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27. 09. 2017 Idea TV Stran/Termin: 18:15:00 SLOVENIJA

Naslov: Zdravilišče Radenci bo v petek obeležilo svoj 135. rojstni dan
Vsebina: Zdravilišče Radenci bo v petek, 29. septembra ob svetovnem dnevu srca obeležilo svoj 135. rojstni dan. 

Ob tej priložnosti pripravljajo številne dogodke in pestro dogajanje, o katerem nam bo več povedala Vesna 
Maučec, direktorica hotelov v Zdravilišču Radenci, ki jo lepo pozdravljam.

Avtor: Anja Vučkič
Gesla: USTAVI.SE

28. 09. 2017 Dnevnik Stran/Termin: 6 SLOVENIJA

Naslov: /
Vsebina: JT ttUSTAVISE 0^ Med. Over. Net WWW. USTAVI. SE

Avtor:
Gesla: USTAVI.SE, #USTAVISE

26. 09. 2017 www.micna.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Poslovne ženske: Nasveti uspešnih Slovenk o karieri in ravnanju z denarjem (2. del)
Vsebina: V prvem delu smo o kariernih in varčevalnih nasvetih klepetali z uspešno producentko in organizatorko 

dogodkov Melindo Rebrek ter oblikovalko interierja DUXA interier Petro Zupančič, ki sta nam postregli s 
kupom uporabnih namigov.

Avtor:
Gesla: USTAVI.SE, POTOVANJA_OVER_NET

27. 09. 2017 www.sobotainfo.com Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Zdravilišče Radenci: S srcem v naslednjih 135 let!
Vsebina: Brezplačne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi, medicinska gimnastika za zdravo srce, 

hoja za srce, tek za srce, bosonoga hoja po kamnih iz rokavov Mure, pohod do železnega vrelca in po 
vrelcih življenja, 135 vaj za zdravo srce ...

Avtor: oglasniprispevek
Gesla: USTAVI.SE, #USTAVISE, USTAVISE

27. 09. 2017 www.sta.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Napoved - fotoservis, 28. 9. (četrtek)
Vsebina: V fotoservisu STA bodo v četrtek, 28. septembra, na voljo fotografije z naslednjih dogodkov.

Avtor: nek/nek
Gesla: USTAVI.SE, MED.OVER.NET

27. 09. 2017 www.sta.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Napoved - Slovenija, 28. 9. (četrtek) (dopolnjeno)
Vsebina: Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v četrtek, 28. septembra.

Avtor: tep/bst/tep
Gesla: USTAVI.SE, MED.OVER.NET

28. 09. 2017 www.sta.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Napoved - fotoservis, 28. 9. (četrtek)
Vsebina: V fotoservisu STA bodo v četrtek, 28. septembra, na voljo fotografije z naslednjih dogodkov.

Avtor: bp/nek/bp
Gesla: USTAVI.SE, MED.OVER.NET

OVERNET D.O.O.
Pregled objav
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27. 09. 2017 Stran/Termin: 18:15:00

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: AKTUALNO Žanr:

Površina/Trajanje: 00:09:28

Naklada:

Gesla: USTAVI.SE

//OBVESTILO O PRISPEVKU//

Zdravilišče Radenci bo v petek, 29. septembra ob svetovnem dnevu srca obeležilo svoj 135.
rojstni dan. Ob tej priložnosti pripravljajo številne dogodke in pestro dogajanje, o katerem nam
bo več povedala Vesna Maučec, direktorica hotelov v Zdravilišču Radenci, ki jo lepo
pozdravljam.

Gostja v studiu:
VESNA MAUČEC (direktorica Zdravilišča Radenci)

Ključne besede: Ustavi se!

V kolikor želite magnetogram, nam sporočite.
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Zdravilišče Radenci bo v petek obeležilo svoj 135. rojstni 

Anja Vučkič
INTERVJU

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



28. 09. 2017 Stran/Termin: 6

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: POSLOVNI Žanr:

Površina/Trajanje: 218,72

Naklada: 27.926,00

Gesla: USTAVI.SE, #USTAVISE

PRVA 'T IMUtvUKim*
kompas Miiny*WHM«rwn)o»' Beiu

JT ttUSTAVISE 0^ Med. Over. Net

WWW. USTAVI. SE

in pomisli nase.
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/

OGLAS

Dnevnik
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26. 09. 2017 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: USTAVI.SE, POTOVANJA_OVER_NET

MIČNA VAŠA SVETOVALKA ZA MODO , LEPOTO IN ŽIVLJENJSKI SLOG

ISKANJE

MODA LEPOTA ZAKAJ NE BI BILA FIT O, FANT UŽIVANJE DOMA HEDONISTKA

POSLOVNE ŽENSKE: NASVETI USPEŠNIH
SLOVENK O KARIERI IN RAVNANJU Z
DENARJEM (2. DEL)

26.Sep 2017 9: 05 0 komentarjev 0 x deljeno

HEDONISTKA

DELI

V iskanju najboljšegakariernega nasveta, kar ste jih v življenju dobili ,

nadaljujemo s pogovori s poslovnimi ženskami.

V prvem delu smo o kariernih in varčevalnih nasvetih klepetali z uspešno
producentko in organizatorko dogodkov Melindo Rebrek ter oblikovalko interierja
DUXA interier Petro Zupančič, ki sta nam postregli s kupom uporabnih namigov. V

nadaljevanju sta z nami dve novi uspešni slovenski poslovni ženski.

