredna seja DZ, na kateri naj bi predstavili proračunski memorandum 2022-2023 in
predlog sprememb proračuna RS za leto 2022.
LJUBLJANA - Predvidoma redna tedenska
seja vlade.
LUXEMBOURG - Zasedanje Sveta EU za pravosodje, ki mu bo predsedoval
minister za pravosodje Marjan Dikaučič. Med drugim se bodo seznanili s trenutnim stanjem
aktivnosti v zvezi z delovanjem Evropskega javnega tožilstva, med ključnimi temami pa bodo
pripori pred preiskovanimi postopki.
LJUBLJANA - Odbor DZ za gospodarstvo bo obravnaval
predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23.
7. 1999 do 16. 11. 2011.
LJUBLJANA - Mandatno-volilna komisija DZ bo obravnavala novelo
zakona o poslancih.
LJUBLJANA - Na delovnem obisku bo evropski komisar za krizno
upravljanje Janez Lenarčič, udeležil se bo mednarodne vaje #SIQUAKE2020.
RIMSKE
TOPLICE - Simpozij Vodni dnevi 2021 v organizaciji Slovenskega društva za zaščito voda,
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nagovor bo imel okoljski minister Andrej Vizjak. (še 8.)
BUDIMPEŠTA - Srečanje ministrov za
kmetijstvo Višegrajske skupine ter Bolgarije, Hrvaške, Romunije in Slovenije, udeležil se ga bo
državni sekretar Aleš Irgolič. (še 8.)
LJUBLJANA - Nabavni vrh o oskrbnih verigah v času
epidemije covida-19 in po njej, ki ga pripravlja Združenje nabavnikov Slovenije.
LJUBLJANA Novinarska konferenca pred svetovnim dnevom duševnega zdravja (10.10.) o neenakopravnem
zagotavljanju zdravljenja v času epidemije.
LJUBLJANA - Minister za javno upravo Boštjan
Koritnik bo na povabilo srbske vlade sodeloval na spletni regionalni konferenci o posodobitvi
javne uprave.
LJUBLJANA - V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU spletni dogodek
Dan ženskega podjetništva.
MARIBOR - Odprtje slovenskega dela mednarodne konference
Gradimo Evropo, ki jo pripravlja Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. (še 8.)
NOVA
GORICA - Podelitev primorske gledališke nagrade Tantadruj.
LJUBLJANA - Na okrožnem
sodišču ponovljeno sojenje Juliji Adlešič, Sebastienu Abramovu, Gorazdu Colariču in Tinki Huskić
Colarič, ki so obtoženi več kaznivih dejanj v aferi odrezana roka.
LJUBLJANA - Svetovni dan
dostojnega dela.PETEK, 8. oktobra
LUXEMBOURG - Zasedanje Sveta EU za notranje
zadeve z udeležbo ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa; teme bodo izzivi preverjanja
državljanov tretjih držav na zunanjih mejah, migracijske razmere, razmere v Afganistanu ter
digitalni vidik preiskovanja spolnih zlorab otrok.
LJUBLJANA - Odbor DZ za zadeve EU bo
med drugim obravnaval predlog sprememb proračuna RS za leto 2022 ter predlog proračuna RS
za leto 2023.
LJUBLJANA - Odbor DZ za obrambo in komisija DZ za nadzor javnih financ
bosta na skupni seji na zahtevo poslanske skupine Levica razpravljala o nakupu oklepnikov 4x4
oshkosh.
LJUBLJANA - Komisija DZ za nadzor javnih financ bo na zahtevo poslanskih skupin
SD, LMŠ, SAB, NeP obravnavala posledice političnega kadrovanja in sume klientelističnega
vplivanja na poslovne odločitve v podjetjih s kapitalsko naložbo države.
TUHELJ Mednarodna konferenca Turizem 365, v okviru katere bo potekal forum ministrov EU s področja
turizma, sodeloval bo gospodarski minister Zdravko Počivalšek.
LJUBLJANA - Statistični
urad RS bo objavil podatke o zunanji trgovini v avgustu.
LJUBLJANA - Slovenska konferenca
o umetni inteligenci v organizaciji IJS.
MARIBOR - Mednarodni festival računalniške
umetnosti MFRU. (do 15.)
LJUBLJANA - Minilo bo 30 let, odkar je po izteku trimesečnega
moratorija iz brionske deklaracije Slovenija začela izvajati osamosvojitveno zakonodajo. Med
drugim je uvedla lastno valuto, slovenski tolar.
MARIBOR - Dan arhitektov s podelitvijo
priznanj za največje dosežke ter odprtje razstave Slovenska arhitektura in prostor 2021.SOBOTA,
9. oktobra
BUDIMPEŠTA - Gostovanje razstave sodobnega slovenskega oblikovanja
Prihodnost bivanja, ki je nastala v sodelovanju z MZZ in ministrstvom za kulturo v okviru
slovenskega predsedovanja Svetu EU. (do 30. 11.)
LJUBLJANA - V okviru stripovskega
festivala Tinta razglasitev prejemnikov nagrade zlatirepec za najboljši strip.
LJUBLJANA Svetovni dan hospica in paliativne oskrbe.
LJUBLJANA - Svetovni dan pošte.NEDELJA, 10.
oktobra
ŠENTJUR - Vseslovensko srečanje kmetov na Ponikvi.
TRST - Mednarodna
jadralna regata Barkovljanka.
LJUBLJANA - Svetovni dan duševnega
zdravja.
LJUBLJANA - Svetovni dan boja proti smrtni kazni.
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Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v četrtek, 7. oktobra.
Zasedanje Sveta EU za pravosodje, ki mu bo predsedoval minister za pravosodje Marjan
Dikaučič. Med drugim bodo obravnavali sklepe Sveta o strategiji o otrokovih pravicah ter se
seznanili s trenutnim stanjem aktivnosti v zvezi z delovanjem Evropskega javnega tožilstva,
med ključnimi temami pa bodo pripori pred preiskovanimi postopki (predvidoma ob 11.30 bo
izjava ministra ob prihodu, predvidoma ob 17.30 pa novinarska konferenca ministra
Dikaučiča in evropskega komisarja za pravosodje Didierja Reyndersa).9.00 seja
mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o poslancih; DZ,
velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA11.00 redna tedenska seja vlade; vlada,
Gregorčičeva 25, LJUBLJANA11.00 prisega sodnic pred predsednikom DZ Igorjem
Zorčičem; DZ, preddverje velike dvorane, Šubičeva 4, LJUBLJANA12.00 seja odbora DZ za
gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa
pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011; DZ, velika
dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)14.00 seja komisije DS za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide, na kateri bodo med drugim obravnavali poročilo o delu Inšpektorata
RS za delo za leto 2020; DZ, dvorana DS, Šubičeva 4, LJUBLJANA14.00 izredna seja DZ,
na kateri bodo predstavili proračunski memorandum 2022-2023 in predlog sprememb
proračuna RS za leto 2022
15 minut po koncu (predvidoma ob 15. uri) seja odbora DZ
za kulturo, na kateri bodo na zahtevo dela opozicije razpravljali o finančnem izčrpavanju
Slovenske tiskovne agencije (STA) s strani vlade (veliki salon); DZ, velika dvorana,
Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA/AVDIO)17.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo
na zahtevo poslanske skupine SDS razpravljali o dolžnostih pristojnih organov, da zaščitijo
pravni red v državi; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANAGOSPODARSTVO9.00
odprtje hibridnega Vrha inovativnih v energetiki, ki ga pripravlja družba Prosperia; ob 11.30
predstavitev kandidatov za najboljšo inovacijo 2021, ob 14.45 okrogla miza o povezovanju
za zeleni prehod energetike v Sloveniji, na kateri bodo sodelovali državni sekretar na
ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok, predsednik uprave Elektro Celje Boris Kupec,
generalni direktor družbe GEN Martin Novšak in direktor Borzena Martin Bratanič; GH
Union, Miklošičeva 1 in preko Zooma (prijava na povezavi sta.si/qZX5vj), LJUBLJANA9.00
odprtje nabavnega vrha o oskrbnih verigah v času epidemije covida-19 in po njej, ki ga
pripravlja Združenje nabavnikov Slovenije (ZNS), med drugim bodo sodelovali predsednik
strokovnega sveta ZNS Srečko Bukovec, izvršna direktorica in partnerka v mednarodnem
svetovalnem podjetju Boston Consulting Group Alenka Triplat in direktorica Urada RS za
makroekonomske analize in razvoj Maja Bednaš; Hotel Mons, dvorana Plečnik, Pot za
Brdom 4, LJUBLJANA (STA)9.00 virtualna mednarodna konferenca o prenosu tehnologij
(ITTC) v organizaciji Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu Jožef Stefan in
partnerjev, uvodoma bodo udeležence nagovorili državni sekretar na MIZŠ Mitja Slavinec,
državni sekretar na MGRT Simon Zajc ter direktor IJS Boštjan Zalar, sledila bo okrogla miza
o prihodnosti prenosa tehnologij v Sloveniji in v Evropi, na kateri bodo predvidoma med
drugim sodelovali direktor IJS, rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič, direktorica NIB
Maja Ravnikar, rektorica primorske univerze Klavdija Kutnar in direktor ARRS Robert
Repnik; ob 13. uri razglasitev nagrad za najboljšo inovacijo s komercialnim potencialom;
prijava na http://ittc.ijs.si/registration/9.00 odprtje strokovnega posveta Okoljska
samozadostnost Slovenije - Od besed k dejanjem, uvodne nagovore bodo imeli med drugim
župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač, državni sekretar na MGRT Andrej Čuš,
direktor ZRS Bistra Ptuj Štefan Čelan ter predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije Karel
Lipič (še 8.); ob 11. uri novinarska konferenca; Hotel Ajda, Kranjčeva ulica 12, MORAVSKE
TOPLICE9.00 posvet strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni
produkti, na katerem bo Tomaž Boh z MIZŠ uvodoma predstavil raziskovalno in inovacijsko
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strategijo Slovenije, sodelovali bodo tudi državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Andrej
Čuš, državna sekretarka službe vlade za razvoj, strateške projekte in kohezijo Monika Kirbiš Rojs
ter generalni direktor direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo na
gospodarskem ministrstvu Jernej Salecl; GH Bernardin, Obala 2, PORTOROŽ9.00 odprtje
simpozija Vodni dnevi 2021 v organizaciji Slovenskega društva za zaščito voda, na katerem bo
imel nagovor minister za okolje in prostor Andrej Vizjak (še 8.); Rimske terme, kongresni center,
Toplice 10 in preko spleta (obvezna prijava na elektronski naslov misa@maga.si), RIMSKE
TOPLICE9.15 odprtje spletne konference o kakovostnem delu za kakovostno življenje v
organizaciji ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, nagovor bosta imela
minister Janez Cigler Kralj in evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice Nicolas
Schmit, na njej pa bo med drugim sodeloval tudi generalni direktor pri Evropski komisiji Joost
Korte; preko spletne platforme Quoroom (obvezna prijava v sistemu SAOD), LJUBLJANA9.30
odprtje Kongresa izvajalcev računovodskih storitev v organizaciji Zbornice računovodskih
servisov, pozdravna nagovora bosta imela predsednik zbornice Aleksander Štefanac ter generalni
direktor GZS Aleš Cantarutti (še 8.); Kongresni center Thermana Laško, LAŠKO11.00 novinarska
konferenca ob mednarodnem dnevu dostojnega dela, na kateri bodo predsednica Zveze
svobodnih sindikatov Lidija Jerkič, generalna sekretarka Sindikata delavcev prometa in zvez
Slovenije Saška Kiara Kumer in predsednica sindikata Mladi plus Tea Jarc spregovorile o
položaju platformnih delavcev; sledi program intervencije v javnem prostoru, ki bo v ospredje
postavil manko delavskih in socialnih pravic na primeru delavcev v platformni ekonomiji; pred
stavbo Doma sindikatov, Dalmatinova 4, LJUBLJANA (STA/AVDIO)13.00 v okviru predsedovanja
Slovenije Svetu EU spletni dogodek Dan ženskega podjetništva v organizaciji GZS Podjetniško
trgovske zbornice (PTZ) z naslovom Različni vidiki in financiranje ženskega podjetništva, ki ga
pripravljajo v sodelovanju z MGRT in Spiritom, uvodne nagovore bodo imeli predsednik
upravnega odbora PTZ Brane Lotrič, generalni direktor GZS Aleš Cantarutti, predsednik
Evropskega združenja malih podjetij David Caro, vodja PEK Jerneja Jug Jerše ter direktor Spirita
Tomaž Kostanjevec; GZS, dvorana A, Dimičeva 13 ter prek Zooma, prijava na povezavi
sta.si/qjhIhG, LJUBLJANA13.00 odprtje dvodnevnega znanstvenega kongresa Evropski zeleni
dogovor - Izzivi in rešitve na področju mobilnosti in logistike v mestih, ki ga soorganizira Univerza
v Mariboru, uvodna nagovora bosta imela rektor mariborske univerze Zdravko Kačič ter državni
sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok (pred začetkom bodo ob 12.30 za izjave
medijem na voljo organizatorji dogodka); rektorat Univerze v Mariboru, dvorana Vladimirja
Bračiča, Slomškov trg 15 (prenos prek YT kanala na povezavi sta.si/qEoBFn), MARIBOR14.00
minister za okolje in prostor Andrej Vizjak bo v okviru obiska v Občini Cerknica podpisal pogodbo
o izdelavi analize odloka o Notranjskem regijskem parku (izjava za medije); ob 14.20 se bo sestal
z županom Občine Cerknica na temo celovitega urejanja odpadnih voda na tem območju (zaprto
za javnost); TIC Cerknica, Dolenje Jezero 68, CERKNICA17.00 slovesnost ob 100-letnici Lovske
zveze Maribor, na kateri bo slavnostni govornik predsednik DZ Igor Zorčič, zbrane bosta med
drugim nagovorila predsednik Lovske zveze Slovenije Lado Bradač in mariborski župan Saša
Arsenovič, dogodka pa se bo udeležil tudi kmetijski minister Jože Podgoršek; Narodni dom
Maribor, dvorana generala Maistra, Ulica kneza Koclja 9, MARIBOR18.00 spletni Agrobiznis
seminar o priložnostih in izzivih sodobnega kmetijstva v organizaciji časnika Finance; prijava na:
sta.si/q5ehSd, LJUBLJANA18.00 razglasitev Gorenjske gazele; Šolski center Škofja Loka,
Podlubnik 1b, ŠKOFJA LOKA20.00 slovesnost ob 30-letnici Banke Slovenije, na kateri bosta
slavnostna govornika predsednik republike Borut Pahor in guverner Banke Slovenije Boštjan
Vasle, udeležila pa se je bosta tudi podpredsednica DZ Tina Heferle in predsednik DS Alojz
Kovšca; Cankarjev dom, Linhartova dvorana, Prešernova 10, LJUBLJANA (STA)LJUBLJANA Svetovni dan dostojnega dela. Zavod RS za zaposlovanje in Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije bosta v okviru projekta Dostojno delo izvedla prvi Dan za dvojnika, v okviru katerega bo
brezposelni preživel dan kot dvojnik zaposlenega na delovnem mestu, ki ga želi opravljati, ali v
podjetju, kjer se želi zaposliti. Dvojnika na svojem delovnem mestu bosta sprejela tudi generalni
direktor zavoda za zaposlovanje Mitja Bobnar in generalni direktor OZS Danijel Lamperger. (še
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8.)BUDIMPEŠTA - Srečanje kmetijskih ministrov Višegrajske skupine ter Bolgarije, Hrvaške,
Romunije in Slovenije, ki se ga bo udeležil državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Aleš Irgolič.
