Zbirka medijskih objav
INŽENIRSKA ZBORNICA SLOVENIJE,
za obdobje 7. 9. 2020
Število objav: 6
Internet: 6
Spremljane teme:
Inženirska ...: 1
Inženirska ...: 0
Barbara Škraba Flis: 0
Gradbeni zakon: 1
Zakon ... načrtovanju: 0
Zakon ... arhitektih: 0
Gradbena parcela: 0
Evidenca stavbnih ...: 0
Gradbeništvo, graditev: 4
Inženirski dan: 0
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Naslov

Kako prodati črno gradnjo? In kaj čaka kupca?

Medij

Zurnal24.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 9. 2020

Avtor

K. M.

Teme

Gradbeni zakon

...pravno-formalno ne da prodati in zato pri sklenitvi prodajne pogodbe tudi ni potrebno uporabno dovoljenje. Prepoved
prodaje le, če je plomba v zemljiški knjigi Gradbeni zakon v 93. členu sicer prepoveduje promet z nelegalnimi
nepremičninami, torej tudi s črnimi gradnjami, vendar to velja le, če je pristojni inšpektor izdal odločbo...

Naslov

Napoved - Slovenija, 7. 9. (ponedeljek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 7. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...10.00 novinarska konferenca, na kateri se bodo generalna direktorica GZS Sonja Šmuc, direktor GZS - ZGIGM Jože
Renar, direktor Združenja za svetovalni inženiring in sekretar SSIG Slovenko Henigman, direktor podjetja Kolektor
CPG Kristjan Mugerli in član uprave družbe CGP Edo Škufca odzvali na nedavno izjavo direktorja...

Naslov

Napoved - fotoservis, 7. 9. (ponedeljek)

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 7. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...10.00 novinarska konferenca, na kateri se bodo generalna direktorica GZS Sonja Šmuc, direktor GZS - ZGIGM Jože
Renar, direktor Združenja za svetovalni inženiring in sekretar SSIG Slovenko Henigman, direktor podjetja Kolektor
CPG Kristjan Mugerli in član uprave družbe CGP Edo Škufca odzvali na nedavno izjavo direktorja...

Naslov

Tedenska napoved - Slovenija od 7. do 13. 9.

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 7. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...slovenskih podjetnikov o nujnih ukrepih za uspešen boj s posledicami epidemije. LJUBLJANA - Novinarska
konferenca slovenskih gradbenikov kot odziv na izjavo direktorja 2TDK Dušana Zorka glede slovenskega gradbeništva
ter projekta drugi tir Divača-Koper. PORTOROŽ - Mednarodna konferenca Jedrska energija za novo Evropo v
organizaciji...

Naslov

Tedenska napoved - Slovenija od 7. do 13. 9.

Medij

Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum

Napoved dogodkov; 6. 9. 2020

Avtor

STA

Teme

Gradbeništvo, graditev

...slovenskih podjetnikov o nujnih ukrepih za uspešen boj s posledicami epidemije. LJUBLJANA - Novinarska
konferenca slovenskih gradbenikov kot odziv na izjavo direktorja 2TDK Dušana Zorka glede slovenskega gradbeništva
ter projekta drugi tir Divača-Koper. PORTOROŽ - Mednarodna konferenca Jedrska energija za novo Evropo v
organizaciji...
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Naslov

Cinkarna Celje razpisala kadrovske štipendije za dijake

Medij

Savinjske.com, Slovenija

Rubrika, Datum

Ostalo; 6. 9. 2020

Avtor

N. K.

Teme

Inženirska dejavnost, inženirji

...in tehnik računalništva. V študijskem letu, ki se izteka v teh dneh, pa se je v podjetju praktično izobraževalo 13
študentk in študentov smeri kemijsko inženirstvo, kemijske tehnike, elektrotehnika, strojništvo in elektronika. V novem
šolskem oz. študijskem letu se bo obstoječim 17 dijakom in študentom pridružilo...
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Kako prodati črno gradnjo? In
kaj čaka kupca?
K. M.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

AVTOR
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Črno gradnjo lahko prodamo, včasih celo lažje
kot legalno.

Od kar velja zakonsko določilo, da se nepremičnine, tudi družinske hiše, lahko prodajajo le, če
imajo uporabno dovoljenje, se je pri marsikateri zapletlo. Postopki pridobivanja uporabnega
dovoljenja so lahko dolgotrajni, pogosto je najprej potrebna še legalizacija zaradi neskladnosti

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

nepremičnine z gradbenim dovoljenjem.

Brez uporabnega dovoljenja notar ne bo zaključil prodajnega posla, večina bank pa ne bo
odobrila hipotekarnega kredita. Zato se prodaja takšne nepremičnine lahko precej zavleče, ali pa
za kupce sploh ni zanimiva.

Prodaja črne gradnje je lahko preprosta
Nasprotno, pa je prodaja črne gradnje lahko precej preprosta, če se kupec seveda strinja s tem
in ve, v kaj se podaja oziroma, kaj ga po nakupu čaka. Denimo, da nekdo prodaja družinsko hišo,
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zgrajeno brez gradbenega dovoljenja, torej gre za črno gradnjo, ki je postavljena na kmetijskem
zemljišču, lahko gre za travnik, ali pa stoji na zazidljivem zemljišču.