Gordana Sredojević – Goga: "Potrkaj na vrata , če želiš, da se odprejo"
Nekaj kariernih nasvetov nam je zaupala Gordana Sredojević – Goga , pred leti
urednica priljubljenih revij Obrazi, Eva , Lepa & zdrava , Smrklja, danes pa promotorka
turistične ponudbe pri nas in sosedih , predavateljica na visoki šoli in po novem tudi
prevajalka knjige tega poletja Kako biti Parižanka vedno in povsod.

OBVEZNO BRANJE

ŽIVLJENJE NA TEHTNICI: VSAK DAN SE

BORIM Z VPRAŠANJEM , ČE JE SPLOH
VREDNO

NAJBOLJ BRANIH ČLANKOV

# 1
Mama čudežnega dečka za Mično
razkrila , kaj Luki daje energijo

# 2
Pamela Anderson v pismu Kim
Kardashian omenila Slovenijo

#3 Poljub , Ula: Bejbe se bomo pojedle
med sabo

npr. micna@delo.si

NAROČITE SE NA E NOVICE
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Poslovne ženske: Nasveti uspešnih Slovenk o karieri in 

SPLETNI ČLANEK

http://www.micna.si/hedonistka/poslovne-zenske-nasveti-uspesnih-slovenk-o-karieri-in-ravnanju-z-denarjem-2-del

www.micna.si
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26. 09. 2017 www.micna.si Stran/Termin:

SLOVENIJA
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"Ko sem bila zaposlena na revijah , sem vedno poslušala svojo intuicijo. In držala
sem se ideje, da sem vedno potrkala na tista vrata, za katera sem si želela, da se mi
odprejo. Kar pomeni , da nisem pisala prošenj ali klicala po telefonu , ampak sem šla
dejansko do pisarne in potrkala na ta vrata. Tako sem pred leti tudi začela delati pri
reviji Jana. Potrkala sem na vrata Bernarde Jeklin in ji povedala , da si želim delati
nekaj za najstnike. Vedela sem , da Jana to ni in vedela sem, da si želim ustvariti
revijo, ki to bo. Bernarda je želela videti moje dosedanje delo in pokazala sem ji
svoje prispevke, ki sem jih delala za revijo Ž pri Jonasu Žnidaršiču, " nam je o svojih
začetkih zaupala Goga, v kateri je Jeklinova videla potencial, njena želja po lastni
reviji pa se je navsezadnje tudi uresničila.

"Mladim zato vedno rečem , naj se aktivirajo , povabijo na kavo , lahko tudi napišejo
mail, samo da sami naredijo nekaj v tej smeri. Klasična prošnja za delo ali prijava na
razpis nista edina pot do dela. Mislim, da te samoiniciativnosti pri mladih manjka.
Čakajo na trenutek , a včasih bi morali trenutek ustvariti sami, " pravi Goga, ki ima od
nekdaj nos za prave trenutke.

"Kdor jezika špara, kruha strada "
Njena karierna pot se je čez leta prevesila v zasebne vode in ustvarila je lastno
podjetje, ki se še vedno ukvarja z zgodbami in vsebinami, ki pa so bolj vezane na
promocijo turizma. " Ko sem šla na svoje, sem ugotovila, da mi bo šlo le , če se bom
držala starega slovenskega pregovora Kdor jezika špara, kruha strada. Ko v poslu
nekoga dejansko prosiš za pomoč , ti večina ljudi pride nasproti. Ne vem , če se mi je
dvakrat zgodilo, da je kdo rekel ne. Če že , rečejo Mogoče ne danes, ampak nekega
dne pa. Večina ljudi pusti vrata odprta in če si dovolj vztrajen , pride do realizacije, "
dodaja.

"Ljudje se moramo neprestano učiti in izobraževati"
Tretja stvar , s pomočjo katere gradi svojo kariero , je večna pripravljenost na učenje.
"Zavedam se spreminjajočega se sveta in vem , da se moram učiti vsak dan, vse do
svoje penzije – na katero sicer ne računam , ne zaradi države , ampak zato , ker si

dejansko želim ustvarjati, četudi celo življenje. Mislim, da se moramo ljudje
neprestano učiti inizobraževati. Zato tudi rada predavam in delim znanje naprej, "
razmišlja Goga.

In kako učinkovit je njen varčevalni načrt za prihodnost? " Ne znam varčevati kot
moja mama. Glede tega je bila vedno motor družine. Učila me je , da daš za neke
druge dni na stran nekje 25 odstotkov od vsake plače. Njena organiziranost je vedno
zagotavljala varnost družine. Sledila je tudi temu, da se na stara leta ne " obesiš " na
otroke, ampak si samostojen. To bi bil moj idealni načrt. Se vključujem tudi v
zdravstvena zavarovanja, ki imajo nek " šparovček" , a dejstvo je , da so v zasebnem
poslu boljša in slabša obdobja, zato takemu načrtu kdaj lahko slediš , drugič pa spet
ne," dodaja Goga, ki pa del prihranjenega denarja najraje zapravi za potovanja , saj
so zanjo od nekdaj edino, kar ostane – ne zidovi, ne avtomobili , ampak spomini in
dogodivščine.

Anja Vogrič: "Kar delaš , delaj s popolno prisotnostjo "
"V moj spomin je najbolj vtisnjen citat iz figure , ki sem jo našla na starem
podstrešju: Dolg jezik, kratka kariera. Ta modrost ostaja večna. Všeč pa mi je tudi
vodilo: Kar delaš, delaj s popolno prisotnostjo ," nam je zaupala Anja Vogrič ,
pobudnica in soustvarjalka gibanja Ustavi se ! in odgovorna urednica portala
Potovanja.Over.Net.