Razpravljali bodo tudi o Skupni kmetijski politiki ter o trajnostnih prehranskih sistemih. (še
8.)CELJE - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja zoper odvetnika Mira Senico, njegovo
tajnico Olgo Zaviršek, direktorico kmetije Bužekijan Blanko Muster in nekdanjo direktorico
Vegrada Velenje Hildo Tovšak zaradi očitkov o zlorabi položaja in ponarejanju listin pri nakupu
delnic Delamarisa (ob 9. uri).DRUŽBA9.30 seja ustavnega sodišča, na kateri bodo med drugim
obravnavali pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o nalezljivih boleznih ter
postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja
blaga in storitev potrošnikom v RS v delu, ki se nanaša na ponujanje in prodajanje storitev in
blaga potrošnikom; ustavno sodišče, salon, Beethovnova ulica 10, LJUBLJANA9.45 odprtje
posveta Dnevi javnih naročil, ki ga pripravlja Agencija za management v sodelovanju z Društvom
za javna naročila, uvodni nagovor bo imel predsednik Društva za javna naročila Marjan Javornik
(še 8.); Hotel Slovenija, kongresni center Portus, Obala 33, PORTOROŽ10.00 prikaz kibernetskih
nevarnosti v Digitalnem središču Slovenije, sodelovala bo tudi ekipa CyberTeamSI; Digitalno
središče Slovenije, velika dvorana, Ulica Gledališča BTC 6 a, LJUBLJANA10.00 posvet o
kinologiji v sodobni družbi, ki ga pripravljata DS in Kinološka zveza Slovenije, zbrane bosta
nagovorila predsednik DS Alojz Kovšca in predsednik Kinološke zveze Slovenije Štefan Šinko;
DZ, dvorana DS, Šubičeva 4, LJUBLJANA10.00 slovesnost ob uradni predaji najnovejše naprave
BL70 za fototerapijo novorojenčkov z zlatenico, ki jo bosta celjski porodnišnici podarila podjetje
T-2 in društvo Slojenčki; SB Celje, ploščad pred vhodom št. 1 (vhod nasproti ZD Celje), Oblakova
ulica 5, CELJE10.00 novinarska konferenca Društva Bogastvo podeželja, na kateri bodo
predstavili mednarodni projekt Humusprojekt; sledi podpis sporazuma o sodelovanju med
avstrijskimi partnerji in nosilcem projekta; Simoničeva domačija, Trnovska vas 21, TRNOVSKA
VAS10.00 odprtje igralne enote Lesarska delavnica v Minicityju, na katerem bodo prisotni
direktorica razvoja poslovanja Minicity Ljubljana Jasna Žaler Culiberg, generalni direktor
direktorata za lesarstvo Danilo Anton Ranc in direktor Spirita Tomaž Kostanjevec; BTC, Minicity,
LJUBLJANA10.30 novinarska trgatev v Kleti Brda in novinarska konferenca o letošnji letini;
DOBROVO11.00 predsednik republike Borut Pahor bo priredil slovesnost s podelitvijo certifikata
Mladim prijazna občina ob desetletnici programa, prejel ga bo Inštitut za mladinsko politiko
Ajdovščina; predsedniška palača, velika dvorana, Erjavčeva 17, LJUBLJANA (FOTO)11.00
novinarska konferenca pred svetovnim dnevom duševnega zdravja (10.10.), na kateri bodo
psihiater Jurij Bon, vodja enote za gerontopsihiatrijo Centra za klinično psihiatrijo Univerzitetne
psihiatrične klinike Ljubljana Polona Rus Prelog in predsednik združenja Ozara Slovenija Bogdan
Dobnik o neenakopravnem zagotavljanju zdravljenja v času epidemije; Hotel Four Points by
Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4 ter na STAvživo na https://vzivo.sta.si/,
LJUBLJANA11.00 ogled mednarodne vaje SIQUAKE2020 za predstavnike medijev, ogledali si jo
bodo tudi evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič, minister za obrambo Matej
Tonin, generalni direktor URSZR Darko But in predstavnik Mestne občine Ljubljana, ki bodo ob
koncu ogleda delovišča ob 11.15 dali izjave (delovišče Hipodroma Stožice); med 11.30 in 12.30
bo ogled vaje na delovišču v Kamnolomu Podutik; LJUBLJANA12.00 odprtje spletne strateške
konference z digitalno preobrazbo v informirano odločanje v zdravstvu, ki jo organizira
Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, uvodna nagovora bosta imela
predsednik uprave Mednarodnega foruma znanstveno raziskovalnih farmacevtskih družb Jurij
Stariha ter državni sekretar na ministrstvu za zdravje Robert Cugelj; prijava na povezavi
sta.si/qzegdq12.30 novinarska konferenca Onkološkega inštituta Ljubljana, na kateri bodo
predstavili prve izkušnje ter odzive bolnikov in svojcev po mesecu dni delovanja mobilne
paliativne enote; Onkološki inštitut Ljubljana, sejna soba stavbe C, Zaloška cesta 2,
LJUBLJANA13.00 mednarodna konferenca Alternativne nastanitvene možnosti za starejše in
migrante, ki jo pripravljajo v okviru projekta Solidarnost v prihodnji Evropi (še 8.); Muzej sodobne
umetnosti Metelkova - MSUM, Maistrova 3 in prek Zooma, LJUBLJANA13.00 strokovni pogovor v
okviru Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije o volilnem sistemu, sodelovali bodo Rado
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Bohinc in Ivan Svetlik s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani ter Ciril Ribičič s Pravne
fakultete Univerze v Ljubljani; prijava na povezavi sta.si/qMUCNk, LJUBLJANA14.00 dogodek ob
izidu knjige Obalni ekosistemi na prehodu: Primerjalna analiza severnega Jadrana in Zaliva
Chesapeake in obeležitvi začetka Unesco programa Desetletje oceanov (2021-2030) v Sloveniji;
Morska biološka postaja Piran, Fornače 41, PIRAN14.30 v okviru tedna kibernetske varnosti
dogodek podjetij AIT Austrian Institute of Technology in A1 Slovenija, na katerem bodo predstavili
najboljše prakse pri zagotavljanju kibernetske varnosti; Digitalno središče Slovenije, Ulica
Gledališča BTC 6, LJUBLJANA15.30 odprtje slovenskega dela mednarodne konference Gradimo
Evropo, ki jo pripravlja Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (še 8.); Lutkovno gledališče
Maribor, Vojašniški trg 2 a, MARIBOR16.00 izredna seja mestnega sveta Mestne občine Kranj,
na kateri bodo obravnavali stališče do predloga za razpis referenduma za ustanovitev Občine
Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik, ki ga je 30. 9. v obravnavo
državnemu zboru vložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Matejo Udovč (SMC);
Mestna občina Kranj, sejna soba 15, Slovenski trg 1, KRANJ16.00 seja občinskega sveta Mestne
občine Novo mesto, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog odloka o rebalansu
proračuna za leto 2021; Šolski center Novo mesto, velika predavalnica P1 v pritličju, Šegova ulica
112, NOVO MESTO18.00 predstavitev Monografije o Pušči in njenih posebnostih, ki ga
pripravljata Zveza Romov Slovenije in Zveza za razvoj romske skupnosti Preporod; večnamenska
dvorana, Pušča, MURSKA SOBOTA19.00 odprtje Festivala lesa 2021, na katerem bodo med
drugim razglasili zmagovalne stole natečaja (Pra)stol za leto 2021; Kulturni center Kočevje, Trg
zbora odposlancev 62, KOČEVJE19.00 dogodek z naslovom Kako ohraniti zdravje v času
vladavine virusa?, ki ga pripravljata SB Izola in ZRS Koper, med drugim bodo sodelovali
predsednik Slovenske medicinske akademije Pavel Poredoš, Nada Rotovnik Kozjek z
Onkološkega inštituta Ljubljana in športni pedagog Milan Hosta; Gledališče Koper, Verdijeva ulica
3, KOPERLJUBLJANA - Na Prešernovem trgu bo v okviru projekta Misli na srce, ki deluje pod
okriljem Društva študentov medicine Slovenije, potekal dogodek Krog zdravja. Člani projekta
bodo izvajali različne brezplačne meritve ter sodelujočim predstavili pogoste bolezni srčno-žilnega
sistema.LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču ponovljeno sojenje Juliji Adlešič, Sebastienu
Abramovu, Gorazdu Colariču in Tinki Huskić Colarič, ki so obtoženi več kaznivih dejanj v aferi
odrezana roka (ob 8.30).KOPER - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja zaradi zlorabe
prostitucije v zadevi Marina (ob 9. uri).NOVO MESTO - Na okrožnem sodišču predobravnavni
narok v ponovljenem sojenju Borutu Turku, ki mu tožilstvo očita umor partnerke februarja 2020 v
Potoku pri Straži (ob 9. uri).KULTURA9.00 tradicionalni Amfiteatrov mednarodni znanstveni
simpozij o premenah v sodobni dramatiki po letu 2000, na katerem bosta imela nagovor
direktorica Slovenskega gledališkega inštituta Mojca Jan Zoran in dekan Agrft Tomaž Gubenšek
(še 8.); Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17, LJUBLJANA10.30 v okviru Foruma Tomizza
simpozij Solidarité; KOPER13.00 razglasitev Nobelovega nagrajenca ali nagrajenke za literaturo;
STOCKHOLM17.00 predpremierno poslušanje radijske igre Glas šakala po scenariju režiserke
Saške Rakef in pesnice Tine Kozin; studio 26, Radio Slovenija, Kolodvorska 2, LJUBLJANA18.00
v organizaciji KUD Police Dubove in Društva humanistov Goriške pogovor s češko pisateljico
Radko Denemarkovo (gostovanje poljskega pisatelja Huberta Klimka-Dobrzanieckega je zaradi
nepredvidenih obveznosti žal odpovedano); Narodna galerija, Prešernova cesta 24,
LJUBLJANA18.00 odprtje skupinske razstave Stekleni strop, ki problematizira spolno neenakost v
kulturi; pasaža kina Komune in Name, LJUBLJANA18.00 odprtje razstave Ljudje naj bi kuhali z
veseljem, na kateri bo predstavljena zbirka izdaj Kuharske knjige Ivana Ivačiča; Posavski muzej
Brežice, Cesta prvih borcev 1, BREŽICE18.00 premiera predstave za otroke Kozlovska sodba v
Višnji Gori v režiji Luke Marcena; Gledališče Celje, Gledališki trg 5, CELJE18.00 odprtje razstave
likovnih del grafika Janka Orača z naslovom Zgodbe o lesu/Svetilne in temine lesorezov; Savinov
likovni salon, Šlandrov trg 25, ŽALEC19.00 odprtje razstave z naslovom Zgodba hiše kultnega
betona, 50 let arhitekture Adija Miklavca; Galerija Velenje, Titov trg 5, VELENJE19.30 koncert
Orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Aziza Šohakimova, nastopil bo tudi
violinist Jonian Ilias Kadesha; Cankarjev dom, Gallusova dvorana, Prešernova 10,
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LJUBLJANA19.30 koncert Simfoničnega orkestra SNG Maribor pod vodstvom dirigenta
Johannesa Wildnerja, kot solist bo nastopil pianist Andrew von Oeyen; SNG Maribor, velika
dvorana, Slovenska ulica 27, MARIBOR20.00 začetek cikla filmskih upodobitev del Fjodorja
Mihajloviča Dostojevskega ob 200. obletnici njegovega rojstva; Cankarjev dom, Kosovelova
dvorana, Prešernova 10, LJUBLJANA20.00 zvočno-vizualno-gibalni dogodek Noister, ki združuje
oblike kinetične zvočne postavitve in sodobno gibalno predstavo; Cirkulacija 2, podhod
Ajdovščina, LJUBLJANA20.00 koncert Katalene v okviru festivala Druga godba; Kino Šiška,
katedrala, Trg prekomorskih brigad 3, LJUBLJANA20.00 podelitev primorske gledališke nagrade
tantadruj 2021; sledi premiera predstave Čriček in temačni občutek; SNG Nova Gorica, veliki
oder, Trg Edvarda Kardelja 5, NOVA GORICA20.00 koncert v spomin na jazz glasbenika Boška
Petrovića (1935-2011) in njegovo glasbo; Kulturni center Ravne na Koroškem, RAVNE NA
KOROŠKEM20.30 v okviru koncertnega cikla Plečnik & A-Cappella nastop Komornega zbora