V tem primeru je prodajalec v zemljiški
knjigi vpisan kot lastnik travnika ali pač
zazidljive parcele. Torej kupec uradno,
pravno-formalno kupuje travnik oziroma
zazidljivo parcelo in ne hiše. Ta namreč ne
obstaja. Zato se je pravno-formalno ne da
prodati in zato pri sklenitvi prodajne
pogodbe tudi ni potrebno uporabno
dovoljenje.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Prepoved prodaje le, če je plomba v zemljiški
knjigi
Gradbeni zakon v 93. členu sicer prepoveduje promet z nelegalnimi nepremičninami, torej tudi s
črnimi gradnjami, vendar to velja le, če je pristojni inšpektor izdal odločbo o inšpekcijskem
ukrepu, kar je kot plomba zabeleženo tudi v zemljiški knjigi. V tem primeru notar prodajne
pogodbe ne bo overil in posla ne bo možno skleniti.
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Če v zemljiški knjigi ni označbe, pa prodajalec in kupec skleneta prodajno pogodbo, ki jo bo
overil tudi notar in posel bo sklenjen. Kupec se bo v zemljiško knjigo vpisal kot novi lastnik
travnika ali zazidljive parcele.

Zakonodaja namreč zahteva le, da mora notar preveriti, ali je izdano gradbeno dovoljenje in
obstoj pravnega dejstva prepovedi zaradi nedovoljenega objekta ali neskladne uporabe objekta
tako, da preveri, ali je v zemljiški knjigi vpisana zaznamba zaradi nedovoljenega objekta ali
neskladne uporabe objekta.

Opisani primer velja le za črne gradnje, ne pa tudi za stavbe, ki imajo gradbeno dovoljenje, pa so
zgrajene neskladno z njim, ali pa so bile kasneje dograjene oziroma se je v njih posegalo tako,
da bi za spremembe lastnik moral dobiti gradbeno dovoljenje. Te je treba najprej legalizirati in
zanje pridobiti uporabno dovoljenje, potem pa se jih lahko proda.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Težave s ﬁnanciranjem in legalizacijo
Druga plat te medalje je, kako bo kupec takšno nepremičnino ﬁnanciral in kako bo kasneje to
hišo legaliziral, če je to sploh njegov namen.

Kupec, ki namerava črno gradnjo kupiti s pomočjo hipotekarnega posojila, bo seveda imel
težave. Banka mu ga za nepremičnino, ki jo kupuje, ne bo odobrila. Lahko pa zastavi katero
drugo, legalno nepremičnino, vendar bo moral zanjo banki predložiti uporabno dovoljenje. Vsaj
večina bank ga zahteva. Tako se zavarujejo, v primeru, da kreditojemalec ne bi mogel odplačati
kredita.
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Težave pa so lahko tudi z legalizacijo in spremembo namembnosti zemljišča, če nepremičnina
stoji na kmetijskem zemljišču. Kupec lahko tudi več let čaka, da bo občina sprejela nove
občinske prostorske načrte. Po oddaji vloge za spremembo namembnosti, kupec na rešitev
lahko čaka tri, štiri celo pet let, ob tem pa nima nobenega zagotovila, da bo občina vlogo rešila
pozitivno.

Že pred tem pa lahko kupec naroči lokacijsko preveritev in na občini ugotovi, ali lahko začne
postopek legalizacije še prede spremembo namembnosti.

Ves čas, dokler trajajo postopki pa si kupec ne more urediti stalnega prebivališča, saj črna
gradnja nima hišne številke, ker ni zavedena v nobenih evidencah.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Več o nepremičninah lahko najdete tukaj.
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Napoved - Slovenija, 7. 9. (ponedeljek)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v ponedeljek, 7. septembra.
POLITIKA
13.00 seja komisije DS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo obravnavali poročilo o delu in zaključni
račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2019; DZ, soba 110, Šubičeva 4, LJUBLJANA
15.00 seja komisije DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o
rudarstvu, predlog rebalansa proračuna RS za letos, novelo zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 ter
predlog zakona o učinkoviti rabi energije; DZ, dvorana DS, Šubičeva 4, LJUBLJANA
16.00 seja mestnega sveta Mestne občine Maribor, na kateri bodo med drugim obravnavali poročilo o izvrševanju
občinskega proračuna v prvem polletju in odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem Maribor Pohorje ter se seznanili
z aktivacijo mehanizma participativnega proračuna v Mestni občini Maribor; Institut informacijskih znanosti, Prešernova
ulica 17, MARIBOR (STA)
GOSPODARSTVO
10.00 novinarska konferenca, na kateri se bodo generalna direktorica GZS Sonja Šmuc, direktor GZS - ZGIGM Jože
Renar, direktor Združenja za svetovalni inženiring in sekretar SSIG Slovenko Henigman, direktor podjetja Kolektor CPG
Kristjan Mugerli in član uprave družbe CGP Edo Škufca odzvali na nedavno izjavo direktorja 2TDK Dušana Zorka glede
slovenskega gradbeništva ter projekta drugi tir Divača-Koper; GZS, dvorana E, Dimičeva 13, LJUBLJANA (STA/AVDIO)