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
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26. 09. 2017 www.micna.si Stran/Termin:

SLOVENIJA
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KOMENTIRAJ

Anja je zadnje mesece namenila predvsem projektu Ustavi se !, ki spodbuja k
ozaveščanju o pomenu upočasnjevanja hitrega življenjskega sloga , dobro razdelan
pa ima tudi svoj varčevalni načrt za prihodnost.

"Za ciljno varčevanje uporabljam tri metode. V največji hranilnik, ki mi ga je uspelo
kupiti, vsak mesec pospravim 1 odstotek prihodkov. To so sredstva za potovanja. Z

drugo metodo varčujem za obdobje starosti. V ta namen vsak mesec namenim
nekaj sredstev, ki se hranijo pri eni izmed zavarovalnic. In še tretja. Odprta imam dva
bančna računa. Na enem se hranijo izredni prihodki in so po potrebi na voljo, " nam
je zaupala Anja.

Več kariernih in varčevalnih nasvetov uspešnih Slovenk najdete TUKAJ.

Avtor: Maja Fister

Foto: CoverImages , Špela Trškan , Barbara Reya

SORODNE VSEBINE

ZAKAJ JE ŽENSKAM V KARIERI DANO
MANJ PRILOŽNOSTI KOT MOŠKIM

HEDONISTKA

POSLOVNE ŽENSKE: NASVETI
USPEŠNIH SLOVENK O KARIERI IN
RAVNANJU Z DENARJEM ( 1. DEL )

HEDONISTKA

MODA LEPOTA ZAKAJ NE BI BILA FIT O , FANT UŽIVANJE DOMA HEDONISTKA MIČNA

OGLAŠEVANJE KONTAKT O SPLETNI STRANI POGOJI UPORABE PIŠKOTKI Vse pravice pridržane © Mična 2015 Dizajn in izdelava: tovarnaidej
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27. 09. 2017 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:
Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: USTAVI.SE, #USTAVISE, USTAVISE

Brezplačne meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola v krvi, medicinska gimnastika za
zdravo srce, hoja za srce, tek za srce, bosonoga hoja po kamnih iz rokavov Mure, pohod do
železnega vrelca in po vrelcih življenja, 135 vaj za zdravo srce ... Brezplačne meritve krvnega
tlaka, sladkorja in holesterola v krvi, medicinska gimnastika za zdravo srce, hoja za srce, tek
za srce, bosonoga hoja po kamnih iz rokavov Mure, pohod do železnega vrelca in po vrelcih
življenja, 135 vaj za zdravo srce ter hitri napotki o tem, kako pripraviti napitek in sladico za
zdravo srce – to je le del aktivnosti, s katerim bodo v Zdravilišču Radenci v petek, 29.
septembra, ob svetovnem dnevu srca praznovali tudi svoj praznik - 135. rojstni dan!
In sicer z dogodkom Ob 135-letnici Zdravilišča Radenci delam s srcem, ki ga pripravljajo v
sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zdravstveno zavarovalnico
Vzajemna, Društvom upokojencev ter Zavodom za turizem in šport Radenci. Ta zajema celo
vrsto aktivnosti, ki so razdeljene v dopoldanski in popoldanski del; med 10.00 in 14.00 ter med
16.00 in 19.00.
»Udeležencem ob 135. obletnici zdravilišča podarjamo 135 minut za zdravo srce, po eno
minuto za vsako leto bogate zgodovine najbolj srčnega zdravilišča v Sloveniji. Z udeležbo na
različnih dejavnostih, ki so vse namenjene krepitvi srca, bodo zbirali minute. Vsi, ki jih bodo
zbrali 135, bodo prejeli kupon za dodatnih brezplačnih 180 minut za kopanje v Zdravilišču
Radenci,« pravi Vesna Maučec, direktorica hotelov v Zdravilišču Radenci.
Rdeča nit vseh aktivnosti in delavnic je skrb za zdravo srce, kar pomeni, da boste z udeležbo
na prav vsaki izmed njih naredili nekaj dobrega za to najpomembnejšo mišico v našem telesu.
Nabor aktivnosti je raznolik in nedvomno bo vsak, ki se bo udeležil tega prazničnega dogodka,
našel nekaj zase ter uspešno zbral 135 minut. 

Ljubiteljem gibanja in športnikom bodo na voljo najrazličnejše telovadbe: gimnastika, fitness,
hoja in tek. Ljubitelji kulinarike se boste naučili, kako pripraviti napitek in sladico, s katerima
boste okrepili vaše srce. Ker srce in tudi možgane krepimo z ročnimi spretnostmi, bodo na
voljo ustvarjalne delavnice: če boste zelo izvirni, bo morda prav vaše srce, narisano na murski
kamen, osvojilo zmagovalno srce, srce pa si boste lahko izdelali tudi iz gline. 

Najmlajši bodo telovadili z veveričko Muki, maskoto Zdravilišča Radenci, se zabavali v
Vzajemkovi deželi z Vzajemkom, maskoto zavarovalnice Vzajemna, obiskali SIKALO ZOO, se
peljali s turističnim vlakcem in skupaj s starši tekli na družinskem teku. Ljubitelji hoje boste
lahko izbirali med več pohodi – na tistih, ki vodijo do mineralnih vrelcev, boste veliko izvedeli o
zdravilni mineralni vodi in jo seveda tudi degustirali. 
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Zdravilišče Radenci: S srcem v naslednjih 135 let!