Dekor pod vodstvom dirigenta Aca Bišćevića; Cerkev sv. Cirila in Metoda (Kuzmičeva/Vodovodna
cesta, LJUBLJANAtelefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152telefaks: 01/ 43 42 970e-mail:
desk@sta.siDEŽURNI:notranjepolitično uredništvo:dopoldne Alenka Potočnik, popoldne Tatjana
Žnidaršičtel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.sigospodarsko uredništvo:dopoldne Jure
Bernard, popoldne Martina Gojkošektel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail:
gospodarstvo@sta.sizunanjepolitično uredništvo:dopoldne Sara Kovač, popoldne Maja Lazar
Jančičtel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.sikulturno uredništvo: Maja Čehovin Korsikatel.
št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.sivečerna dežurna urednica (od 17. do 23. ure): Mojca
Zorkospremljate nas lahko tudi na:Facebook: https://www.facebook.com/STA.NoviceTwitter:
https://twitter.com/STA_novice
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Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v petek, 8. oktobra.
Zasedanje Sveta EU za notranje zadeve, vodil ga bo minister za notranje zadeve Aleš Hojs.
V ospredju bodo razprava o izzivih preverjanja državljanov tretjih držav na zunanjih mejah in
migracijske razmere, položaj v Afganistanu in digitalni vidik preiskovanja spolnih zlorab
otrok (predvidoma ob 8.30 bo izjava ministra ob prihodu, predvidoma ob 17.30 novinarska
konferenca ministra in evropske komisarke za notranje zadeve Ylve Johansson).9.00 seja
komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo na zahtevo poslanskih skupin SD, LMŠ,
SAB in NeP obravnavali posledice političnega kadrovanja in sume klientelističnega vplivanja
na poslovne odločitve v podjetjih s kapitalsko naložbo države; DZ, mala dvorana, Šubičeva
4, LJUBLJANA9.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali
predlog sprememb proračuna RS za leto 2022 ter predlog proračuna RS za leto 2023; DZ,
velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA10.00 seja kolegija predsednika DZ, na kateri se
bodo med drugim dogovorili o pripravi sklica seje DZ, ki se bo začela v 18. 10., ter
obravnavali terminski program dela DZ za november 2021 in okvirni terminski program dela
DZ za december 2021; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA12.00 predsednik
republike Borut Pahor bo na delovni pogovor sprejel predstavnike slovenske narodne
skupnosti v Avstriji (fototermin na začetku); predsedniška palača, velika sejna soba,
Erjavčeva 17, LJUBLJANA13.00 izredna seja DZ, na kateri bodo na zahtevo dela opozicije
razpravljali o finančnem izčrpavanju Slovenske tiskovne agencije (STA) s strani vlade; DZ,
velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA13.00 novinarska konferenca, na kateri bodo
sodelovali predsednik NSi in minister za obrambo Matej Tonin, podpredsednik NSi in
minister za delo Janez Cigler Kralj, minister za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič in
minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki bodo predstavili prioritetne projekte na
ministrstvih do konca mandata, Tonin pa bo spregovoril tudi o aktualnih političnih zadevah;
prostori glavnega tajništva NSi, Dvorakova 11 a, LJUBLJANALJUBLJANA - Minilo bo 30 let,
odkar je po izteku trimesečnega moratorija iz brionske deklaracije Slovenija začela izvajati
osamosvojitveno zakonodajo. Med drugim je prevzela nadzor nad mejami in uvedla
nacionalno denarno enoto.GOSPODARSTVOTUHELJ - Mednarodna konferenca Turizem
365, ki jo pripravljajo hrvaško ministrstvo za turizem in šport, Hrvaška gospodarska zbornica
in Hrvaška turistična skupnost (odprtje ob 10. uri v Termah Tuhelj). Ob 10.30 ministrski
forum, na katerem bodo med drugim sodelovali minister za gospodarski razvoj in
tehnologijo Zdravko Počivalšek, madžarski gospodarski minister Laszlo György ter hrvaška
ministrica za turizem in šport, nagovora pa bosta imela predsednik vlade Janez Janša in
hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković.10.00 hibridna mednarodna konferenca o
skladnosti politik za trajnostni razvoj in evropski zeleni dogovor; ob 10.30 politična razprava,
med drugim bodo sodelovali evropska poslanca Milan Brglez (S&D) in Ljudmila Novak
(EPP) ter Špela Rotar iz delovne skupine za Agendo 2030 (SVRK); ob 12.30 panel o
evropskem zelenem dogovoru; Hotel Slon, Slovenska cesta 34 (prenos prek Zooma na
povezavi sta.si/qxGZFi, prenos na FB na povezavi sta.si/q7eseu, prijava na povezavi
sta.si/q7NdFS), LJUBLJANA10.00 novinarska konferenca Komunale Trebnje, na kateri bo
med drugim direktor Franci Starbek spregovoril o delovanju podjetja v minulih 60. letih;
Komunala Trebnje, konferenčna dvorana, Primštal 30, TREBNJELJUBLJANA - Statistični
urad RS bo objavil podatke o zunanji trgovini v avgustu.DRUŽBABUENOS AIRES Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch bo začela obisk pri
Slovencih v Argentini. Med drugim se bo srečala s predstavniki Slovenskega društva
Triglav, Slovenskega prekmurskega društva Bernal in Slovenske skupnosti v Berissu v La
Plati. Obiskala bo tudi vseh šest domov, v katerih se še danes zbirajo in aktivno ohranjajo
slovenstvo in stik z domovino Slovenci, ki so v Argentino prišli v petdesetih letih prejšnjega
stoletja, ter največje slovensko podjetje Interpack ter se sestala s člani upravnega odbora
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novoustanovljene Slovensko-argentinske gospodarske zbornice.8.50 novinarska konferenca ob
začetku Dnevov Socialne zbornice Slovenije, na kateri bo med drugim sodeloval predsednik
zbornice Nace Kovač; GH Bernardin, Obala 2, PORTOROŽ9.00 spletna konferenca o umetni
inteligenci v organizaciji IJS (na povezavi sta.si/qq9kIK); ob 12. uri sklepni del mednarodne
multikonference Informacijska družba 2021, sodeloval bo tudi minister za digitalno preobrazbo
Mark Boris Andrijanič (IJS, velika predavalnica, Jamova 39); LJUBLJANA9.15 odprtje hibridne
mednarodne konference v organizaciji FDV ob 60-letnici mednarodnih odnosov v Sloveniji,
uvodne nagovore bodo imeli predsednik republike Borut Pahor, dekan FDV Iztok Prezelj in rektor
Univerze v Ljubljani Gregor Majdič (še 9.); FDV, Kardeljeva ploščad 5 (prenos na povezavi
sta.si/qOICOD, prijava udeležbe na povezavi sta.si/qFFPXW), LJUBLJANA10.00 minister za
obrambo Matej Tonin bo skupaj z županom Mestne občine Kranj Matjažem Rakovcem obiskal
vadišče v Struževem, kjer poteka mednarodna vaja v primeru močnejšega potresa; nekdanje
strelišče, Struževo, KRANJ10.00 dogodek Krajevne skupnosti Pušča ob 110-letnici obstoja
naselja Pušča; naselje Pušča, MURSKA SOBOTA11.30 dogodek Oljka županov - oljka
povezovanja, ki ga pripravljata Društvo oljkarjev Slovenske Istre in Občina Izola, pozdravni
nagovor bo imel kmetijski minister Jože Podgoršek; ob 13.15 novinarska konferenca na temo
specifičnosti letine 2021, sodelovali bodo predstavniki strokovnih služb s področja oljkarstva;
restavracija Kamin, Dobrava 1 a, IZOLA14.00 odprtje prizidka Zdravstvenega doma Slovenske
Konjice; Mestni trg 17, SLOVENSKE KONJICE15.00 odprtje Inštituta Kralj Sejong, prvega
korejskega jezikovnega in kulturnega centra v Sloveniji, nagovora bosta imela dekan FDV Iztok
Prezelj in rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič, videonagovor pa veleposlanik Koreje
Chae-Hyun Shin; FDV, velika dvorana, Kardeljeva ploščad 5, LJUBLJANAMARIBOR - V okviru
poostrenih aktivnosti za zagotavljanje večje varnosti pešcev bodo na območju Policijske uprave
Maribor izvajali poostren nadzor cestnega prometa nad kršitvami pešcev in vozniki, ki ogrožajo
pešce (med 6. in 13. uro).TRST - Znanstveni posvet z naslovom Svoje slovenstvo so izpričali v
širnem svetu, ki ga pripravljata Študijski center za narodno spravo in Društvo slovenskih
izobražencev Trst (ob 15. uri v dvorani Finžgarjevega doma na Opčinah pri Trstu, Dunajska cesta
35).LJUBLJANA - Svetovni dan ozaveščanja javnosti o disleksiji in drugih specifičnih učnih
težavah.LJUBLJANA - Teden restavracij. (do 17.10.)ŠPORTVALLETTA - Slovenska nogometna
reprezentanca se bo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022 pomerila z Malto (ob 20.45 v
Ta'Qaliju).KULTURA10.00 novinarska konferenca Slovenskega mladinskega gledališča ob
premieri uprizoritve Vročina v režiji Žige Divjaka; Slovensko mladinsko gledališče, zgornja
dvorana, Vilharjeva 11, LJUBLJANA11.00 skupna novinarska konferenca, na kateri bodo
predstavili program mednarodnega festivala računalniških umetnosti (MFRU) v sodelovanju s
platformo za sodobno raziskovalno umetnost konS in serijo performativnih gest Nagib Izložba #2;
Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30, MARIBOR18.00 odprtje razstave Darija Petkovića z naslovom
Damnatio memoriae; Galerija Božidar Jakac, Grajska cesta 45, KOSTANJEVICA NA KRKI19.00
odprtje razstave del francoskega striparja Emmanuela Guiberta z naslovom Narisano življenje
(avtor bo na voljo tudi za pogovor in podpisovanje svojih stripov); Galerija Equrna, Gregorčičeva
3, LJUBLJANA19.00 dan arhitektov s podelitvijo priznanj ZAPS za največje dosežke na področju
arhitekture, krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja v letu 2021 ter odprtje razstave
Slovenska arhitektura in prostor 2021; Sodni stolp, Pristan 8, MARIBOR19.30 v sklopu Sonica
Series x Kino Šiška koncert mednarodnega tria Mopcut; Komuna, LJUBLJANA20.00 premiera
predstave Antonio Gramsci: Pisma iz ječe v režiji Juša Zidarja; Anton Podbevšek Teater,
Prešernov trg 3, NOVO MESTOMARIBOR - Serija perfomativnih gest Nagib Izložba #2, ki bodo
potekale v izložbenih prostorih in na spletnih platformah v Mariboru. (do 15.)NOVA GORICA - Prvi
del čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji, ki ga Kinoatelje pripravlja v sodelovanju s
številnimi partnerji. (do 10.)telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152telefaks: 01/ 43 42
970e-mail: desk@sta.siDEŽURNI:notranjepolitično uredništvo:dopoldne Alenka Potočnik,
popoldne Tatjana Žnidaršičtel. 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 Jasna Vrečko, popoldne Vesna
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Rakovec Bernardtel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.sikulturno uredništvo: Maja Čehovin
Korsikatel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.sivečerna dežurna urednica (od 17. do 23. ure):
Mojca Zorkospremljate nas lahko tudi na:Facebook:
https://www.facebook.com/STA.NoviceTwitter: https://twitter.com/STA_novice
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Ljubljana, 7. oktobra - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v
četrtek, 7. oktobra.