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

10.00 virtualni javni posvet o prenovljeni trgovinski politiki za močnejšo Evropo, ki ga pripravljata Predstavništvo
Evropske komisije v Sloveniji (PEK) ter ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na katerem bodo med drugim
sodelovali vodja PEK Zoran Stančič, glavni svetovalec na generalnem direktoratu Evropske komisije za trgovino Ignacio
Garcia Bercero ter državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc; prijava na https://ec.europa.eu/slovenia
/event-registration/eu-trade-policy_sl, LJUBLJANA (STA)
14.00 novinarska konferenca Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) o nujnih ukrepih za uspešen boj s posledicami
epidemije; Radisson Blu Plaza Hotel, 15. nadstropje, Bratislavska cesta 8, LJUBLJANA (STA/AVDIO)
15.30 ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec si bo ogledala posledice nedavnega neurja v
Sevnici in Radečah (v okviru ogleda bodo na lokacijah možne izjave za medije ministrice); Gostilna Repovž, Šentjanž 14,
SEVNICA (STA)
16.00 odprtje mednarodne konference Jedrska energija za novo Evropo v organizaciji Društva jedrskih strokovnjakov
Slovenije, uvodni govorniki bodo predsednik društva jedrskih strokovnjakov Tomaž Žagar, predsednik programskega
odbora konference in vodja odseka za reaktorsko fiziko na IJS Luka Snoj, državni sekretar na ministrstvu za
infrastrukturo Blaž Košorok, ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec ter na daljavo generalni direktor
Agencije za jedrsko energijo pri OECD William D. Magwood (do 10.); GH Bernardin, dvorana Emerald, Obala 2,
PORTOROŽ (STA/AVDIO)
GORNJA RADGONA - Spletni Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. (do 7. 3. 2021)
MARIBOR - Na okrožnem sodišču sojenje mariborskemu poslovnežu in lastniku propadlega Vinaga Leu Ivanjku zaradi
obtožb o goljufiji (ob 9.30).
DRUŽBA
10.00 novinarska konferenca Ljudske univerze Murska Sobota ob odprtju Tednov vseživljenjskega učenja 2020; Ljudska
univerza Murska Sobota, Slomškova ulica 33, MURSKA SOBOTA
10.00 odprtje Konference prava informacijske varnosti, ki jo organizira GV Založba, na kateri bodo med drugim
spregovorili o informacijski varnosti in standardizaciji ter umetni inteligenci in človekovih pravicah (še 8.); Hotel Slovenija,
Obala 33, PORTOROŽ
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11.00 predstavitev stališč in pripomb RTV Slovenija na zakone o spremembah in dopolnitvah medijske zakonodaje; RTV
Slovenija, službena avla, Kolodvorska 2 (tudi prenos v živo preko spletne strani rtvslo.si), LJUBLJANA (STA)
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču sklepne besede v sojenju Juliji Adlešič, Sebastienu Abramovu, Gorazdu Colariču in
Tinki Huskić Colarič, ki so obtoženi več kaznivih dejanj v aferi Odrezana roka (ob 15. uri).
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje tretjega sojenja Milku Noviču zaradi očitkov, da je umoril direktorja
Kemijskega inštituta Janka Jamnika (ob 9. uri).
LJUBLJANA - Policija bo izvajala aktivnosti na področju prepovedanega prehajanja železniške proge, prečkanja
železniške proge na nivojskih križanjih ter kršitev na vlakih. (do 14.)
KULTURA
9.00 posvet ob 100-letnici industrijskega oblikovalca Nika Kralja, ki ga organizirata Slovenska matica ter Muzej za
arhitekturo in oblikovanje; dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8, LJUBLJANA
10.00 novinarska konferenca Prešernovega gledališča, na kateri bodo predstavili predstavo Škofjeloški pasijon v režiji
Jerneja Lorencija; Prešernovo gledališče, foaje, Glavni trg 6, KRANJ (STA/AVDIO)
11.00 literarna matineja Celjske Mohorjeve s predstavitvijo nove izdaje Prešernovih Poezij; knjigarna Celjske Mohorjeve,
Nazorjeva 1, LJUBLJANA
12.00 podelitev Steletove nagrade in Steletovih priznanj Slovenskega konservatorskega društva (zaprto za javnost); pred
tem bo ob 11. uri v galerijskih prostorih Spomeniškovarstvenega centra na Trgu francoske revolucije 3 odprtje razstave o
nagrajencih in njihovem delu; Križanke, Trg francoske revolucije 1, LJUBLJANA
14.00 mednarodna filozofska konferenca v počastitev nemškega filozofa G. W. F. Hegla, ki jo v okviru festivala Indigo
pripravljajo Goethe-Institut Ljubljana, IHA Aufhebung ter Muzej in galerije mesta Ljubljane (do 9.); Atrij ZRC, Novi trg 2,
LJUBLJANA