oglasniprispevek
SPLETNI ČLANEK

https://sobotainfo.com/novica/lokalno/zdravilisce-radenci-s-srcem-v-naslednjih-135-let/408951

www.sobotainfo.com
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Središče dogajanja bo park pred Hotelom Radin, aktivnosti pa se bodo zaključile ob 19.00, ko bodo
tudi uradno obeležili 135. obletnico zdravilišča in nazdravili še na uspešnih nadaljnjih 135 let. 
Program dogajanja ob svetovnem dnevu srca in 135. obletnici Zdravilišča Radenci si lahko ogledate
tukaj in že zdaj izberete aktivnosti, s katerimi boste svojemu srcu ob svetovnem dnevu srca privoščili
135 minut zdravja. 
Podarjanje in zbiranje minut za zdravo srce
Zdravilišče Radenci se z zbiranjem in podarjanjem minut svojim gostom vključuje tudi v
vseslovensko akcijo #Ustavise, ki že od junija poteka po vsej Sloveniji. Namen projekta #Ustavise je
ozaveščanje o pomenu skrbi za zdravje, o tem, kako pomembno se je ustaviti v divjem tempu
vsakdana, si vzeti čas zase in narediti nekaj za svoje zdravje. Zdravilišče Radenci v akciji, ki se bo
zaključila dan pred svetovnim dnevom srca, torej 28. septembra, sodeluje pod geslom #Ustavi se in
privošči svojemu srcu najboljše!, sporočilo pa so podkrepili s kratkimi video posnetki, v katerih
predstavljajo nasvete za zdravo srce. 

Spomnimo: Zakaj je Zdravilišče Radenci na svetovnem zemljevidu zdravilišč?  
Zgodovina Zdravilišča Radenci sega v trideseta leta 19. stoletja, ko je mlad študent potoval skozi
Radence in ga je na glasno žuboreče vrelce vode opozoril kočijaž. Ob tem mu je zaupal, da so za
sikanje in bobnenje vode iz globin krive coprnice, ki se »štimajo za ples in v kotlu pod vrelcem
kuhajo cmoke,« s katerimi potolčejo njive tukajšnjih kmetov. Nobeden od njiju si tedaj ni predstavljal,
da bo dobrih trideset let kasneje prav ta študent, tedaj ugleden zdravnik dr. Karl Henn, na tem izviru
zajel radensko »kislo vodo«, ki bo postala svetovna uspešnica med naravnimi mineralnimi vodami.

Karl Henn se je rodil leta 1809 v Frankolovem. Po končani medicinski fakulteti na Dunaju je kot
zdravnik deloval v Laškem, Rimskih toplicah in na Dobrni ter postal strokovnjak za balneologijo,
vedo o zdravilnih vodah. Na zdravilno moč mineralne vode radenske je začel opozarjati v
strokovnem tisku zdravnike, v javnih občilih pa je v oglasih predstavljal njene zdravilne učinke
prebivalstvu. V prvem letu po zajetju je dr. Henn napolnil in prodal 37.000 steklenic, kmalu je sledil
velik tržni uspeh, medalje na živilskih in kulinaričnih razstavah doma in v evropskih prestolnicah,
nato pa še laskave podelitve naslovov dunajskega cesarskega dvornega dobavitelja in dobavitelja
papeškemu dvoru v Rimu. 
Znamenito radensko slatino sta nekoč pila sam papež v Vatikanu in cesar na dunajskem dvoru,
danes pa jo gostje Zdravilišča Radenci lahko pijejo neposredno iz vrelca, le nekaj trenutkov za tem,
ko privre na dan iz zemeljskih globin. Po vsebnosti ogljikovega dioksida spada naravna radenska
mineralna voda med najbogatejše mineralne vode v Evropi, slavne tri srčke v svojem znaku pa je
dobila zato, ker so tako lažje ločili tri vrelce. V zdravilišču pravijo, da srčki simbolizirajo tri neločljivo
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povezane elemente: zdraviliško tradicijo, srčnost zaposlenih in naše zveste goste. 
Še danes se naravna radenska mineralna voda uspešno kosa z najodličnejšimi evropskimi
mineralnimi vodami, pri uporabi v kopelih pa je ena izmed najboljših. Prav spoznanje o tem, da bi
bila z ogljikovo kislino nasičena slatina odlična za uporabo v zdravilnih kopeli, je dr. Henna vodilo k
izgradnji zaprtega kopališča. Gradnjo je po njegovi smrti nadaljeval njegov sin in leta 1882 so v
Zdravilišču Radenci odprli prvi zdraviliški objekt z 11 kopalnimi kabinami in 12 sobami za goste. Prvo
leto so sprejeli 79 gostov, šest let kasneje pa že 200. 

135 let zdraviliške tradicije
V Zdravilišču Radenci je danes na enem mestu skoncentrirana celotna zdravstvena ponudba, od
preventive do diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije. Bogata zdraviliška dejavnost Zdravilišča
Radenci je zasnovana na kar štirih naravnih zdravilnih faktorjih: poleg naravne radenske mineralne
vode so to še zdravilna termo-mineralna voda, zdravilno blato (peloid) in ugodna klima z več kot 250
sončnimi dnevi na leto. 
Edinstvenost zdravilišča je naravna radenska mineralna voda, ki je po vsebnosti naravnega
ogljikovega dioksida med najbogatejšimi v Evropi. Kopeli v naravni radenski mineralni vodi so znane
po vsem svetu -  polna kad vsem mineralne vode, ki ima v primerjavi s tisto iz steklenice veliko več
ogljikovega dioksida, neposredno širi žile, pronica skozi kožo in naredi žilno steno bolj prožno in
mehko, zato se po petnajst- do dvajsetminutnem kopanju uravnava tlak ter izboljša počutje. 
Pitje mineralne vode oziroma t.i. pitne kure pomagajo pri obolenjih ledvic in sečnih poti ter boleznih
presnove. Pri zdravih ljudeh so pitne kure priporočene za splošno poživitev in okrepitev telesa. 