POLITIKA
LUXEMBOURG - Zasedanje Sveta EU za pravosodje, ki mu bo predsedoval minister za
pravosodje Marjan Dikaučič. Med drugim bodo obravnavali sklepe Sveta o strategiji o
otrokovih pravicah ter se seznanili s trenutnim stanjem aktivnosti v zvezi z delovanjem
Evropskega javnega tožilstva, med ključnimi temami pa bodo pripori pred preiskovanimi
postopki (predvidoma ob 11.30 bo izjava ministra ob prihodu, predvidoma ob 17.30 pa
novinarska konferenca ministra Dikaučiča in evropskega komisarja za pravosodje Didierja
Reyndersa).
9.00 seja mandatno-volilne komisije DZ, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o
poslancih; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
11.00 redna tedenska seja vlade; vlada, Gregorčičeva 25, LJUBLJANA
11.00 prisega sodnic pred predsednikom DZ Igorjem Zorčičem; DZ, preddverje velike
dvorane, Šubičeva 4, LJUBLJANA
12.00 seja odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali predlog zakona o
odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do
16. 11. 2011; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
14.00 seja komisije DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, na kateri bodo med
drugim obravnavali poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2020; DZ, dvorana DS,
Šubičeva 4, LJUBLJANA
14.00 izredna seja DZ, na kateri bodo predstavili proračunski memorandum 2022-2023 in
predlog sprememb proračuna RS za leto 2022 (STA/)
15.00 (oz. 5 minut po koncu izredne seje DZ) seja odbora DZ za kulturo, na kateri bodo na
zahtevo dela opozicije razpravljali o finančnem izčrpavanju Slovenske tiskovne agencije
(STA) s strani vlade; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)
17.00 seja odbora DZ za pravosodje, na kateri bodo na zahtevo poslanske skupine SDS
razpravljali o dolžnostih pristojnih organov, da zaščitijo pravni red v državi; DZ, velika
dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
GOSPODARSTVO
9.00 odprtje hibridnega Vrha inovativnih v energetiki, ki ga pripravlja družba Prosperia; ob
11.30 predstavitev kandidatov za najboljšo inovacijo 2021, ob 14.45 okrogla miza o
povezovanju za zeleni prehod energetike v Sloveniji, na kateri bodo sodelovali državni
sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok, predsednik uprave Elektro Celje
Boris Kupec, generalni direktor družbe GEN Martin Novšak in direktor Borzena Martin
Bratanič; GH Union, Miklošičeva 1 in preko Zooma (prijava na povezavi sta.si/qZX5vj),
LJUBLJANA
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9.00 odprtje nabavnega vrha o oskrbnih verigah v času epidemije covida-19 in po njej, ki ga
pripravlja Združenje nabavnikov Slovenije (ZNS), med drugim bodo sodelovali predsednik
strokovnega sveta ZNS Srečko Bukovec, izvršna direktorica in partnerka v mednarodnem
svetovalnem podjetju Boston Consulting Group Alenka Triplat in direktorica Urada RS za
makroekonomske analize in razvoj Maja Bednaš; Hotel Mons, dvorana Plečnik, Pot za Brdom 4,
LJUBLJANA (STA)
9.00 virtualna mednarodna konferenca o prenosu tehnologij (ITTC) v organizaciji Centra za
prenos tehnologij in inovacij na Institutu Jožef Stefan in partnerjev, uvodoma bodo udeležence
nagovorili državni sekretar na MIZŠ Mitja Slavinec, državni sekretar na MGRT Simon Zajc ter
direktor IJS Boštjan Zalar, sledila bo okrogla miza o prihodnosti prenosa tehnologij v Sloveniji in v
Evropi, na kateri bodo predvidoma med drugim sodelovali direktor IJS, rektor ljubljanske univerze
Gregor Majdič, direktorica NIB Maja Ravnikar, rektorica primorske univerze Klavdija Kutnar in
direktor ARRS Robert Repnik; ob 13. uri razglasitev nagrad za najboljšo inovacijo s komercialnim
potencialom; prijava na http://ittc.ijs.si/registration/
9.00 odprtje strokovnega posveta Okoljska samozadostnost Slovenije - Od besed k dejanjem,
uvodne nagovore bodo imeli med drugim župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač, državni
sekretar na MGRT Andrej Čuš, direktor ZRS Bistra Ptuj Štefan Čelan ter predsednik Zveze
ekoloških gibanj Slovenije Karel Lipič (še 8.); ob 11. uri novinarska konferenca; Hotel Ajda,
Kranjčeva ulica 12, MORAVSKE TOPLICE
9.00 posvet strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva Materiali kot končni produkti, na
katerem bo Tomaž Boh z MIZŠ uvodoma predstavil raziskovalno in inovacijsko strategijo
Slovenije, sodelovali bodo tudi državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Andrej Čuš,
državna sekretarka službe vlade za razvoj, strateške projekte in kohezijo Monika Kirbiš Rojs ter
generalni direktor direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo na gospodarskem
ministrstvu Jernej Salecl; GH Bernardin, Obala 2, PORTOROŽ
9.00 odprtje simpozija Vodni dnevi 2021 v organizaciji Slovenskega društva za zaščito voda, na
katerem bo imel nagovor minister za okolje in prostor Andrej Vizjak (še 8.); Rimske terme,
kongresni center, Toplice 10 in preko spleta (obvezna prijava na elektronski naslov
misa@maga.si), RIMSKE TOPLICE
9.15 odprtje spletne konference o kakovostnem delu za kakovostno življenje v organizaciji
ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, nagovor bosta imela minister
Janez Cigler Kralj in evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice Nicolas Schmit, na
njej pa bo med drugim sodeloval tudi generalni direktor pri Evropski komisiji Joost Korte; preko
spletne platforme Quoroom (obvezna prijava v sistemu SAOD), LJUBLJANA
9.30 odprtje Kongresa izvajalcev računovodskih storitev v organizaciji Zbornice računovodskih
servisov, pozdravna nagovora bosta imela predsednik zbornice Aleksander Štefanac ter generalni
direktor GZS Aleš Cantarutti (še 8.); Kongresni center Thermana Laško, LAŠKO
11.00 novinarska konferenca ob mednarodnem dnevu dostojnega dela, na kateri bodo
predsednica Zveze svobodnih sindikatov Lidija Jerkič, generalna sekretarka Sindikata delavcev
prometa in zvez Slovenije Saška Kiara Kumer in predsednica sindikata Mladi plus Tea Jarc
spregovorile o položaju platformnih delavcev; sledi program intervencije v javnem prostoru, ki bo
v ospredje postavil manko delavskih in socialnih pravic na primeru delavcev v platformni
ekonomiji; pred stavbo Doma sindikatov, Dalmatinova 4, LJUBLJANA (STA/)
84

SLOVENIJA

7. 10. 2021 www.sta.si

Stran/Termin:

13.00 v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU spletni dogodek Dan ženskega podjetništva v
organizaciji GZS Podjetniško trgovske zbornice (PTZ) z naslovom Različni vidiki in financiranje
ženskega podjetništva, ki ga pripravljajo v sodelovanju z MGRT in Spiritom, uvodne nagovore
bodo imeli predsednik upravnega odbora PTZ Brane Lotrič, generalni direktor GZS Aleš
Cantarutti, predsednik Evropskega združenja malih podjetij David Caro, vodja PEK Jerneja Jug
Jerše ter direktor Spirita Tomaž Kostanjevec; GZS, dvorana A, Dimičeva 13 ter prek Zooma,
prijava na povezavi sta.si/qjhIhG, LJUBLJANA
13.00 odprtje dvodnevnega znanstvenega kongresa Evropski zeleni dogovor - Izzivi in rešitve na
področju mobilnosti in logistike v mestih, ki ga soorganizira Univerza v Mariboru, uvodna
nagovora bosta imela rektor mariborske univerze Zdravko Kačič ter državni sekretar na
ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok (pred začetkom bodo ob 12.30 za izjave medijem na
voljo organizatorji dogodka); rektorat Univerze v Mariboru, dvorana Vladimirja Bračiča, Slomškov
trg 15 (prenos prek YT kanala na povezavi sta.si/qEoBFn), MARIBOR
14.00 minister za okolje in prostor Andrej Vizjak bo v okviru obiska v Občini Cerknica podpisal
pogodbo o izdelavi analize odloka o Notranjskem regijskem parku (izjava za medije); ob 14.20 se
bo sestal z županom Občine Cerknica na temo celovitega urejanja odpadnih voda na tem
območju (zaprto za javnost); TIC Cerknica, Dolenje Jezero 68, CERKNICA
17.00 slovesnost ob 100-letnici Lovske zveze Maribor, na kateri bo slavnostni govornik
predsednik DZ Igor Zorčič, zbrane bosta med drugim nagovorila predsednik Lovske zveze
Slovenije Lado Bradač in mariborski župan Saša Arsenovič, dogodka pa se bo udeležil tudi
kmetijski minister Jože Podgoršek; Narodni dom Maribor, dvorana generala Maistra, Ulica kneza
Koclja 9, MARIBOR
18.00 spletni Agrobiznis seminar o priložnostih in izzivih sodobnega kmetijstva v organizaciji
časnika Finance; prijava na: sta.si/q5ehSd, LJUBLJANA
18.00 razglasitev Gorenjske gazele; Šolski center Škofja Loka, Podlubnik 1b, ŠKOFJA LOKA
20.00 slovesnost ob 30-letnici Banke Slovenije, na kateri bosta slavnostna govornika predsednik
republike Borut Pahor in guverner Banke Slovenije Boštjan Vasle, udeležila pa se je bosta tudi
podpredsednica DZ Tina Heferle in predsednik DS Alojz Kovšca; Cankarjev dom, Linhartova
dvorana, Prešernova 10, LJUBLJANA (STA)
LJUBLJANA - Svetovni dan dostojnega dela. Zavod RS za zaposlovanje in Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije bosta v okviru projekta Dostojno delo izvedla prvi Dan za dvojnika, v okviru
katerega bo brezposelni preživel dan kot dvojnik zaposlenega na delovnem mestu, ki ga želi
opravljati, ali v podjetju, kjer se želi zaposliti. Dvojnika na svojem delovnem mestu bosta sprejela
tudi generalni direktor zavoda za zaposlovanje Mitja Bobnar in generalni direktor OZS Danijel
Lamperger. (še 8.)