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

19.00 odprtje razstave ob 100. obletnici rojstva arhitekta in oblikovalca Nika Kralja z naslovom Kraljevi kozolci; Dežela
kozolcev, ŠENTRUPERT (STA/AVDIO)
20.00 začetek cikla zvočnih in avdio eksperimentalnih perfomansov Sound Explicit (še 8.); Galerija Jakopič, Slovenska
cesta 9, LJUBLJANA
20.30 odprtje Festivala migrantskega filma s projekcijo filma Videti El Aaiun, ki ga je posnel novinar Erik Valenčič v
sodelovanju s fotografom Arnejem Hodaličem in fotografinjo Katjo Bidovec (do 10.); Kinodvor, Kolodvorska ulica 13,
LJUBLJANA
telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Sonja Poznič-Cvetko, popoldne Aleš Kocjan
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si
gospodarsko uredništvo:
dopoldne Martina Gojkošek, popoldne Marjetka Nared
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si
zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Jure Kos, popoldne Maja Cerkovnik
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si
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kulturno uredništvo: Alenka Vesenjak
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si
večerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Tatjana Žnidaršič
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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Napoved - fotoservis, 7. 9. (ponedeljek)
V fotoservisu STA bodo v ponedeljek, 7. septembra, na voljo fotografije z naslednjih dogodkov.
10.00 novinarska konferenca, na kateri se bodo generalna direktorica GZS Sonja Šmuc, direktor GZS - ZGIGM Jože
Renar, direktor Združenja za svetovalni inženiring in sekretar SSIG Slovenko Henigman, direktor podjetja Kolektor CPG
Kristjan Mugerli in član uprave družbe CGP Edo Škufca odzvali na nedavno izjavo direktorja 2TDK Dušana Zorka glede
slovenskega gradbeništva ter projekta drugi tir Divača-Koper; GZS, dvorana E, Dimičeva 13, LJUBLJANA
11.00 predstavitev stališč in pripomb RTV Slovenija na zakone o spremembah in dopolnitvah medijske zakonodaje; RTV
Slovenija, službena avla, Kolodvorska 2 (tudi prenos v živo preko spletne strani rtvslo.si), LJUBLJANA
14.00 novinarska konferenca Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) o nujnih ukrepih za uspešen boj s posledicami
epidemije; Radisson Blu Plaza Hotel, 15. nadstropje, Bratislavska cesta 8, LJUBLJANA
15.00 sklepne besede v sojenju Juliji Adlešič, Sebastienu Abramovu, Gorazdu Colariču in Tinki Huskić Colarič, ki so
obtoženi več kaznivih dejanj v aferi Odrezana roka; okrožno sodišče, Tavčarjeva 9, LJUBLJANA
dežurni v uredništvu: Aleš Osvald
telefon: 01/24 10 138
e-mail: foto@sta.si

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

fotoservis: http://foto.sta.si/
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Tedenska napoved - Slovenija od 7. do 13. 9.
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije od 7. do 13. septembra.
PONEDELJEK, 7. septembra
LJUBLJANA - Virtualni javni posvet o prenovljeni trgovinski politiki za močnejšo Evropo, ki ga pripravljata PEK in
gospodarsko ministrstvo.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca Kluba slovenskih podjetnikov o nujnih ukrepih za uspešen boj s posledicami
epidemije.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca slovenskih gradbenikov kot odziv na izjavo direktorja 2TDK Dušana Zorka glede
slovenskega gradbeništva ter projekta drugi tir Divača-Koper.
PORTOROŽ - Mednarodna konferenca Jedrska energija za novo Evropo v organizaciji Društva jedrskih strokovnjakov
Slovenije. (do 10.)
MARIBOR - Seja mestnega sveta MOM, med drugim se bodo seznanili z aktivacijo mehanizma participativnega
proračuna.
LJUBLJANA - Predstavitev stališč in pripomb RTV Slovenija na zakone o spremembah in dopolnitvah medijske
zakonodaje.
PORTOROŽ - Konferenca prava informacijske varnosti, ki jo organizira GV Založba. (še 8.)
GORNJA RADGONA - Začel se bo spletni Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. (do 7. 3. 2021)

