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Ljubljana, 18. novembra (STA) - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti
Slovenije v četrtek, 19. novembra. POLITIKALJUBLJANA - Začetek referendumske kampanje
pred referendumom o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.7.30 nujna seja
odbora DZ za obrambo, na kateri bodo obravnavali predlog odgovora na vlogo za odločitev v
sporu zoper sklep DZ o zavrnitvi razpisa zakonodajnega referenduma o dopolnitvi zakona o
obrambi ter informacijo ministrice za obrambo Andreje Katič o zasedanju obrambnih ministrov
EU, ki je bilo 17. 11. v Bruslju; DZ, velika dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4,
LJUBLJANA9.00 nadaljevanje seje DZ, na kateri bodo obravnavali predlog zaključnega računa
proračuna RS za leto 2014, predlog zakona o zavarovalništvu, novelo zakona o ukrepih RS za
krepitev stabilnosti bank in novelo zakona o davčnem postopku; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4,
LJUBLJANA (STA/FOTO)11.00 predsednik DZ Milan Brglez bo sprejel japonskega državnega
ministra za zunanje zadeve Joyija Muto (fototermin), ob 11.40 bo v velikem salonu pogovor s
člani skupine prijateljstva z Japonsko (fototermin); DZ, soba 217, Šubičeva 4, LJUBLJANA13.00
seja Državne volilne komisije (DVK), na kateri bodo obravnavali predloge Koalicije Za otroke gre
in navodilo za delo volilnih odborov pri izvedbi referenduma o noveli zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih; DVK, Slovenska cesta 54, LJUBLJANA14.00 seja komisije DS za
gospodarstvo, obrt, turizem in finance, na kateri bodo med drugim obravnavali novelo zakona o
plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter letno poročilo upravljanja kapitalskih
naložb RS in SDH za leto 2014; DZ, soba 209, Šubičeva 4, LJUBLJANAGOSPODARSTVO9.00
odprtje strokovne konference s predstavitvijo prednosti informacijskega modeliranja gradbenih
objektov, ki jo organizira Združenje siBIM v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije, Zbornico
za arhitekturo in prostor Slovenije ter Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije; LENDAVA9.00
novinarska konferenca Mestne občine Maribor ob zaključku del na projektu odvajanja in čiščenja
odpadne vode na območju Maribora; MO Maribor, dvorana generala Rudolfa Maistra, Ulica heroja
Staneta 1, MARIBOR (STA/AVDIO)9.00 odprtje konference notranjih revizorjev, ki jo prireja
Slovenski inštitut za revizijo (še 20.); Hotel Atrij, Cesta na Roglo 15, ZREČE9.30 odprtje
Slovenskih regionalnih dnevov 2015 o globalnih izzivih in regionalnem razvoju, ki jih organizira
ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, zbrane pa bo nagovoril minister Zdravko
Počivalšek (še 20.); ob 10. uri bodo izjave za medije; ob 11.30 okrogla miza o vpetosti regionalne
politike v izvajanje Operativnega programa evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020;
ob 16.15 okrogla miza o strategiji prostorskega razvoja kot priložnosti za vzpostavitev