BUDIMPEŠTA - Srečanje kmetijskih ministrov Višegrajske skupine ter Bolgarije, Hrvaške,
Romunije in Slovenije, ki se ga bo udeležil državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Aleš Irgolič.
Razpravljali bodo tudi o Skupni kmetijski politiki ter o trajnostnih prehranskih sistemih. (še 8.)
CELJE - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja zoper odvetnika Mira Senico, njegovo tajnico
Olgo Zaviršek, direktorico kmetije Bužekijan Blanko Muster in nekdanjo direktorico Vegrada
Velenje Hildo Tovšak zaradi očitkov o zlorabi položaja in ponarejanju listin pri nakupu delnic
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Delamarisa (ob 9. uri).
DRUŽBA
9.30 seja ustavnega sodišča, na kateri bodo med drugim obravnavali pobudo za začetek
postopka za oceno ustavnosti zakona o nalezljivih boleznih ter postopek za oceno ustavnosti in
zakonitosti odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS
v delu, ki se nanaša na ponujanje in prodajanje storitev in blaga potrošnikom; ustavno sodišče,
salon, Beethovnova ulica 10, LJUBLJANA
9.45 odprtje posveta Dnevi javnih naročil, ki ga pripravlja Agencija za management v sodelovanju
z Društvom za javna naročila, uvodni nagovor bo imel predsednik Društva za javna naročila
Marjan Javornik (še 8.); Hotel Slovenija, kongresni center Portus, Obala 33, PORTOROŽ
10.00 prikaz kibernetskih nevarnosti v Digitalnem središču Slovenije, sodelovala bo tudi ekipa
CyberTeamSI; Digitalno središče Slovenije, velika dvorana, Ulica Gledališča BTC 6 a,
LJUBLJANA
10.00 posvet o kinologiji v sodobni družbi, ki ga pripravljata DS in Kinološka zveza Slovenije,
zbrane bosta nagovorila predsednik DS Alojz Kovšca in predsednik Kinološke zveze Slovenije
Štefan Šinko; DZ, dvorana DS, Šubičeva 4, LJUBLJANA
10.00 slovesnost ob uradni predaji najnovejše naprave BL70 za fototerapijo novorojenčkov z
zlatenico, ki jo bosta celjski porodnišnici podarila podjetje T-2 in društvo Slojenčki; SB Celje,
ploščad pred vhodom št. 1 (vhod nasproti ZD Celje), Oblakova ulica 5, CELJE
10.00 novinarska konferenca Društva Bogastvo podeželja, na kateri bodo predstavili mednarodni
projekt Humusprojekt; sledi podpis sporazuma o sodelovanju med avstrijskimi partnerji in
nosilcem projekta; Simoničeva domačija, Trnovska vas 21, TRNOVSKA VAS
10.00 odprtje igralne enote Lesarska delavnica v Minicityju, na katerem bodo prisotni direktorica
razvoja poslovanja Minicity Ljubljana Jasna Žaler Culiberg, generalni direktor direktorata za
lesarstvo Danilo Anton Ranc in direktor Spirita Tomaž Kostanjevec; BTC, Minicity, LJUBLJANA
10.30 novinarska trgatev v Kleti Brda in novinarska konferenca o letošnji letini; DOBROVO
11.00 predsednik republike Borut Pahor bo priredil slovesnost s podelitvijo certifikata Mladim
prijazna občina ob desetletnici programa, prejel ga bo Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina;
predsedniška palača, velika dvorana, Erjavčeva 17, LJUBLJANA ()
11.00 novinarska konferenca pred svetovnim dnevom duševnega zdravja (10.10.), na kateri bodo
psihiater Jurij Bon, vodja enote za gerontopsihiatrijo Centra za klinično psihiatrijo Univerzitetne
psihiatrične klinike Ljubljana Polona Rus Prelog in predsednik združenja Ozara Slovenija Bogdan
Dobnik o neenakopravnem zagotavljanju zdravljenja v času epidemije; Hotel Four Points by
Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4 ter na STAvživo na https://vzivo.sta.si/, LJUBLJANA
(STA/)
11.00 ogled mednarodne vaje SIQUAKE2020 za predstavnike medijev, ogledali si jo bodo tudi
evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič, minister za obrambo Matej Tonin,
generalni direktor URSZR Darko But in predstavnik Mestne občine Ljubljana, ki bodo ob koncu
ogleda delovišča ob 11.15 dali izjave (delovišče Hipodroma Stožice); med 11.30 in 12.30 bo
ogled vaje na delovišču v Kamnolomu Podutik; LJUBLJANA
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11.00 novinarska konferenca pred 37. Svetovnim kongresom naturizma, ki ga od 7. do 10. 10.
organizira Mednarodna naturistična zveza (INF-FNI), ob 13. uri uradna otvoritev dogodka;
kongresna dvorana Term Banovci; BANOVCI
12.00 odprtje spletne strateške konference z digitalno preobrazbo v informirano odločanje v
zdravstvu, ki jo organizira Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb,
uvodna nagovora bosta imela predsednik uprave Mednarodnega foruma znanstveno
raziskovalnih farmacevtskih družb Jurij Stariha ter državni sekretar na ministrstvu za zdravje
Robert Cugelj; prijava na povezavi sta.si/qzegdq
12.30 novinarska konferenca Onkološkega inštituta Ljubljana, na kateri bodo predstavili prve
izkušnje ter odzive bolnikov in svojcev po mesecu dni delovanja mobilne paliativne enote;
Onkološki inštitut Ljubljana, sejna soba stavbe C, Zaloška cesta 2, LJUBLJANA (STA/)
13.00 mednarodna konferenca Alternativne nastanitvene možnosti za starejše in migrante, ki jo
pripravljajo v okviru projekta Solidarnost v prihodnji Evropi (še 8.); Muzej sodobne umetnosti
Metelkova - MSUM, Maistrova 3 in prek Zooma, LJUBLJANA
13.00 strokovni pogovor v okviru Zveze društev za gospodarsko pravo Slovenije o volilnem
sistemu, sodelovali bodo Rado Bohinc in Ivan Svetlik s Fakultete za družbene vede Univerze v
Ljubljani ter Ciril Ribičič s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani; prijava na povezavi
sta.si/qMUCNk, LJUBLJANA
14.00 dogodek ob izidu knjige Obalni ekosistemi na prehodu: Primerjalna analiza severnega
Jadrana in Zaliva Chesapeake in obeležitvi začetka Unesco programa Desetletje oceanov
(2021-2030) v Sloveniji; Morska biološka postaja Piran, Fornače 41, PIRAN
14.30 v okviru tedna kibernetske varnosti dogodek podjetij AIT Austrian Institute of Technology in
A1 Slovenija, na katerem bodo predstavili najboljše prakse pri zagotavljanju kibernetske varnosti;
Digitalno središče Slovenije, Ulica Gledališča BTC 6, LJUBLJANA
15.30 odprtje slovenskega dela mednarodne konference Gradimo Evropo, ki jo pripravlja
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (še 8.); Lutkovno gledališče Maribor, Vojašniški trg 2
a, MARIBOR
16.00 izredna seja mestnega sveta Mestne občine Kranj, na kateri bodo obravnavali stališče do
predloga za razpis referenduma za ustanovitev Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine
Kranj v novo Občino Golnik, ki ga je 30. 9. v obravnavo državnemu zboru vložila skupina poslank
in poslancev s prvopodpisano Matejo Udovč (SMC); Mestna občina Kranj, sejna soba 15,
Slovenski trg 1, KRANJ
16.00 seja občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, na kateri bodo med drugim obravnavali
predlog odloka o rebalansu proračuna za leto 2021; Šolski center Novo mesto, velika
predavalnica P1 v pritličju, Šegova ulica 112, NOVO MESTO
18.00 predstavitev Monografije o Pušči in njenih posebnostih, ki ga pripravljata Zveza Romov
Slovenije in Zveza za razvoj romske skupnosti Preporod; večnamenska dvorana, Pušča,
MURSKA SOBOTA
19.00 odprtje Festivala lesa 2021, na katerem bodo med drugim razglasili zmagovalne stole
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natečaja (Pra)stol za leto 2021; Kulturni center Kočevje, Trg zbora odposlancev 62, KOČEVJE
19.00 dogodek z naslovom Kako ohraniti zdravje v času vladavine virusa?, ki ga pripravljata SB
Izola in ZRS Koper, med drugim bodo sodelovali predsednik Slovenske medicinske akademije
Pavel Poredoš, Nada Rotovnik Kozjek z Onkološkega inštituta Ljubljana in športni pedagog Milan
Hosta; Gledališče Koper, Verdijeva ulica 3, KOPER
LJUBLJANA - Na Prešernovem trgu bo v okviru projekta Misli na srce, ki deluje pod okriljem
Društva študentov medicine Slovenije, potekal dogodek Krog zdravja. Člani projekta bodo izvajali
različne brezplačne meritve ter sodelujočim predstavili pogoste bolezni srčno-žilnega sistema.
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču ponovljeno sojenje Juliji Adlešič, Sebastienu Abramovu,
Gorazdu Colariču in Tinki Huskić Colarič, ki so obtoženi več kaznivih dejanj v aferi odrezana roka
(ob 8.30).
KOPER - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja zaradi zlorabe prostitucije v zadevi Marina
(ob 9. uri).
NOVO MESTO - Na okrožnem sodišču predobravnavni narok v ponovljenem sojenju Borutu
Turku, ki mu tožilstvo očita umor partnerke februarja 2020 v Potoku pri Straži (ob 9. uri).