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

SEVNICA - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec si bo ogledala posledice nedavnega neurja
v Sevnici in Radečah.
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču sklepne besede v sojenju Juliji Adlešič, Sebastienu Abramovu, Gorazdu Colariču in
Tinki Huskić Colarič, ki so obtoženi več kaznivih dejanj v aferi Odrezana roka. (še 8. in 11.)
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje tretjega sojenja Milku Noviču zaradi očitkov, da je umoril direktorja
Kemijskega inštituta Janka Jamnika. (še 8. in 11.)
LJUBLJANA - Policija bo izvajala aktivnosti na področju prepovedanega prehajanja železniške proge ter kršitev na
vlakih. (do 14.)
LJUBLJANA - Mednarodna filozofska konferenca v soorganizaciji Goethe-Instituta Ljubljana v počastitev nemškega
filozofa G. W. F. Hegla. (do 9.)
LJUBLJANA - Odprtje Festivala migrantskega filma s projekcijo filma Erika Valenčiča z naslovom Videti El Aaiun. (do
10.)
LJUBLJANA - Podelitev Steletove nagrade in Steletovih priznanj Slovenskega konservatorskega društva.
TOREK, 8. septembra
LJUBLJANA - Predsednik vlade Janez Janša bo na delovnem obisku gostil avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza.
Osrednje teme pogovorov bodo koronske razmere, bilateralni odnosi med državama in aktualne evropske teme.
LJUBLJANA - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor bo med drugim obravnaval predlog sprememb zakona o
voznikih in predlog sprememb zakona o prevozih v cestnem prometu.
LJUBLJANA - Odbor DZ za finance bo med drugim obravnaval predlog sprememb zakona o ukrepih na področju plač in
drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin.
LJUBLJANA - Video sestanek ministrov Nemčije, Poljske in Slovenije, pristojnih za ribištvo, sodelovala bo kmetijska
ministrica Aleksandra Pivec.
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RADGONA - Forum za Muro, ki ga pripravljata ministrstvo za okolje in prostor ter avstrijsko ministrstvo za kmetijstvo,
regije in turizem.
PIVKA - Minister za obrambo Matej Tonin in direktor Parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič bosta podpisala
pogodbo o sofinanciranju delovanja parka.
LJUBLJANA - Izjava za medije po seji Koordinacije zdravniških organizacij, med drugim bodo predstavili odziv na
predlog zakona o dolgotrajni oskrbi.
LJUBLJANA - Šole bodo kandidate seznanile z uspehom na jesenskem roku poklicne mature.
LJUBLJANA - Podelitev nagrad zmagovalcem raziskave o zaupanju v blagovne znamke Trusted Brand, ki je potekala
pod okriljem revije Reader's Digest Slovenija.
LJUBLJANA - Veljati bodo začele nove cene reguliranih naftnih derivatov.
LJUBLJANA - Začetek 35. mednarodnega literarnega festivala Vilenica. (do 13.)
LJUBLJANA - Koncert ob odprtju nove sezone Orkestra in Zbora Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta
Stephena Laytona. (še 9.)
LJUBLJANA - Premiera psihološkega trilerja Trije milijoni minut v režiji Barbare Hieng Samobor.
LJUBLJANA - Festival Indigo z naslovom Zdaj je prepozno. (do 11.)
LJUBLJANA - Mednarodni dan pismenosti. Potekala bosta nacionalni medresorski posvet na področju bralne kulture in
svetovno spletno srečanje v organizaciji Unesca.
LJUBLJANA - Svetovni dan fizioterapije.
SREDA, 9. septembra

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

LJUBLJANA - Seja sveta stranke DeSUS, na kateri bodo obravnavali predlog glasovanja o razrešitvi predsednice
stranke Aleksandre Pivec.
LUXEMBOURG - Splošno sodišče EU bo izreklo sodbo v tožbi Slovenije proti Evropski komisiji zaradi dodelitve izjeme
Hrvaški pri uporabi imena teran.
LJUBLJANA - V DZ se bo začela obravnava predloga rebalansa letošnjega proračuna. Prva bosta o njem na ločenih
sejah razpravljala odbora DZ za pravosodje ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
LJUBLJANA - Odbor DZ za kulturo bo na predlog LMŠ obravnaval novelo zakona o RTV Slovenija.
LJUBLJANA - Odbor DZ za obrambo bo obravnaval novelo zakona o obrambi.
LUXEMBOURG - Ustna obravnava v tožbi Evropske komisije proti Sloveniji zaradi direktive, ki ureja trge vrednostnih
papirjev.
LJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil julijske podatke o zunanji trgovini.
MARIBOR - Novinarska konferenca Mestne občine Maribor ob ponovni aktivaciji mehanizma participativnega proračuna
v občini.
LJUBLJANA - Mednarodna konferenca Dnevi korporativne varnosti, udeležence bo nagovoril tudi obrambni minister
Matej Tonin.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca ob polaganju temeljnega kamna za širitev nakupovalnega centra Supernova in
začetku gradnje parkirne hiše, sodeloval bo tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca društva Trepetlika o življenju s Parkinsonovo boleznijo.
LJUBLJANA - Okrogla miza o pomenu vitamina D s predstavnicami Združenja endokrinologov Slovenije pri SZD,
Gorenjskih lekarn in Krke.
LJUBLJANA - Mednarodna konferenca z naslovom Prekarnost ali samoupravljanje?, ki jo pripravljajo ob obeleževanju
100-letnice revije Maska. (do 11.)
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LJUBLJANA - Slavnostni koncert ob jubilejni 30. sezoni Zbora Slovenske filharmonije. (še 10.9.)
ČETRTEK, 10. septembra
LJUBLJANA - Redna tedenska seja vlade.
LJUBLJANA - Odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino ter za gospodarstvo bosta na ločenih sejah
obravnavala predlog rebalansa letošnjega proračuna.
LJUBLJANA - Odbor DZ za zdravstvo bo med drugim obravnaval novelo zakona o nalezljivih boleznih.
LJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil julijske podatke o industrijski proizvodnji.
LJUBLJANA - Slovenski oglaševalski festival (SOF).
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja v t. i. aferi preskakovanja čakalnih vrst v UKC Ljubljana.
LJUBLJANA - Predstavitev nove sezone Cankarjevega doma.
LJUBLJANA - Predstavitev nove sezone SNG Opera in balet Ljubljana.
KRANJ - Odprtje multimedijske razstave IC 2.2, posvečene pisatelju Ivanu Cankarju (1876-1918) ob stoletnici njegove
smrti.
LJUBLJANA - Premiera pravljičnega mjuzikla Turandot, ki je nastal po literarni predlogi Jere Ivanc ter v režiji Jane
Menger.
KRANJ - Premiera predstave Škofjeloški pasijon v režiji Jerneja Lorencija.
LJUBLJANA - Svetovni dan preprečevanja samomorov.
PETEK, 11. septembra