regionalnega prostorskega načrtovanja in učinkovito umeščanje ključnih regijskih projektov v
programskem obdobju 2014-2020 in 2021-20127; Hotel Terme, dvorana Termopolis, Topliška
cesta 35, ČATEŽ OB SAVI (STA/AVDIO)10.00 novinarska konferenca Zveze svobodnih
sindikatov Slovenije in Sindikata delavcev trgovine Slovenije glede zahteve za ustavno presojo
dela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; Dom sindikatov, velika dvorana,
Dalmatinova 4/VI, LJUBLJANA10.00 novinarska konferenca v okviru mednarodne konference
Infosek 2015; Hotel Perla, konferenčni center, Kidričeva ulica 7, NOVA GORICA10.00 odprtje
konference za računovodje in poslovne sekretarje - XXL Konferenca 2015 v organizaciji podjetja
SAOP, na kateri bodo med drugim razpravljali o davčnih blagajnah in novostih na področju plač v
javnem sektorju v letu 2016 (še 20.); Terme Olimia, Zdraviliška cesta 24, PODČETRTEK10.30
novinarska konferenca Statističnega urada RS (Surs), na kateri bodo predstavili publikacijo
Nacionalni računi o gospodarski krizi v Sloveniji; Surs, Litostrojska 54, LJUBLJANA
(STA/AVDIO)10.45 novinarska konferenca družb Datalab in Telekom Slovenije v okviru devete
Pantheon konference, na kateri bodo predstavili novo generacijo poslovnega programa Pantheon
X in aktivnosti na področju uvedbe davčnih blagajn; Four Points by Sheraton Ljubljana Mons,
dvorana Grafika, Pot za Brdom 4, LJUBLJANA11.00 novinarski brunch MasterCard, na katerem
bodo spregovorili o prihodnosti plačilnih poti ter izsledkih raziskave MasterIndex, predstavili pa
bodo tudi projekt Priceless Citles; Dvorni bar, Dvorni trg 2, LJUBLJANA11.00 novinarska
konferenca Kluba slovenskih podjetnikov - Slovenian Business Cluba, na kateri bodo med drugim
spregovorili o negativnih vplivih davčne reforme; GH Union, rdeči salon, Miklošičeva 1,
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LJUBLJANA (STA/AVDIO)11.00 novinarska konferenca GZS-Zbornice za poslovanje z
nepremičninami, na kateri bodo predstavili dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb
energetske prenove stavb; GZS, dvorana F, Dimičeva 13, LJUBLJANA (STA/AVDIO)11.00
novinarska konferenca Citycentra Celje, na kateri bodo med drugim predstavili poslovne rezultate;
osrednji prireditveni prostor, CELJE (STA/AVDIO)12.00 v okviru priprav na dan odprtih vrat
slovenskih podjetij se bosta z dijaki srednjih tehničnih šol pogovarjala generalni direktor GZS
Samo Hribar Milič in generalna direktorica Zavoda RS za zaposlovanje Mavricija Batič; GZS,
dvorana F, Dimičeva 13, LJUBLJANA12.00 novinarska konferenca Krke, na kateri bodo
predstavili devetmesečne poslovne rezultate, tekoče poslovanje ter ostale aktivnosti družbe in
skupine Krka; Krka, Lamutova soba, Šmarješka cesta 6, NOVO MESTO (STA/AVDIO)12.30
odprtje Poslovne konference Portorož (PKP) 2015 v organizaciji Poslovne akademije časnika
Finance, na kateri bodo med drugim razpravljali o prihodnosti EU, napovedih za slovensko in
svetovno gospodarstvo v letu 2016 ter migracijskih procesih in njihovi prihodnosti (še 20.); ob 20.