Več o Zdravilišču Radenci najdete TUKAJ.
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V fotoservisu STA bodo v četrtek, 28. septembra, na voljo fotografije z naslednjih dogodkov.

9.00 odprtje mednarodne konference za podjetnike v organizaciji podjetniške skupnosti CEED
z uvodnim nagovorom veleposlanika ZDA v Sloveniji Brenta R. Hartleyja, na kateri pričakujejo
več kot 400 podjetnikov iz 15 držav (še 29.); Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18,
LJUBLJANA

9.00 odprtje Ljubljana foruma, na katerem bodo imeli nagovore predsednik vlade Miro Cerar,
podpredsednik Evropske investicijske banke Vazil Hudak, predsednik Ljubljana Foruma Blaž
Golob in ljubljanski župan Zoran Janković; Ljubljanski grad, Grajska planota 1, LJUBLJANA

11.00 novinarska konferenca vodstva Konfederacije sindikatov Slovenije (KSS) Pergam,
predstavili bodo pobudo za sklenitev nove splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo; KSS
Pergam, sejna soba, Trg OF 14, LJUBLJANA

11.00 novinarska konferenca slovenskega združenja za boj proti raku dojk Europa Donna pred
začetkom rožnatega oktobra, meseca osveščanja o raku dojk; Kavarna Čuk, Stegne 23 a,
LJUBLJANA

13.00 okrogla miza o ustvarjanju okolja za delo starejših, na kateri bodo med drugim
sodelovali ministrica za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak,
svetovalec predsednika republike za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Boštjan Žekš in
predsednik uprave Thermana Laško Samo Fakin; Cankarjev dom, dvorana M4, Prešernova
10, LJUBLJANA

15.00 zaključek vseslovenske javne pobude Zavoda Med.Over.Net Ustavi se!, na katerem
bosta imela nagovora ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in radovljiški župan Ciril
Globočnik; Linhartov trg, RADOVLJICA

dežurni v uredništvu: Aleš Osvald
telefon: 01/24 10 138
e-mail: foto@sta.si
fotoservis: http://foto.sta.si/
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Napoved - fotoservis, 28. 9. (četrtek)

nek/nek
SPLETNI ČLANEK

https://www.sta.si/2433023

www.sta.si
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Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v četrtek, 28. septembra.

POLITIKA

9.00 skupna seja odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino ter odbora DZ za
kulturo, na kateri bodo obravnavali redno letno poročilo varuha človekovih pravic za leto 2016;
DZ, soba 212, Šubičeva 4, LJUBLJANA

9.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo med drugim obravnavali poročilo
o izvrševanju proračuna RS v obdobju januar-junij 2017; DZ, velika dvorana na Tomšičevi,
vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA

10.00 redna tedenska seja vlade, po seji so predvidene izjave pristojnih ministrov; vlada,
Gregorčičeva 25, LJUBLJANA

11.00 novinarska konferenca poslanske skupine Levica, na kateri bo poslanec Miha Kordiš
predstavil poslansko pobudo za zvišanje socialne pomoči; DZ, soba 117, Šubičeva 4,
LJUBLJANA

11.00 predsednik DZ Milan Brglez bo sprejel državno sekretarko na ministrstvu za težko
industrijo in podjetja v javni lasti Indije Seemo Bahuguno (fototermin pred začetkom pogovora);
DZ, soba 217, Šubičeva 4, LJUBLJANA

11.00 predsednik skupine prijateljstva z Iranom Matjaž Nemec bo sprejel veleposlanika Irana
Mortezo Darzija Ramandija; DZ, soba 220, Šubičeva 4, LJUBLJANA

12.00 predsednik DS Mitja Bervar bo sprejel člana Evropskega računskega sodišča Sama
Jereba, ki mu bo izročil letni poročili za leto 2016; DZ, mali salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA

12.00 seja odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bodo obravnavali
zakon za urejanje položaja študentov in predlog novele zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja; DZ, soba 212, Šubičeva 4, LJUBLJANA
deset minut po koncu nadaljevanje 33. seje odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport
in mladino, na kateri bodo obravnavali novelo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja; DZ, soba 212, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)

12.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali
predlog novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev; DZ, velika dvorana
na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA (STA)

14.00 seja komisije DS za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, na kateri bodo med
drugim obravnavali posebno poročilo varuha človekovih pravic o kršitvah človekovih pravic
oseb z duševno motnjo pri njihovem neprostovoljnem nastanjevanju in obravnavi v varovanih
oddelkih socialnovarstvenih zavodov; DZ, soba 209, Šubičeva 4, LJUBLJANA

16.00 seja odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na kateri bodo na zahtevo
poslanske skupine SDS obravnavali spopadanje z ambrozijo; DZ, soba 212, Šubičeva 4,
LJUBLJANA

16.00 seja odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo obravnavali predlog za sprejem avtentične
razlage zakona o lekarniški dejavnosti v delu, ki opredeljuje omejitve za izvajalce dejavnosti;
DZ, velika dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA
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Napoved - Slovenija, 28. 9. (četrtek) (dopolnjeno)

tep/bst/tep
SPLETNI ČLANEK

https://www.sta.si/2433046
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DOGODKI, POVEZANI S PREDSEDNIŠKIMI VOLITVAMI

SPREMENJENO 13.00 seja Državne volilne komisije (DVK), na kateri bodo med drugim potrjevali
vložene kandidature za predsedniške volitve in jih javno objavili; DVK, Slovenska cesta 54,
LJUBLJANA (STA)

NOVO BREŽICE/KRŠKO/SEVNICA - Kandidat za predsednika republike Borut Pahor bo v okviru
projekta #podolgeminpocez hodil od Brežic skozi Krško do Sevnice (start ob 10. uri pri kavarni ob
Cesti prvih borcev).