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

LJUBLJANA - Odbor DZ za zadeve EU bo za delno zaprtimi vrati med drugim obravnaval predlog rebalansa proračuna
RS za letos.
BERLIN - Zasedanje evroskupine in neformalno zasedanje finančnih ministrov EU v Berlinu, ki se ga bo predvidoma
udeležil tudi finančni minister Andrej Šircelj. (še 12.)
LJUBLJANA - Posvet pri predsedniku republike Borutu Pahorju na temo potrebnih sprememb za RTV Slovenijo v smeri
sodobnega, kakovostnega in politično nepristranskega javnega servisa.
LJUBLJANA - Izteče se rok za zbiranje kandidatur za mesto sodnika ali sodnice ustavnega sodišča.
LJUBLJANA - Video brifing za novinarje s poslankami in poslanci Evropskega parlamenta iz Slovenije pred
septembrskim plenarnim zasedanjem parlamenta.
LJUBLJANA - Spletna razprava z naslovom Zeleni dogovor po pandemiji, ki jo pripravlja Pisarna Evropskega
parlamenta v Sloveniji.
LJUBLJANA - Predsednik DZ Igor Zorčič bo sprejel apostolskega nuncija Svetega sedeža v RS nadškofa Jean-Marie
Speicha.
SLOVENJ GRADEC - Na okrožnem sodišču predobravnavni narok za vodjo Štajerske varde Andreja Šiška zaradi obtožb
o razžalitvi.
LJUBLJANA - Začetek koncertnega cikla Plečnik & A-cappella, ki bo potekal na petih Plečnikovih lokacijah v Ljubljani.
(do 8. 10.)
LJUBLJANA - Na Ljubljanskem gradu koncert zasedbe Laibach. (še 12.)
SOBOTA, 12. septembra
ANKARAN - Osrednja prireditev ob državnem prazniku, dnevu vrnitve Primorske k matični domovini, ki ga praznujemo
15. septembra.
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LJUBLJANA - Mednarodni sejem zbirateljstva Collecta. (še 13.)
LJUBLJANA - Otroški bazar. (še 13.)
NEDELJA, 13. septembra

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.
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Tedenska napoved - Slovenija od 7. do 13. 9.
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije od 7. do 13. septembra.
PONEDELJEK, 7. septembra
LJUBLJANA - Virtualni javni posvet o prenovljeni trgovinski politiki za močnejšo Evropo, ki ga pripravljata PEK in
gospodarsko ministrstvo.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca Kluba slovenskih podjetnikov o nujnih ukrepih za uspešen boj s posledicami
epidemije.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca slovenskih gradbenikov kot odziv na izjavo direktorja 2TDK Dušana Zorka glede
slovenskega gradbeništva ter projekta drugi tir Divača-Koper.
PORTOROŽ - Mednarodna konferenca Jedrska energija za novo Evropo v organizaciji Društva jedrskih strokovnjakov
Slovenije. (do 10.)
MARIBOR - Seja mestnega sveta MOM, med drugim se bodo seznanili z aktivacijo mehanizma participativnega
proračuna.
LJUBLJANA - Predstavitev stališč in pripomb RTV Slovenija na zakone o spremembah in dopolnitvah medijske
zakonodaje.
PORTOROŽ - Konferenca prava informacijske varnosti, ki jo organizira GV Založba. (še 8.)
GORNJA RADGONA - Začel se bo spletni Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. (do 7. 3. 2021)