uri bo podelitev nagrade časnika Finance za izjemne dosežke v gospodarstvu; GH Bernardin,
Obala 2, PORTOROŽ (STA/AVDIO)14.30 uradno odprtje novega vodnega črpališča Zabrdje, ki
se ga bo udeležil tudi minister za javno upravo Boris Koprivnikar; Zabrdje 18, MIRNANOVA
GORICA - Ponovno sojenje Dušanu Črnigoju v zadevi Stavbenik (ob 9. uri).DRUŽBA9.00 odprtje
sklepne konference projekta za integracijo Rominj v izobraževanje in na trg dela ter njihovo
vključevanje v družbo, na kateri bosta uvodoma spregovorila tudi direktor urada vlade za
narodnosti Stane Baluh in predsednica Sveta romske skupnosti Slovenije Janja Rošer; Hotel City,
Dalmatinova ulica 5, LJUBLJANA9.00 odprtje mednarodnega slovenističnega znanstvenega
simpozija Obdobja, ki ga prireja Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri oddelku za
slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, nagovor pa bo imela tudi ministrica za
izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič (do 21.); univerza, zbornična dvorana,
Kongresni trg 12, LJUBLJANA9.30 mednarodna konferenca z naslovom Otroci in mladi na poti:
proti natančnejši definiciji njihovih najboljših koristi, ki jo med drugim prirejata Inštitut za
družboslovne študije Univerze na Primorskem in Slovenska filantropija, na kateri bodo
spregovorili o mladoletnih migrantih brez spremstva (še 20.); GH Bernardin, dvorana Aurora,
Obala 2, PORTOROŽ9.30 uradni začetek projekta Čebelarske zveze Slovenije (ČZS) z naslovom
Svetovni dan čebel združuje Slovence in povezuje svet, v okviru katerega bodo čebelarji ministru
za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano Dejanu Židanu predali posebno listino Stopimo skupaj; ob
15. uri bo na sedežu ČZS (Brdo pri Lukovici 8, Lukovica) še novinarska konferenca s
predstavitvijo projekta; ploščad pred MKGP, Dunajska 22, LJUBLJANA (STA)10.00 novinarska
konferenca pred dnevom slovenske hrane in tradicionalnim slovenskim zajtrkom 2015, na kateri
bodo ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič, ministrica za zdravje
Milojka Kolar Celarc, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan in predsednik
Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč predstavili omenjen projekt; ministrstvo, sejna soba 533,
Dunajska 22, LJUBLJANA (STA/FOTO/AVDIO)10.00 odprtje mednarodne konference o strpnosti
in različnosti skozi poučevanje športne vzgoje, ki jo organizira Zavod RS za šport Planica (še 20.);
ob 12. uri se bo konference udeležila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja
Makovec Brenčič; Kompas Hotel, Cankarjeva 2, BLED11.00 pogovor o izzivih migrantske krize za
Evropo in Slovenijo, ki ga prireja NSi, sodelovali pa bodo nekdanji nemški minister za notranje
zadeve Hans Peter Friedrich, nekdanji slovenski minister za zunanje zadeve Dimitrij Rupel, vodja
poslanske skupine NSi Matej Tonin in predsednik odbora DZ za zunanjo politiko Jožef Horvat;
NSi, Cankarjeva 11, LJUBLJANA (FOTO)11.00 podelitev priznanja Agencije za varnost v prometu
posameznikom za njihovo večletno neprekinjeno delo na preventivnem področju in za njihov
prispevek k večji varnosti v prometu; Mestna hiša Rotovž, Rotovški trg 1, MARIBOR12.30 odprtje
prenovljenega Urgentnega centra UKC Maribor, na katerem bodo imeli nagovore ministrica za
zdravje Milojka Kolar Celarc, direktor UKC Maribor Gregor Pivec in predstojnik Urgentnega centra
UKC Maribor Roman Košir; ob 14. in 15. uri vodeni ogledi za javnost; pred vhodom v Urgentni
center, Ljubljanska ulica 5, MARIBOR14.00 odprtje simpozija ob 45. obletnici kronične dialize in
transplantacije v Sloveniji, ki ga organizira Klinični oddelek za nefrologijo UKC Ljubljana (do 21.);
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UKC Ljubljana, predavalnica 1, Zaloška cesta 7, LJUBLJANA14.00 seja sveta za znanost in