GOSPODARSTVO

9.00 odprtje Ljubljana foruma, na katerem bodo imeli nagovore predsednik vlade Miro Cerar,
podpredsednik Evropske investicijske banke Vazil Hudak, predsednik Ljubljana Foruma Blaž Golob
in ljubljanski župan Zoran Janković; Ljubljanski grad, Grajska planota 1, LJUBLJANA

9.00 odprtje mednarodne konference za podjetnike v organizaciji podjetniške skupnosti CEED z
uvodnim nagovorom veleposlanika ZDA v Sloveniji Brenta R. Hartleyja, na kateri pričakujejo več kot
400 podjetnikov iz 15 držav (še 29.); Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18, LJUBLJANA

9.00 odprtje konference Zbornice elektronske in elektroindustrije GZS, namenjene spodbujanju
digitalnih partnerstev, med uvodnimi govorci bo tudi državni sekretar na ministrstvu za gospodarski
razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti; ob 11.15 okrogla miza Strateška razvojna in inovacijska
partnerstva za Industrijo 4.0 (še 29.); GZS, dvorana A, Dimičeva 13, LJUBLJANA

9.00 odprtje mednarodne konference Slovenski dan varstva konkurence, prireja jo javna agencija za
varstvo konkurence, uvodni nagovor pa bo imel direktor agencije Andrej Matvoz; Hotel Slon,
Slovenska cesta 34, LJUBLJANA

9.00 odprtje posveta ob svetovnem dnevu pomorstva o povezovanju ladij, pristanišč in ljudi, ki ga
prirejata ministrstvo za infrastrukturo in Uprava RS za pomorstvo v sodelovanju z Luko Koper,
uvodni nagovor bo imel tudi direktor uprave za pomorstvo Jadran Klinec; Središče Rotunda,
Destradijev trg 11, KOPER

9.00 kongres Slovenskega toksikološkega društva Okoljska onesnažila in komunikacijska tveganja;
Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, LJUBLJANA

11.00 novinarska konferenca vodstva Konfederacije sindikatov Slovenije (KSS) Pergam, predstavili
bodo pobudo za sklenitev nove splošne kolektivne pogodbe za gospodarstvo; KSS Pergam, sejna
soba, Trg OF 14, LJUBLJANA (STA/)

15.45 novinarska konferenca pred uradnim odprtjem Managerskega kongresa, spregovorili bodo o
raziskavi Združenja Manager in Bisnode glede poslovne uspešnosti podjetij, povezanih v
managerskih združenjih v Sloveniji in Srbiji, predstavila pa se bosta tudi prejemnika priznanja
manager leta 2017 in vključi.vse; ob 17. uri odprtje kongresa z nagovorom predsednika Združenja
Manager Aleksandra Zalaznika; ob 20. uri podelitev priznanj najaktivnejšim članom Združenja
Manager; ob 20.40 podelitev priznanj manager leta 2017 in vključi.vse (še 29.); GH Bernardin, Obala
2, PORTOROŽ (STA/)

LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja v zadevi Hypo - Antonu Romihu, Božidarju
Španu, Andreju Potočniku in Andreju Oblaku (ob 8.15).

DRUŽBA
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8.30 začetek mednarodne konference s področja vsebinskega marketinga Pomp forum, na kateri bo
14 strokovnjakov iz sedmih držav predstavilo zgodbe s področij nativnega oglaševanja, družbenih
medijev, videa, vplivnostnega marketinga in komunikacijskih strategij; Cankarjev dom, klub,
Prešernova 10, LJUBLJANA

DOPOLNJENO 8.30 odprtje mednarodne konference v organizaciji Centra RS za poklicno
izobraževanje o ponovni uvedbi vajeništva v Sloveniji, na kateri bodo imeli uvodne nagovore med
drugim ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič, predsednik GZS
Boštjan Gorjup in predsednik OZS Branko Meh; predvidoma ob 9.30 izjave za medije; Four Points
by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4, LJUBLJANA (STA)

9.00 odprtje IRDO mednarodne znanstvene konference o družbenih odgovornosti, ki jo prirejata
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO) in Univerza v Mariboru; Univerza v Mariboru,
dvorana Borisa Podrecce, Slomškov trg 15, MARIBOR

9.30 seja ustavnega sodišča, na kateri bodo med drugim obravnavali pobudo Vilija Kovačiča za
oceno ustavnosti zakona o volilni in referendumski kampanji ter ustavno pritožbo zoper sklep vlade
za sodelovanje v referendumski kampanji ob zakonodajnem referendumu o zakonu o drugem tiru;
ustavno sodišče, salon, Beethovnova ulica 10, LJUBLJANA

9.30 trgatev modre kavčine - žametne črnine, potomke najstarejše trte na svetu; grajsko dvorišče,
PTUJ

10.00 strokovni posvet ob dnevu pravice vedeti o nadzoru nad porabo javnega denarja, ki ga
pripravlja Informacijski pooblaščenec, uvodna nagovora bosta imela predsednik DS Mitja Bervar in
informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik, sodelovala pa bosta tudi predsednik računskega
sodišča Tomaž Vesel ter predsednik Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil Borut Smrdel; ob 12. uri podelitev priznanja ambasador transparentnosti; DZ, dvorana DS,
Šubičeva 4, LJUBLJANA

11.00 novinarska konferenca slovenskega združenja za boj proti raku dojk Europa Donna pred
začetkom rožnatega oktobra, meseca osveščanja o raku dojk; Kavarna Čuk, Stegne 23 a,
LJUBLJANA (STA/)