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

SEVNICA - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec si bo ogledala posledice nedavnega neurja
v Sevnici in Radečah.
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču sklepne besede v sojenju Juliji Adlešič, Sebastienu Abramovu, Gorazdu Colariču in
Tinki Huskić Colarič, ki so obtoženi več kaznivih dejanj v aferi Odrezana roka. (še 8. in 11.)
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje tretjega sojenja Milku Noviču zaradi očitkov, da je umoril direktorja
Kemijskega inštituta Janka Jamnika. (še 8. in 11.)
LJUBLJANA - Policija bo izvajala aktivnosti na področju prepovedanega prehajanja železniške proge ter kršitev na
vlakih. (do 14.)
LJUBLJANA - Mednarodna filozofska konferenca v soorganizaciji Goethe-Instituta Ljubljana v počastitev nemškega
filozofa G. W. F. Hegla. (do 9.)
LJUBLJANA - Odprtje Festivala migrantskega filma s projekcijo filma Erika Valenčiča z naslovom Videti El Aaiun. (do
10.)
LJUBLJANA - Podelitev Steletove nagrade in Steletovih priznanj Slovenskega konservatorskega društva.
TOREK, 8. septembra
LJUBLJANA - Predsednik vlade Janez Janša bo na delovnem obisku gostil avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurza.
Osrednje teme pogovorov bodo koronske razmere, bilateralni odnosi med državama in aktualne evropske teme.
LJUBLJANA - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor bo med drugim obravnaval predlog sprememb zakona o
voznikih in predlog sprememb zakona o prevozih v cestnem prometu.
LJUBLJANA - Odbor DZ za finance bo med drugim obravnaval predlog sprememb zakona o ukrepih na področju plač in
drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin.
LJUBLJANA - Video sestanek ministrov Nemčije, Poljske in Slovenije, pristojnih za ribištvo, sodelovala bo kmetijska
ministrica Aleksandra Pivec.
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RADGONA - Forum za Muro, ki ga pripravljata ministrstvo za okolje in prostor ter avstrijsko ministrstvo za kmetijstvo,
regije in turizem.
PIVKA - Minister za obrambo Matej Tonin in direktor Parka vojaške zgodovine Janko Boštjančič bosta podpisala
pogodbo o sofinanciranju delovanja parka.
LJUBLJANA - Izjava za medije po seji Koordinacije zdravniških organizacij, med drugim bodo predstavili odziv na
predlog zakona o dolgotrajni oskrbi.
LJUBLJANA - Šole bodo kandidate seznanile z uspehom na jesenskem roku poklicne mature.
LJUBLJANA - Podelitev nagrad zmagovalcem raziskave o zaupanju v blagovne znamke Trusted Brand, ki je potekala
pod okriljem revije Reader's Digest Slovenija.
LJUBLJANA - Veljati bodo začele nove cene reguliranih naftnih derivatov.
LJUBLJANA - Začetek 35. mednarodnega literarnega festivala Vilenica. (do 13.)
LJUBLJANA - Koncert ob odprtju nove sezone Orkestra in Zbora Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta
Stephena Laytona. (še 9.)
LJUBLJANA - Premiera psihološkega trilerja Trije milijoni minut v režiji Barbare Hieng Samobor.
LJUBLJANA - Festival Indigo z naslovom Zdaj je prepozno. (do 11.)
LJUBLJANA - Mednarodni dan pismenosti. Potekala bosta nacionalni medresorski posvet na področju bralne kulture in
svetovno spletno srečanje v organizaciji Unesca.
LJUBLJANA - Svetovni dan fizioterapije.
SREDA, 9. septembra

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

LJUBLJANA - Seja sveta stranke DeSUS, na kateri bodo obravnavali predlog glasovanja o razrešitvi predsednice
stranke Aleksandre Pivec.
LUXEMBOURG - Splošno sodišče EU bo izreklo sodbo v tožbi Slovenije proti Evropski komisiji zaradi dodelitve izjeme
Hrvaški pri uporabi imena teran.
LJUBLJANA - V DZ se bo začela obravnava predloga rebalansa letošnjega proračuna. Prva bosta o njem na ločenih
sejah razpravljala odbora DZ za pravosodje ter za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
LJUBLJANA - Odbor DZ za kulturo bo na predlog LMŠ obravnaval novelo zakona o RTV Slovenija.
LJUBLJANA - Odbor DZ za obrambo bo obravnaval novelo zakona o obrambi.
LUXEMBOURG - Ustna obravnava v tožbi Evropske komisije proti Sloveniji zaradi direktive, ki ureja trge vrednostnih
papirjev.
LJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil julijske podatke o zunanji trgovini.
MARIBOR - Novinarska konferenca Mestne občine Maribor ob ponovni aktivaciji mehanizma participativnega proračuna
v občini.
LJUBLJANA - Mednarodna konferenca Dnevi korporativne varnosti, udeležence bo nagovoril tudi obrambni minister
Matej Tonin.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca ob polaganju temeljnega kamna za širitev nakupovalnega centra Supernova in
začetku gradnje parkirne hiše, sodeloval bo tudi gospodarski minister Zdravko Počivalšek.
LJUBLJANA - Novinarska konferenca društva Trepetlika o življenju s Parkinsonovo boleznijo.
LJUBLJANA - Okrogla miza o pomenu vitamina D s predstavnicami Združenja endokrinologov Slovenije pri SZD,
Gorenjskih lekarn in Krke.
LJUBLJANA - Mednarodna konferenca z naslovom Prekarnost ali samoupravljanje?, ki jo pripravljajo ob obeleževanju
100-letnice revije Maska. (do 11.)
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LJUBLJANA - Slavnostni koncert ob jubilejni 30. sezoni Zbora Slovenske filharmonije. (še 10.9.)
ČETRTEK, 10. septembra
LJUBLJANA - Redna tedenska seja vlade.
LJUBLJANA - Odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino ter za gospodarstvo bosta na ločenih sejah
obravnavala predlog rebalansa letošnjega proračuna.
LJUBLJANA - Odbor DZ za zdravstvo bo med drugim obravnaval novelo zakona o nalezljivih boleznih.
LJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil julijske podatke o industrijski proizvodnji.
LJUBLJANA - Slovenski oglaševalski festival (SOF).
LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja v t. i. aferi preskakovanja čakalnih vrst v UKC Ljubljana.
LJUBLJANA - Predstavitev nove sezone Cankarjevega doma.
LJUBLJANA - Predstavitev nove sezone SNG Opera in balet Ljubljana.
KRANJ - Odprtje multimedijske razstave IC 2.2, posvečene pisatelju Ivanu Cankarju (1876-1918) ob stoletnici njegove
smrti.
LJUBLJANA - Premiera pravljičnega mjuzikla Turandot, ki je nastal po literarni predlogi Jere Ivanc ter v režiji Jane
Menger.
KRANJ - Premiera predstave Škofjeloški pasijon v režiji Jerneja Lorencija.
LJUBLJANA - Svetovni dan preprečevanja samomorov.
PETEK, 11. septembra