KULTURA
9.00 tradicionalni Amfiteatrov mednarodni znanstveni simpozij o premenah v sodobni dramatiki po
letu 2000, na katerem bosta imela nagovor direktorica Slovenskega gledališkega inštituta Mojca
Jan Zoran in dekan Agrft Tomaž Gubenšek (še 8.); Slovenski gledališki inštitut, Mestni trg 17,
LJUBLJANA
10.30 v okviru Foruma Tomizza simpozij Solidarité; KOPER
13.00 razglasitev Nobelovega nagrajenca ali nagrajenke za literaturo; STOCKHOLM
17.00 predpremierno poslušanje radijske igre Glas šakala po scenariju režiserke Saške Rakef in
pesnice Tine Kozin; studio 26, Radio Slovenija, Kolodvorska 2, LJUBLJANA
18.00 v organizaciji KUD Police Dubove in Društva humanistov Goriške pogovor s češko
pisateljico Radko Denemarkovo (gostovanje poljskega pisatelja Huberta Klimka-Dobrzanieckega
je zaradi nepredvidenih obveznosti žal odpovedano); Narodna galerija, Prešernova cesta 24,
LJUBLJANA
18.00 odprtje skupinske razstave Stekleni strop, ki problematizira spolno neenakost v kulturi;
pasaža kina Komune in Name, LJUBLJANA
18.00 odprtje razstave Ljudje naj bi kuhali z veseljem, na kateri bo predstavljena zbirka izdaj
Kuharske knjige Ivana Ivačiča; Posavski muzej Brežice, Cesta prvih borcev 1, BREŽICE
18.00 premiera predstave za otroke Kozlovska sodba v Višnji Gori v režiji Luke Marcena;
Gledališče Celje, Gledališki trg 5, CELJE
18.00 odprtje razstave likovnih del grafika Janka Orača z naslovom Zgodbe o lesu/Svetilne in
temine lesorezov; Savinov likovni salon, Šlandrov trg 25, ŽALEC
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19.00 odprtje razstave z naslovom Zgodba hiše kultnega betona, 50 let arhitekture Adija
Miklavca; Galerija Velenje, Titov trg 5, VELENJE
19.30 koncert Orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Aziza Šohakimova,
nastopil bo tudi violinist Jonian Ilias Kadesha; Cankarjev dom, Gallusova dvorana, Prešernova 10,
LJUBLJANA
19.30 koncert Simfoničnega orkestra SNG Maribor pod vodstvom dirigenta Johannesa Wildnerja,
kot solist bo nastopil pianist Andrew von Oeyen; SNG Maribor, velika dvorana, Slovenska ulica
27, MARIBOR
20.00 začetek cikla filmskih upodobitev del Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega ob 200. obletnici
njegovega rojstva; Cankarjev dom, Kosovelova dvorana, Prešernova 10, LJUBLJANA
20.00 zvočno-vizualno-gibalni dogodek Noister, ki združuje oblike kinetične zvočne postavitve in
sodobno gibalno predstavo; Cirkulacija 2, podhod Ajdovščina, LJUBLJANA
20.00 koncert Katalene v okviru festivala Druga godba; Kino Šiška, katedrala, Trg prekomorskih
brigad 3, LJUBLJANA
20.00 podelitev primorske gledališke nagrade tantadruj 2021; sledi premiera predstave Čriček in
temačni občutek; SNG Nova Gorica, veliki oder, Trg Edvarda Kardelja 5, NOVA GORICA
20.00 koncert v spomin na jazz glasbenika Boška Petrovića (1935-2011) in njegovo glasbo;
Kulturni center Ravne na Koroškem, RAVNE NA KOROŠKEM
20.30 v okviru koncertnega cikla Plečnik & A-Cappella nastop Komornega zbora Dekor pod
vodstvom dirigenta Aca Bišćevića; Cerkev sv. Cirila in Metoda (Kuzmičeva/Vodovodna cesta,
LJUBLJANA
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Alenka Potočnik, popoldne Tatjana Žnidaršič
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Jure Bernard, popoldne Martina Gojkošek
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Sara Kovač, popoldne Maja Lazar Jančič
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Maja Čehovin Korsika
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
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večerna dežurna urednica (od 17. do 23. ure): Mojca Zorko
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Naslov: Na kratko iz gospodarstva
Avtor: kad/jb
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje: 1,00

Žanr: SPLETNI ČLANEK
Naklada:

Gesla: ZLATI SVINČNIK
LINK

Ljubljana, 8. oktobra - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz
poslovnega okolja.
Okrajno sodišče v Ljubljani je po pisanju spletnih Financ ta teden na elektronski dražbi
prodalo poslovni prostor v Stožicah, v katerem so naprave in oprema centralne hladilne
strojnice, ki so namenjene energetski oskrbi športnega dela Stožic. Poslovni prostor se je
prodajal brez opreme, naprodaj pa je bil v izvršilnem postopku, ki ga je družba Rastoder
sprožila zoper Energetiko Ljubljana. Ta je poslovni prostor pred desetletjem kupila za tri
milijone evrov, kar je vzbudilo pozornost organov pregona, ki sumijo, da je Energetika
Ljubljana s tem poslom finančno izčrpanemu Grepu omogočila sredstva za nadaljevanje del
in pridobivanje dodatnih posojil pri bankah. Obtožnica v tej zadevi je bila pravnomočna
konec leta 2019, marca lani je stekel predobravnavni narok. Glavne obravnave na sodišču
še ni bilo, pričakuje se jo še letos. Izklicna cena je na dražbi znašala 558.000 evrov,
dražitelj, ki se je udeležil e-dražbe, pa je za nakup ponudil milijon evrov. Kdo je kupec
uradno, ni znano, po neuradnih informacijah Financ pa je prostore strojnice prevzel upnik
sam, torej družba Rastoder.
Danes se je sklenila konferenca Priprava poti v podnebno nevtralnost, ki so jo organizirali
Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost in Gozdarski inštitut Slovenije s
partnerji projekta Life Podnebna pot 2050 v sodelovanju s projektom Climate Recon 2050.
Konference, ki je potekala v hibridni obliki na Gozdarskem inštitutu v Ljubljani in preko
spleta v angleškem jeziku, se je udeležilo več kot 200 udeležencev iz več kot 15 držav. Kot
so sporočili z inštituta, smo v Evropski uniji na prelomnici, pri čemer so za nami odločitve o
dolgoročnih podnebnih strategijah in nacionalnih energetsko podnebnih načrtih, pred nami
pa priprava dodatnih ukrepov in usmeritev za povečanje ambicij do leta 2030. Na konferenci
so svoje izkušnje s pripravo podnebnih strategij predstavili govorci iz držav z ambiciozno
podnebno politiko, Nizozemske, Avstrije in Francije.
V četrtek, na svetovni dan dostojnega dela, je v Sloveniji prvič doslej potekal dan za
dvojnika. Gre za dan, ki ga brezposelni preživi kot dvojnik zaposlenega na delovnem mestu,
ki ga želi opravljati, ali v podjetju, kjer se želi zaposliti. V četrtek so dnevi za dvojnika
potekali pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, Zavodu RS za zaposlovanje, v Agrokovini
Begunje in podjetju Avtomojster Ljubljana. Danes pa so dvojnike sprejeli v Bizjan
orodjarstvu Dobrova, frizerstvu Brigita na Ptuju in Tiskarni knjigoveznici Radovljica, so
sporočili z Zavoda RS za zaposlovanje.
Slovensko podjetje PharmaHemp, ki deluje na področju inovativnih izdelkov iz industrijske
konoplje, je do nedavnega konopljo po sušenju, ločitvi stebel, semen in listov ter mletju
posameznih delov rastline v ekstrakcijo pošiljalo v Nemčijo. Pred časom pa so se zaradi
večjega povpraševanja po izdelkih zaradi zdravilnih učinkov konoplje v PharmaHempu
odločili za investicijo v sistem, ki iz rastlin pridobiva ekstrakte za prehrambeno, kozmetično
pa tudi farmacevtsko industrijo. PharmaHemp je na koncu kupil sistem, ki ga je razvilo
drugo slovensko podjetje SK Škrlj, so sporočili iz agencije Gig.
Po podatkih o prvič registriranih vozilih v Sloveniji je bilo septembra skupno prodanih 287
vozil znamke Kia, kar jo uvršča na peto mesto po prodaji fizičnim in pravnim osebam med
vsemi znamkami. Tržni delež znamke je bil septembra 7,3 odstotka, v celotnem letošnjem
letu pa znaša 5,3 odstotka (2154 vozil), kar je precej več od njenega tržnega deleža v
Evropi, ki je 3,7 odstotka. Pri prodaji fizičnim kupcem pa je Kia z 203 prodanimi vozili
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zasedla trejo mesto. Njen tržni delež je v tem primeru pretekli mesec znašal 10,1 odstotka, kar
pomeni, da je bilo septembra vsako deseto vozilo, ki ga je kupila fizična oseba Kiino, so sporočili
iz Kia centra.
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije je projektu Občinski prostorski načrt Občine Ankaran
podelila Zlati svinčnik za področje prostorskega načrtovanja za leto 2021, in sicer zaradi
pomembnega prispevka k sodobnemu metodološkemu pristopu znotraj procesa izdelave
prostorskega načrta, prepoznavanju prostorskega načrtovanja kot pomembne dejavnosti v
javnem interesu ter zaradi kakovostnih trajnostih prostorskih in programskih rešitev urejanja
Občine Ankaran, so sporočili s te obalne občine.
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Naslov: Ob Dnevu arhitektov podelitev priznanj ZAPS
Avtor: tv/mce
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje: 1,00

Žanr: SPLETNI ČLANEK
Naklada:

Gesla: DIPLOME ZAPS, DAN ARHITEKTOV, ČASTNI ČLAN, ZAPS, PLATINASTI
LINK

Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) je letos nagrado platinasti svinčnik
namenila arhitektoma Stanku Kristlu in Mihaelu Dešmanu. Letos bodo prvič podelili patinasti
svinčnik, ki so ga namenili stavbi Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani arhitekturnega
biroja Sadar+Vuga. Podelitev nagrad bo drevi v sklopu Dneva arhitektov. Stanko Kristl je
eden najvidnejših arhitektov slovenskega modernizma. Na Oddelku za arhitekturo Tehnične
fakultete Univerze v Ljubljani je leta 1954 diplomiral pri prof. Edvardu Ravnikarju in bil med
letoma 1954 in 1959 njegov asistent. Nato je bil vodja projektantske skupine za gradnjo
Ljubljanske bolnišnice, pozneje Kliničnega centra, ter avtor številnih projektov in realizacij
bolnišnic doma in tujini.Kot piše v utemeljitvi, je razvijal konsistentne arhitekturne zgodbe,
od urbanizma do stavb z jasno izraženo konstrukcijo vse do detajla in oblikovanja. "V
njegovih realizacijah prepoznavamo avtorsko inovativno in disciplinirano izpeljano
arhitekturo, v katero je najodločneje vpletel vidik humanega v arhitekturi. Njegove kreacije
so vse od časa nastanka pa do danes ostale enako vznemirljive in prepoznavne, saj
podajajo avtorske odgovore na eno temeljnih vprašanj arhitekture: kaj je arhitektura v
odnosu do človeka," še piše v utemeljitvi.Mihael Dešman je, kot piše v utemeljitvi, eden
tistih sodobnih arhitektov, ki v svojih delih posebno pozornost posvečajo razvoju in jasni
artikulaciji arhitekturne misli, ki ni usmerjena v analizo preteklosti, ampak je zasidrana v
neizprosni vsakdan različnih polj arhitekturnega delovanja.Kot diplomant ljubljanske šole za
arhitekturo (1981) je podiplomski študij nadaljeval v Benetkah ter po vrnitvi v domovino
pričel delovati kot samostojni arhitekt. S Katarino Pirkmajer Dešman je ustanovil arhitekturni
atelje Dešman (1983) ter za novi milenij, z nekaj mlajšimi kolegi, biro DANS arhitekti (2004),
v katerem deluje še danes. Njegov opus obsega vrsto arhitekturnih projektov, besedil,
predavanj, mentorstev, iniciativ, funkcij in angažmajev.Stavba Gospodarske zbornice
Slovenije (GZS) je bila dokončana leta 1999. Po osamosvojitvi Slovenije je bila ena izmed
prvih večjih javnih stavb, katere rešitev je bila pridobljena na natečaju. "Lahko bi rekli, da je
projekt stavbe GZS prvi znanilec nove vloge slovenske arhitekture v okviru Evropske
skupnosti. Uveljavila se je tudi na mednarodnem področju, njeni protagonisti gradijo,
razstavljajo, poučujejo v tujini in so tam tudi nagrajeni," piše v utemeljitvi.Diplomo ZAPS
prejme arhitekt Peter Žargi. Po diplomi na FAGG v Ljubljani se zaposlil na Zavodu za
raziskavo materialov in konstrukcij, kjer je na Inštitutu za gradbeno fiziko in konstrukcije
deloval 17 let. Leta 1993 je stopil na lastno poslovno pot najprej kot samozaposlen, od leta
2000 pa kot ustanovitelj podjetja Polytechnic d.o.o.. Kot piše v utemeljitvi, njegovo delo
pomeni izjemen prispevek k tehnični kulturi sodobne slovenske arhitekture.Zlati svinčnik
2021 za odlično izvedbo za Vrtec Kamnitnik prejmejo avtorji Mojca Gregorski, Miha Kajzelj
in Matic Lasič s soavtorjema Andrejo Zapušek Černe in Damjanom Černetom. Po mnenju
komisije je vrtec zgleden primer, da le korenit premislek o temeljnem poslanstvu konkretne
arhitekturne naloge lahko ustvari arhitekturno rešitev, ki seže prek urbanističnih, tipoloških
in programskih izhodišč.Zlati svinčnik 2021 za odlično izvedbo prejmeta tudi avtorja Hiše za
preprosto bivanje Meta Kutin in Tomaž Ebenšpanger. Hišo odlikujeta izjemna arhitekturna
kakovost v njeni večplastnosti in kompleksnosti, ki prepriča s celovitostjo, od umestitve v
prostor do reševanja detajla, piše v utemeljitvi.Dobitniki zlatega svinčnika 2021 za odlično
izvedbo pa so tudi avtorji ureditve starega mestnega jedra - Kastre v Ajdovščini Ravnikar
Potokar arhitekturni biro in soavtorji Ajdin Bajrović, Matej Fornazarič, Javier Carrera Arias in
Mina Gutović. Kot piše v utemeljitvi, se nova zasnova kvalitetnega javnega odprtega
prostora mesta uspešno prepleta z antičnimi in drugimi zgodovinski sloji.Zlati svinčnik s
področja prostorskega načrtovanja pa je komisija namenila projektu občinski prostorski
načrt Občine Ankaran avtorice Maje Šinigoj in soavtorjev (Nuša Britovšek, Manca Jug,
Metka Jug, Leon Kobetič, Nina Lipušček, Uroš Košir, Nina Uršič in Gašper Skalar) med
drugim zaradi pomembnega prispevka k sodobnemu metodološkemu pristopu znotraj
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procesa izdelave prostorskega načrta.Nagrado častni član ZAPS za leto 2021 prejmejo arhitekti
Uroš Lobnik, Metka Sitar, Bogdan Reichenberg (posthumno), Janko Zadravec in Boris Podrecca
(Podrecca je že prejel nagrado častni član ZAPS 2017 in s tem postaja dvojni častni član ZAPS)
za ustanovitev in uspešen zagon Oddelka za arhitekturo na Fakulteti za gradbeništvo, prometno
tehnologijo in arhitekturo v Mariboru.Ob podelitvi nagrad ZAPS bodo v Sodnem stolpu tudi odprli
razstavo Slovenska arhitektura in prostor 2021.