11.00 novinarska konferenca o Festivalu Stare trte 2017, ki bo med 1. oktobrom in 11. novembrom;
Hiša Stare trte na Lentu, Vojašniška 8, MARIBOR (STA)

13.00 novinarska konferenca v okviru konference o virusnih hepatitisih in sookužbi s HIV v osrednji
in vzhodni Evropi, ki jo pripravlja Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana; GH
Union, srebrni salon, Miklošičeva 1, LJUBLJANA

13.15 ob koncu vseslovenske javne pobude Zavoda Med.Over.Net Ustavi se! se bodo udeleženci
dogodka odpeljali z vlakom iz Ljubljane (peron ob tiru 8) na sklepno prireditev v Radovljico, kjer
bosta imela nagovora ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in radovljiški župan Ciril Globočnik;
LJUBLJANA

14.00 seja mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, na kateri bodo med drugim obravnavali
predlog sklepa o sprejemu lokalnega energetskega koncepta; Mestna občina Nova Gorica, velika
dvorana, Trg Edvarda Kardelja 1, NOVA GORICA

14.00 preventivni dogodek Alkohol ubija, ki ga prirejata svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Mestne občine Ptuj ter Javna agencija za varnost prometa RS; Mestni trg, PTUJ

15.30 letno srečanje Slovenskega sociološkega društva z naslovom Sociološka imaginacija kot
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potencial družbenih sprememb v 21. stoletju (do 30.); Hotel Šport, Grajska cesta 2, OTOČEC

16.00 odprtje Medgeneracijskega centra Mežica (MCM); MCM, Ob Šumcu 9, MEŽICA (STA/)

17.00 seja občinskega sveta Občine Bohinj, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog odloka
o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem proračunu za letos ter odgovor ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede problematike pojava podlubnikov na območju bohinjske
občine; Občina Bohinj, sejna soba, Triglavska cesta 35, BOHINJSKA BISTRICA

18.00 predstavitev posodobljene izdaje Novega testamenta iz prvega slovenskega prevoda Biblije, ki
jo prireja Združenje Trubarjev forum v sodelovanju z organizacijo Eastern European Mission;
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec, Ronkova 4, SLOVENJ GRADEC

19.00 uvodni dogodek Socialnega tedna (do 7. 10.); Krekov trg 1, LJUBLJANA

KRANJ - Na okrožnem sodišču je predviden izrek sodbe obtoženima v zadevi jeseniška deklica (ob
14. uri). (STA)

NOVO LJUBLJANA - Glavni odbor sindikata Fides bo predvidoma znova razpravljal o uresničevanju
sporazuma, s katerim so marca zamrznili stavko.

LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču sojenje Patriciji Cenček, obtoženi uboja partnerja konec
februarja (ob 8.30).

SLOVENJ GRADEC - Na okrožnem sodišču nadaljevanje sojenja Petru Vravniku, obtoženemu uboja
Martina Rogine na reki Dravi blizu Dravograda julija 2015 (ob 9. uri).

LJUBLJANA - Svetovni dan pravice vedeti.

NEKAJ DOGODKOV V OKVIRU FESTIVALA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

10.00 okrogla miza o vseslovenskem projektu zgodnjega odkrivanja demence Adam, ki jo pripravlja
Zveza društev upokojencev Slovenije; Cankarjev dom, dvorana M1, Prešernova 10, LJUBLJANA

10.00 okrogla miza v organizaciji Socialne zbornice Slovenije z naslovom Pravice in soodgovornosti
življenja v starosti, sodelovali bodo varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, podpredsednica
Gerontološkega društva Slovenije Irena Drenik, publicist Karel Gržan, predstavnik Socialne zbornice
Slovenije Milan Pavliha in predsednik strokovnega sveta Socialne zbornice Slovenije Brane But;
Cankarjev dom, dvorana M4, Prešernova 10, LJUBLJANA

13.00 okrogla miza o ustvarjanju okolja za delo starejših, na kateri bodo med drugim sodelovali
ministrica za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak, svetovalec
predsednika republike za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Boštjan Žekš in predsednik uprave
Thermana Laško Samo Fakin; Cankarjev dom, dvorana M4, Prešernova 10, LJUBLJANA

14.00 okrogla miza z naslovom Starejši pešci varni v prometu, ki jo pripravljata Zveza društev
upokojencev Slovenije in Agencija za varnost v prometu; Cankarjev dom, dvorana M3, Prešernova
10, LJUBLJANA

15.30 zaključek festivala, udeležila se ga bosta tudi državna sekretarka na ministrstvu za kulturo
Damjana Pečnik ter kmetijski minister Dejan Židan; Cankarjev dom, Prešernova 10, LJUBLJANA

KULTURA

10.30 novinarska konferenca ob začetka delovanja sklada Plašč Petra Božiča - socialnega sklada
Društva slovenskih pisateljev (DSP); Društvo slovenskih pisateljev, Tomšičeva 12, LJUBLJANA
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11.00 dan odprtih vrat in druženje s kiparji v okviru mednarodnega simpozija kiparjev Forma Viva
Portorož 2017; na simpozijskem delovišču na Seči, PORTOROŽ

17.00 projekcija monumentalnega filma o življenju v Iraku režiserja Abbasa Fahdela z naslovom
Domovina: Irak, leto nič; Slovenska kinoteka, Miklošičeva cesta 28, LJUBLJANA

17.30 odprtje razstave perujskega modernista in izraznega subrealista Paula Ruiza Neire, ki jo
prireja Zavod Atelje Art Murn International; BTC, hala A, LJUBLJANA

18.00 odprtje razstave Jirija Bezlaja Prepleti; Kemijski inštitut, galerija, Hajdrihova 19, LJUBLJANA