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

LJUBLJANA - Odbor DZ za zadeve EU bo za delno zaprtimi vrati med drugim obravnaval predlog rebalansa proračuna
RS za letos.
BERLIN - Zasedanje evroskupine in neformalno zasedanje finančnih ministrov EU v Berlinu, ki se ga bo predvidoma
udeležil tudi finančni minister Andrej Šircelj. (še 12.)
LJUBLJANA - Posvet pri predsedniku republike Borutu Pahorju na temo potrebnih sprememb za RTV Slovenijo v smeri
sodobnega, kakovostnega in politično nepristranskega javnega servisa.
LJUBLJANA - Izteče se rok za zbiranje kandidatur za mesto sodnika ali sodnice ustavnega sodišča.
LJUBLJANA - Video brifing za novinarje s poslankami in poslanci Evropskega parlamenta iz Slovenije pred
septembrskim plenarnim zasedanjem parlamenta.
LJUBLJANA - Spletna razprava z naslovom Zeleni dogovor po pandemiji, ki jo pripravlja Pisarna Evropskega
parlamenta v Sloveniji.
LJUBLJANA - Predsednik DZ Igor Zorčič bo sprejel apostolskega nuncija Svetega sedeža v RS nadškofa Jean-Marie
Speicha.
SLOVENJ GRADEC - Na okrožnem sodišču predobravnavni narok za vodjo Štajerske varde Andreja Šiška zaradi obtožb
o razžalitvi.
LJUBLJANA - Začetek koncertnega cikla Plečnik & A-cappella, ki bo potekal na petih Plečnikovih lokacijah v Ljubljani.
(do 8. 10.)
LJUBLJANA - Na Ljubljanskem gradu koncert zasedbe Laibach. (še 12.)
SOBOTA, 12. septembra
ANKARAN - Osrednja prireditev ob državnem prazniku, dnevu vrnitve Primorske k matični domovini, ki ga praznujemo
15. septembra.
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LJUBLJANA - Mednarodni sejem zbirateljstva Collecta. (še 13.)
LJUBLJANA - Otroški bazar. (še 13.)
NEDELJA, 13. septembra

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.
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Cinkarna Celje razpisala kadrovske štipendije
za dijake
NK, 6.9.2020 8:57:00

Cinkarna Celje je objavila razpis za kadrovske štipendije. V svoje vrste vabi dijake vseh
letnikov kemijske, strojne, elektro, gradbene smeri in smeri mehatronika. Izbrani
štipendisti prejemajo redno mesečno izplačilo, za kar bodo v šolskem letu 20 dni svoje
znanje izpopolnjevali v podjetju. Po končanem šolanju imajo tudi možnost zaposlitve.
V preteklem šolskem letu je bilo v Cinkarni 14 dijakov štipendistov od 1. do 4. letnika.
Med njimi je bilo največ strojnih tehnikov, po številu so jim sledili kemijski tehniki,
elektrotehniki, inštalaterji strojnih inštalacij, elektrikarji, oblikovalci kovin-orodjarji in
tehnik računalništva. V študijskem letu, ki se izteka v teh dneh, pa se je v
podjetju praktično izobraževalo 13 študentk in študentov smeri kemijsko inženirstvo,
kemijske tehnike, elektrotehnika, strojništvo in elektronika.

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

V novem šolskem oz. študijskem letu se bo obstoječim 17 dijakom in študentom
pridružilo 5 novih štipendistov. Vsak od njih bo, ob strokovni podpori mentorja, v
šolskem letu opravil 160 ur dela na svojem področju. Razpis za letošnje kadrovske
štipendije bo odprt do 15. septembra, v celoti pa je objavljen na spletni strani
podjetja.
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