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Naslov: Napoved - Slovenija, 8. 10. (petek)
Avtor: bp/tep/bst/bp
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje: 1,00

Žanr: NAPOVEDNIK
Naklada:

Gesla: DAN ARHITEKTOV
LINK

Ljubljana, 8. oktobra - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v
petek, 8. oktobra.
POLITIKA
LUXEMBOURG - Zasedanje Sveta EU za notranje zadeve, vodil ga bo minister za notranje
zadeve Aleš Hojs. V ospredju bodo razprava o izzivih preverjanja državljanov tretjih držav
na zunanjih mejah in migracijske razmere, položaj v Afganistanu in digitalni vidik
preiskovanja spolnih zlorab otrok (predvidoma ob 8.30 bo izjava ministra ob prihodu,
predvidoma ob 17.30 novinarska konferenca ministra in evropske komisarke za notranje
zadeve Ylve Johansson).
8.30 izredna seja komisije DS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo
obravnavali predlog sprememb proračuna RS za leto 2022, predlog proračuna RS za leto
2023 ter predlog zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023; DZ, mala
dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
9.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo na zahtevo poslanskih skupin
SD, LMŠ, SAB in NeP obravnavali posledice političnega kadrovanja in sume
klientelističnega vplivanja na poslovne odločitve v podjetjih s kapitalsko naložbo države; DZ,
mala dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
9.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog
sprememb proračuna RS za leto 2022 ter predlog proračuna RS za leto 2023; DZ, velika
dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA
10.00 seja kolegija predsednika DZ, na kateri se bodo med drugim dogovorili o pripravi
sklica seje DZ, ki se bo začela v 18. 10., ter obravnavali terminski program dela DZ za
november 2021 in okvirni terminski program dela DZ za december 2021; DZ, veliki salon,
Šubičeva 4, LJUBLJANA
12.00 predsednik republike Borut Pahor bo na delovni pogovor sprejel predstavnike
slovenske narodne skupnosti v Avstriji (fototermin na začetku); predsedniška palača, velika
sejna soba, Erjavčeva 17, LJUBLJANA
13.00 izredna seja DZ, na kateri bodo na zahtevo dela opozicije razpravljali o finančnem
izčrpavanju Slovenske tiskovne agencije (STA) s strani vlade; DZ, velika dvorana, Šubičeva
4, LJUBLJANA
13.00 novinarska konferenca, na kateri bodo sodelovali predsednik NSi in minister za
obrambo Matej Tonin, podpredsednik NSi in minister za delo Janez Cigler Kralj, minister za
digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, ki
bodo predstavili prioritetne projekte na ministrstvih do konca mandata, Tonin pa bo
spregovoril tudi o aktualnih političnih zadevah; prostori glavnega tajništva NSi, Dvorakova
11 a, LJUBLJANA
13.30 seja komisije DS za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, na kateri bodo obravnavali
predlog sprememb proračuna RS za leto 2022, predlog proračuna RS za leto 2023, predlog
zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 ter predlog zaključnega računa
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proračuna RS za leto 2020; DZ, soba 212, Šubičeva 4, LJUBLJANA
LJUBLJANA - Minilo bo 30 let, odkar je po izteku trimesečnega moratorija iz brionske deklaracije
Slovenija začela izvajati osamosvojitveno zakonodajo. Med drugim je prevzela nadzor nad
mejami in uvedla nacionalno denarno enoto.
GOSPODARSTVO
TUHELJ - Mednarodna konferenca Turizem 365, ki jo pripravljajo hrvaško ministrstvo za turizem
in šport, Hrvaška gospodarska zbornica in Hrvaška turistična skupnost (odprtje ob 10. uri v
Termah Tuhelj). Ob 10.30 ministrski forum, na katerem bodo med drugim sodelovali minister za
gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, madžarski gospodarski minister Laszlo
György ter hrvaška ministrica za turizem in šport, nagovora pa bosta imela predsednik vlade
Janez Janša in hrvaški predsednik vlade Andrej Plenković.
10.00 hibridna mednarodna konferenca o skladnosti politik za trajnostni razvoj in evropski zeleni
dogovor; ob 10.30 politična razprava, med drugim bodo sodelovali evropska poslanca Milan
Brglez (S&D) in Ljudmila Novak (EPP) ter Špela Rotar iz delovne skupine za Agendo 2030
(SVRK); ob 12.30 panel o evropskem zelenem dogovoru; Hotel Slon, Slovenska cesta 34 (prenos
prek Zooma na povezavi sta.si/qxGZFi, prenos na FB na povezavi sta.si/q7eseu, prijava na
povezavi sta.si/q7NdFS), LJUBLJANA
10.00 novinarska konferenca Komunale Trebnje, na kateri bo med drugim direktor Franci Starbek
spregovoril o delovanju podjetja v minulih 60. letih; Komunala Trebnje, konferenčna dvorana,
Primštal 30, TREBNJE
LJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil podatke o zunanji trgovini v avgustu.
DRUŽBA
BUENOS AIRES - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch bo začela
obisk pri Slovencih v Argentini. Med drugim se bo srečala s predstavniki Slovenskega društva
Triglav, Slovenskega prekmurskega društva Bernal in Slovenske skupnosti v Berissu v La Plati.
Obiskala bo tudi vseh šest domov, v katerih se še danes zbirajo in aktivno ohranjajo slovenstvo in
stik z domovino Slovenci, ki so v Argentino prišli v petdesetih letih prejšnjega stoletja, ter največje
slovensko podjetje Interpack ter se sestala s člani upravnega odbora novoustanovljene
Slovensko-argentinske gospodarske zbornice.
8.50 novinarska konferenca ob začetku Dnevov Socialne zbornice Slovenije, na kateri bo med
drugim sodeloval predsednik zbornice Nace Kovač; GH Bernardin, Obala 2, PORTOROŽ
9.00 spletna konferenca o umetni inteligenci v organizaciji IJS (na povezavi sta.si/qq9kIK); ob 12.
uri sklepni del mednarodne multikonference Informacijska družba 2021, sodeloval bo tudi minister
za digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič (IJS, velika predavalnica, Jamova 39); LJUBLJANA
9.15 odprtje hibridne mednarodne konference v organizaciji FDV ob 60-letnici mednarodnih
odnosov v Sloveniji, uvodne nagovore bodo imeli predsednik republike Borut Pahor, dekan FDV
Iztok Prezelj in rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič (še 9.); FDV, Kardeljeva ploščad 5
(prenos na povezavi sta.si/qOICOD, prijava udeležbe na povezavi sta.si/qFFPXW), LJUBLJANA
10.00 minister za obrambo Matej Tonin bo skupaj z županom Mestne občine Kranj Matjažem
Rakovcem obiskal vadišče v Struževem, kjer poteka mednarodna vaja v primeru močnejšega
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potresa; nekdanje strelišče, Struževo, KRANJ
10.00 dogodek Krajevne skupnosti Pušča ob 110-letnici obstoja naselja Pušča; naselje Pušča,
MURSKA SOBOTA
11.30 dogodek Oljka županov - oljka povezovanja, ki ga pripravljata Društvo oljkarjev Slovenske
Istre in Občina Izola, pozdravni nagovor bo imel kmetijski minister Jože Podgoršek; ob 13.15
novinarska konferenca na temo specifičnosti letine 2021, sodelovali bodo predstavniki strokovnih
služb s področja oljkarstva; restavracija Kamin, Dobrava 1 a, IZOLA
14.00 odprtje prizidka Zdravstvenega doma Slovenske Konjice; Mestni trg 17, SLOVENSKE
KONJICE
15.00 odprtje Inštituta Kralj Sejong, prvega korejskega jezikovnega in kulturnega centra v
Sloveniji, nagovora bosta imela dekan FDV Iztok Prezelj in rektor Univerze v Ljubljani Gregor
Majdič, videonagovor pa veleposlanik Koreje Chae-Hyun Shin; FDV, velika dvorana, Kardeljeva
ploščad 5, LJUBLJANA
MARIBOR - V okviru poostrenih aktivnosti za zagotavljanje večje varnosti pešcev bodo na
območju Policijske uprave Maribor izvajali poostren nadzor cestnega prometa nad kršitvami
pešcev in vozniki, ki ogrožajo pešce (med 6. in 13. uro).
TRST - Znanstveni posvet z naslovom Svoje slovenstvo so izpričali v širnem svetu, ki ga
pripravljata Študijski center za narodno spravo in Društvo slovenskih izobražencev Trst (ob 15. uri
v dvorani Finžgarjevega doma na Opčinah pri Trstu, Dunajska cesta 35).
LJUBLJANA - Svetovni dan ozaveščanja javnosti o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah.
LJUBLJANA - Teden restavracij. (do 17.10.)
ŠPORT
VALLETTA - Slovenska nogometna reprezentanca se bo v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo
2022 pomerila z Malto (ob 20.45 v Ta&apos;Qaliju).
KULTURA
10.00 novinarska konferenca Slovenskega mladinskega gledališča ob premieri uprizoritve Vročina
v režiji Žige Divjaka; Slovensko mladinsko gledališče, zgornja dvorana, Vilharjeva 11,
LJUBLJANA (STA/)
11.00 skupna novinarska konferenca, na kateri bodo predstavili program mednarodnega festivala
računalniških umetnosti (MFRU) v sodelovanju s platformo za sodobno raziskovalno umetnost
konS in serijo performativnih gest Nagib Izložba #2; Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30, MARIBOR
18.00 odprtje razstave Darija Petkovića z naslovom Damnatio memoriae; Galerija Božidar Jakac,
Grajska cesta 45, KOSTANJEVICA NA KRKI
19.00 odprtje razstave del francoskega striparja Emmanuela Guiberta z naslovom Narisano
življenje (avtor bo na voljo tudi za pogovor in podpisovanje svojih stripov); Galerija Equrna,
Gregorčičeva 3, LJUBLJANA
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19.00 dan arhitektov s podelitvijo priznanj ZAPS za največje dosežke na področju arhitekture,
krajinske arhitekture in prostorskega načrtovanja v letu 2021 ter odprtje razstave Slovenska
arhitektura in prostor 2021; Sodni stolp, Pristan 8, MARIBOR
19.30 v sklopu Sonica Series x Kino Šiška koncert mednarodnega tria Mopcut; Komuna,
LJUBLJANA
20.00 premiera predstave Antonio Gramsci: Pisma iz ječe v režiji Juša Zidarja; Anton Podbevšek
Teater, Prešernov trg 3, NOVO MESTO
MARIBOR - Serija perfomativnih gest Nagib Izložba #2, ki bodo potekale v izložbenih prostorih in
na spletnih platformah v Mariboru. (do 15.)