18.00 odprtje fotografske razstave Antonia Živkoviča z naslovom Vrata/Zadnja izmena; grad
Gewerkenegg, razstavišče Nikolaja Pirnata, IDRIJA

18.00 odprtje razstave nagrajenca Prešernovega sklada za leto 1990 Bojana Gorenca v okviru
mednarodnega festivala likovnih umetnosti Kranj; Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno
umetnost Kranj, Glavni trg 18, KRANJ

19.00 pesniški večer z Milanom Jesihom; Beletrinina knjigarna, Novi trg, LJUBLJANA

19.00 odprtje skupinske razstave Utopija / Distopija: Arhitektura, mesto, teritorij; Mestna galerija
Ljubljana, Mestni trg, LJUBLJANA

19.30 prvi koncert Oranžnega abonmaja Slovenske filharmonije v novi sezoni (še 29.); Cankarjev
dom, Gallusova dvorana, Prešernova 10, LJUBLJANA

20.00 odprtje razstave Maje Smrekar K-9_topologija; Galerija Kapelica, Kersnikova 4, LJUBLJANA

20.00 koncert kanadske skupine Timber Timbre, spremljal jih bo britanski free jazz glasbenik Chris
Cundy; Kino Šiška, Katedrala, Trg prekomorskih brigad 3, LJUBLJANA

20.00 odprtje retrospektivne razstave Dušana Tršarja; Moderna galerija, Cankarjeva cesta 15,
LJUBLJANA

20.00 odprtje festivala gledaliških skupin Slovenije Linhartovo srečanje. (do 30.); POSTOJNA

MEDNARODNA DEJAVNOST

RIGA - Srečanje obrambnih ministrov držav članic Nata, udeležila se ga bo tudi ministrica za
obrambo Andreja Katič. Ob tej priložnosti bo Katičeva obiskala pripadnike Slovenske vojske v Latviji.

ZAGREB - Minister za kulturo Tone Peršak se bo udeležil dvostranskega srečanja s hrvaško
ministrico za kulturo Nino Obuljen Koržinek.

ISTANBUL - Mednarodni kongres svetovnih čebelarskih zvez Apimondia, udeležil se ga bo tudi
minister za kmetijstvo Dejan Židan. (do 3. 10.)

BEOGRAD - Srečanje visokih predstavnikov ministrstev s področja prometa, na katerem bodo
predstavili prvo prometno študijo za Podonavsko makroregijo. Udeležil se ga bo državni sekretar na
infrastrukturnem ministrstvu Jure Leben.

BRUSELJ - Evropska komisija bo objavila izsledke septembrske raziskave o gospodarskem
razpoloženju v EU in poslovni klimi v območju evra.
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LUXEMBOURG - Objava letnega poročila o izvrševanju proračuna Evropske unije za leto 2016 (ob
9. uri), vsebino bo ob 11. uri predstavil predsednik Evropskega računskega sodišča Klaus-Heiner
Lehne.

telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
mnenje/pripombe o servisu STA: e-mail: pripomba@sta.si

DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Alenka Potočnik, popoldne Tatjana Žnidaršič
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si

gospodarsko uredništvo:
dopoldne Elizabeta Gačnik, popoldne Karmen Kleiderman
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si

zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Mihael Šuštaršič, popoldne Jasna Vrečko
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

večerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Jernej Šmajdek

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

Avtor:
Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: USTAVI.SE, MED.OVER.NET

V fotoservisu STA bodo v četrtek, 28. septembra, na voljo fotografije z naslednjih dogodkov.
9.00 odprtje mednarodne konference za podjetnike v organizaciji podjetniške skupnosti CEED
z uvodnim nagovorom veleposlanika ZDA v Sloveniji Brenta R. Hartleyja, na kateri pričakujejo
več kot 400 podjetnikov iz 15 držav (še 29.); Gospodarsko razstavišče, Dunajska cesta 18,
LJUBLJANA9.00 odprtje Ljubljana foruma, na katerem bodo imeli nagovore predsednik vlade
Miro Cerar, podpredsednik Evropske investicijske banke Vazil Hudak, predsednik Ljubljana
Foruma Blaž Golob in ljubljanski župan Zoran Janković; Ljubljanski grad, Grajska planota 1,
LJUBLJANA11.00 novinarska konferenca vodstva Konfederacije sindikatov Slovenije (KSS)
Pergam, predstavili bodo pobudo za sklenitev nove splošne kolektivne pogodbe za
gospodarstvo; KSS Pergam, sejna soba, Trg OF 14, LJUBLJANA11.00 novinarska konferenca
slovenskega združenja za boj proti raku dojk Europa Donna pred začetkom rožnatega oktobra,
meseca osveščanja o raku dojk; Kavarna Čuk, Stegne 23 a, LJUBLJANA13.00 okrogla miza o
ustvarjanju okolja za delo starejših, na kateri bodo med drugim sodelovali ministrica za delo
družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak, svetovalec predsednika
republike za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Boštjan Žekš in predsednik uprave
Thermana Laško Samo Fakin; Cankarjev dom, dvorana M4, Prešernova 10, LJUBLJANA15.00
zaključek vseslovenske javne pobude Zavoda Med.Over.Net Ustavi se!, na katerem bosta
imela nagovora ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in radovljiški župan Ciril Globočnik;
Linhartov trg, RADOVLJICAdežurni v uredništvu: Aleš Osvaldtelefon: 01/24 10 138e-mail:
foto@sta.sifotoservis: http://foto.sta.si/
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Napoved - fotoservis, 28. 9. (četrtek)

bp/nek/bp
SPLETNI ČLANEK

https://www.sta.si/2433190

www.sta.si
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