NOVA GORICA - Prvi del čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji, ki ga Kinoatelje pripravlja
v sodelovanju s številnimi partnerji. (do 10.)
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Alenka Potočnik, popoldne Tatjana Žnidaršič
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Marjetka Nared, popoldne Jure Bernard
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Jasna Vrečko, popoldne Vesna Rakovec Bernard
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
kulturno uredništvo: Maja Čehovin Korsika
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerna dežurna urednica (od 17. do 23. ure): Mojca Zorko
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Žanr: SPLETNI ČLANEK
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Gesla: DAN ARHITEKTOV, PLATINASTI SVINČNIK
LINK

Ljubljana, 8. oktobra - Pregled dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v
petek, 8. oktobra
LJUBLJANA - Fiskalni svet je opozoril, da so predvidene ravni izdatkov državnega
proračuna in celotnih javnih financ v letu 2021 previsoke in do določene mere nerealistične.
Občutno višanje izdatkov pa bi zastavilo podlago za neustrezno strukturno poslabšanje
položaja javnih financ tudi v prihodnje, opozarja. Ministrstvo za finance je odgovorilo, da
mora fiskalna politika spodbujati okrevanje, pomembno pa je, da se s prihodnjo fiskalno
politiko ne ogrozi okrevanja gospodarstva in da se hkrati ohrani stabilnost javnih financ.
Prehiter umik fiskalnih spodbud bi lahko otežil okrevanje, so poudarili na ministrstvu.
LJUBLJANA - Posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ pod vodstvom infektologinje
Bojane Beović naj bi po četrtkovem sestanku sprejela odločitev, da priporoča prednostno
uporabo mRNK cepiv pred vektorskimi. Vektorska cepiva bi po priporočilih skupine v
Sloveniji še vedno uporabljali, a le na željo posameznika. Zapisnik skupine uradno sicer še
ni potrjen. Z ministrstva za zdravje pa so popoldne sporočili, da je ministra Janeza
Poklukarja Beovićeva seznanila, da usklajevanja skupine še potekajo. Ko bodo zaključki
znani, predvidoma v začetku naslednjega tedna, bosta javnost seznanila z ugotovitvami.
LJUBLJANA - Vrhovno sodišče je presodilo, da za izrekanje prekrškovnih sankcij zaradi
opustitve nošenja zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih ni bilo zakonske podlage, so
sporočili s sodišča. Do odločitve je bil kritičen premier Janez Janša, ki je na Twitterju
zapisal, da se je povsod drugod v EU sodna veja oblasti trudila pomagati reševati zdravje in
življenja ljudi.
LJUBLJANA - V četrtek so v Sloveniji opravili 4709 PCR-testov in z njimi potrdili 838 okužb
z novim koronavirusom, je objavil NIJZ. Delež pozitivnih testov je tako znašal 17,8 odstotka.
V bolnišnicah po podatkih vlade zdravijo 413 covidnih bolnikov, 115 jih potrebuje intenzivno
zdravljenje. V četrtek sta umrli dve osebi.
LJUBLJANA - Poslanci so na izredni seji DZ o financiranju STA, ki so jo zahtevali v SAB,
LMŠ, SD, Levici in poslanski skupini nepovezanih poslancev, ponovili svoj pogled na
problematiko. Predlagatelji seje so se zavzemali, da naj vlada plača javno službo STA po
zakonodaji, v koaliciji pa so STA pozvali k določitvi cenika za svoje storitve.
LJUBLJANA - V NSi so se pripravljeni pogovarjati o predčasnih volitvah pod pogojem, da
vlada dokonča predsedovanje Svetu EU in sprejme proračuna za prihodnji leti. Po oceni
predsednika NSi Mateja Tonina so predčasne volitve razumna cena za to, da bi tudi v
dogovoru z opozicijo pomirili strasti in za državo pomembne projekte izpeljali do konca.
Ministrska ekipa NSi ima namreč do konca mandata še številne načrte, med katerimi so
digitalizacija, uvedba socialne kapice ter plan aktivnosti za gradnjo drugega bloka Neka.
LJUBLJANA - Tri okoljevarstvene organizacije so po poročanju spletnega portala 24ur.com
zaradi izdaje energetskega dovoljenja za drugi blok nuklearke v Krškem vložile tožbo proti
ministrstvoma za infrastrukturo ter okolje in prostor. Menijo, da je bilo dovoljenje izdano
nezakonito. Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je izrazil obžalovanje, da je tožba
vložena, in ocenil, da gre za veliko nagajanje.
TUHELJ - Odnosi med Slovenijo in Hrvaško so dobri, sta se na turistični konferenci v Tuhlju
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strinjala premierja držav Janez Janša in Andrej Plenković. Potem ko so Slovenci poleti množično
preživljali dopust na Hrvaškem, Janša upa, da bodo Hrvati pozimi napolnili nastanitvene obrate v
Sloveniji. Priložnost vidi v skupnih naložbah in programskem sodelovanju.
LJUBLJANA - V Sloveniji se je avgusta nadaljeval trend strme rasti blagovne menjave. Država je
avgusta izvozila za 2,8 milijarde evrov blaga, kar je 25,4 odstotka več kot v primerljivem obdobju
lani, uvoz pa se je medletno povečal za 39,4 odstotka na 3,3 milijarde evrov. Avgustovska
vrednost blagovne menjave je bila višja tudi od tiste izpred dveh let.
LJUBLJANA - V koronskem letu 2020 se je obseg opravljenih gradbenih del v Sloveniji močno
povečal. Njihova skupna vrednost je bila 3,5 milijarde evrov, kar je 36,7 odstotka več kot leto prej.
Pri tem je bilo na gradbenih inženirskih objektih opravljenih za 3,7 odstotka več del, na stavbah
pa celo 71,3 odstotka več.
LUXEMBOURG/LJUBLJANA - Generalni direktor policije Anton Olaj je že imenoval komisijo za
preverjanje zakonitosti in strokovnosti uporabe policijskih pooblastil na torkovih protestih v
Ljubljani. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs pa je odločno zanikal, da bi policija na torkovih
protestih ravnala po navodilih politike.
LJUBLJANA - Podelitev letošnje Nobelove nagrade za mir kaže, da je akademija v časih
globalnih turbulenc prepoznala pomen svobode izražanja in novinarstva, so ob objavi letošnjih
nagrajencev sporočili z Društva novinarjev Slovenije. Nobelova nagrada za mir gre letos v roke
novinarjema Marii Ressa s Filipinov in Dmitriju Muratovu iz Rusije "za branjenje svobode
izražanja, kar je predpogoj demokracije in trajnega miru". Nagrada je opozorilo, da demokratične
vrednote še nikoli po padcu Berlinskega zidu v tolikšnem delu, tudi sredi Evrope, niso bile tako na
udaru, so opozorili v DNS.
LJUBLJANA/BRUSELJ - Na Vrhovnem državnem tožilstvu (VDT) so izrazili zaskrbljenost nad
četrtkovo odločitvijo vlade, da ne bo upoštevala sodbe upravnega sodišča glede dveh kandidatov
iz Slovenije za evropska delegirana tožilca Tanje Frank Eler in Mateja Oštirja. V VDT so ocenili,
da vlada kot nosilka izvršilne veje oblasti z zavračanjem izvršitve sodne odločbe neposredno in
očitno krši določila 2. člena o načelu pravne države in prvega odstavka 23. člena ustave o pravici
do učinkovitega sodnega varstva. Resno zaskrbljenost zaradi dogajanja v povezavi z
(ne)imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev iz Slovenije je izrazila tudi evropska glavna
tožilka Laura Kövesi. Pozvala je k zaščiti finančnih interesov EU v Sloveniji z vsemi razpoložljivimi
sredstvi.
LUXEMBOURG - Notranji minister Aleš Hojs je podprl pismo 12 članic EU s pozivom k
financiranju fizičnih ovir na mejah z evropskim denarjem. Evropska komisarka za notranje zadeve
Ylva Johansson pa je dejala, da postavljanje ograj na mejah sicer razume, a da je proti temu, da
se to počne z evropskimi sredstvi.
TRST/LJUBLJANA - Italijanska vlada je v četrtek sprejela uredbo, s katero je spremenila člen
zaščitnega zakona za Slovence v Italiji o vračanja nepremičnin slovenski narodni skupnosti v
Italiji. Ta velja tudi za Narodni dom v Trstu. V uredbi je naveden brezplačen prenos lastništva
stavbe Narodnega doma na istoimensko fundacijo. Predsednica SKGZ Ksenija Dobrila je
pojasnila, da se je s tem uresničila prva od zavez, ki so bile sprejete v okviru sporazuma,
podpisanega julija lani ob prisotnosti predsednikov Slovenije in Italije, Boruta Pahorja in Sergia
Mattarelle. Pahor se je na novico o spremembi zaščitnega zakon odzval z iskrenim veseljem, so
sporočili iz njegovega urada. Vladni urad za Slovence v zamejstvu in po svetu pričakuje, da bo
kmalu prišlo tudi do dokončne in dejanske vrnitve Narodnega doma v slovenske roke.
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LJUBLJANA - Predsednik republike Borut Pahor je pred obletnico koroškega plebiscita sprejel
predstavnike slovenskih manjšinskih organizacij v Avstriji. Po oceni udeležencev pogovora se je
vzdušje na avstrijskem Koroškem izboljšalo, a ostaja še veliko izzivov, ki so povezani z
uveljavljanjem dejanske dvojezičnosti, so sporočili z urada predsednika.
LJUBLJANA - Ljubljanska Fakulteta za družbene vede (FDV) je z mednarodno konferenco
obeležila 60 let poučevanja in raziskovanja mednarodnih odnosov. Dvodnevne konference, ki
potekala v hibridni obliki tudi preko spleta, se je udeležil tudi predsednik republike Borut Pahor.
Kot pojasnjujejo na fakulteti, je mednarodna konferenca posvečena pogovorom o različnih izzivih
v sodobni mednarodni skupnosti, o vlogi Slovenije v mednarodnih odnosih v prihodnosti ter
raziskovanju mednarodnih odnosov v mednarodnem znanstvenoraziskovalnem prostoru.
LJUBLJANA - Mineva 30 let od izteka trimesečnega moratorija, ko Slovenija po brionskem
sporazumu do vključno 7. oktobra 1991 ni smela izvajati osamosvojitvenih procesov. Hkrati
mineva 30 let, ko je takratna slovenska skupščina sprejela zakon, s katerim je Slovenija dobila
lasten denar, tolar.
LJUBLJANA - V 88. letu starosti je v četrtek umrl pesnik, pisatelj in esejist Jože Snoj, so sporočili
iz družinskega kroga. Avtorjev literarni opus je prežet s problematiko državljanske vojne, ki ji je bil
priča kot otrok, z religioznimi in eksistencialnimi vprašanji ter z erotično tematiko.
MARIBOR - Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) je letos nagrado platinasti
svinčnik namenila arhitektoma Stanku Kristlu in Mihaelu Dešmanu. Letos so prvič podelili
patinasti svinčnik, ki so ga namenili stavbi Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani
arhitekturnega biroja Sadar+Vuga. Podelitev nagrad je bila v sklopu Dneva arhitektov.
LJUBLJANA - V okviru 24. mednarodne multikonference Informacijska družba so danes podelili
tudi nagrade, ki izražajo pozornost posebnim dosežkom na področju informacijskih znanosti. Tako
imenovano informacijsko jagodo je prejel Covid-19 Sledilnik, limono pa informacijska
pooblaščenka, so sporočili z Instituta Jožef Stefan (IJS).
BUENOS AIRES - Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je začela več
kot enotedenski obisk pri Slovencih v Južni Ameriki. Obisk v znamenju 30. obletnice
samostojnosti Slovenije bo ministrica začela v argentinski prestolnici Buenos Aires, sklenila pa
predvidoma v Braziliji 17. oktobra.
NOVA GORICA/GORICA - Na Goriškem se je začel prvi del filmskega festivala Poklon viziji, ki ga
je v sodelovanju z več partnerji pripravil goriški Kinoatelje. Osrednje čezmejno dogajanje je
napovedano med 18. in 24. oktobrom in bo potekalo v krajih po Sloveniji in Furlaniji-Julijski krajini
ter ponovno ponudilo kakovostno in bogato avtorsko angažirano kinematografijo.
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