tehnologijo, na kateri bodo med drugim obravnavali nacionalni program visokega šolstva; vlada,
velika sejna dvorana, Gregorčičeva 27, LJUBLJANA14.00 seja sveta zavoda UKC Maribor, na
kateri bodo med drugim obravnavali rebalans finančnega načrta za letos; UKC Maribor, sejna
soba Klinike za pediatrijo, Ljubljanska ulica 5, MARIBOR15.00 tradicionalna akcija Rezervirano za
rumeno Nove generacije SLS in Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine, na kateri bodo
podpredsednik Nove generacije SLS Daniel Valentine ter člani Društva paraplegikov ljubljanske
pokrajine Slavko Kranjc, Bojan Lukežič in Živa Hribar opozarjali na nepravilno parkirane
avtomobile na parkirnih mestih, rezerviranih za invalide; po dogodku bodo izjave za medije;
Osrednja ljubljanska tržnica, pri Vodnikovem spomeniku, Vodnikov trg, LJUBLJANA15.00 izredna
seja mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, na kateri bodo med drugim obravnavali predlog
odloka o občinskem proračunu za leto 2016; Mestna občina Nova Gorica, velika dvorana, Trg
Edvarda Kardelja 1, NOVA GORICA16.00 odprtje Festivala KULinarike, na katerem bodo lahko
obiskovalci spoznali in okušali okuse osrednje Slovenije (še 20.); GH Union, Miklošičeva 1,
LJUBLJANA16.00 odprtje festivala medijske kulture in trendov - Naprej/Forward, ki ga organizira
Društvo novinarjev Slovenije v sodelovanju s slovenskimi medijskimi hišami (do 21.); ob 21. uri bo
podelitev nagrad za najboljše novinarske in fotoreporterske dosežke leta 2015 čuvaj/watchdog;
Lutkovno gledališče Ljubljana, Oder pod zvezdami, Krekov trg 2, LJUBLJANA (FOTO)18.00
predstavitev knjige socialnega delavca in terapevta Petra Topića z naslovom Zasvojenost s
seksualnostjo v digitalni dobi: priročnik za strokovnjake, zasvojene in njihove družinske člane;
Fakulteta za socialno delo, čitalnica knjižnice, Topniška 31, LJUBLJANA18.00 uradno odprtje
coworking prostorov Kovačnice, ki se ga bo udeležil tudi kranjski župan Boštjan Trilar (ob 11. uri
bo tudi novinarska konferenca, kjer bo župan na voljo tudi za vprašanja medijev glede sredine
seje mestnega sveta); nekdanja Trgovska šola, Župančičeva 22, KRANJ18.00 javni forum z
naslovom Kako ogradimo sovražni govor?, ki ga organizira Fakulteta za družbene vede v
sodelovanju z Mladinskim informacijsko-svetovalnim centrom Infopeka, sodelovala pa bosta tudi
predavatelj na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru Boris Vezjak in podpredsednica sveta za
odziv na sovražni govor Metka Mencin Čeplak; Pekarna Magdalenske mreže, Ob železnici 16,
MARIBOR18.00 predsednik republike Borut Pahor bo odprl muzejsko pot Dotakni se, ki je v celoti
prilagojena slepim in slabovidnim; Muzej pošte in telekomunikacij, Polhov Gradec 61, POLHOV
GRADEC (FOTO)19.00 predstavitev zbornika Odgovori sodobnim izzivom odraščanja, ki jo
prirejajo pred svetovnim dnevom otroka (20. 11.) in ob 25. obletnici Tom telefona, sodelovali pa
bosta ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak ter
predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik; GH Union, srebrni salon,
Miklošičeva 1, LJUBLJANA19.00 dobrodelni koncert, od katerega bodo zbrana sredstva namenili
pevcu Tomažu Ahačiču Foglu in njegovi družini; Hala Tivoli, Celovška cesta 25,
LJUBLJANALJUBLJANA - Mednarodni dan moških.LJUBLJANA - Svetovni dan
stranišč.KULTURA10.00 novinarski zajtrk pred tretjo izdajo projekta Identity Dress, ki se ga bosta
udeležila tudi kuratorja Eric Maj Potočnik in Matjaž Plošinjak; Narodni muzej Slovenije, atrij,
Muzejska ulica 1, LJUBLJANA10.00 novinarska konferenca Inštituta IRIU, na kateri bodo
predstavili podrobnosti 14-dnevnega Kaj se dogaja z IRIU? festivala, ki bo potekal od 23. 11. do
6. 12.; Celjski mladinski center, Mariborska cesta 2, CELJE11.00 novinarska konferenca pred
premiero gledališke predstave Brez solz za pedre (po dokumentarnem romanu Johana Hiltona),
ki je nastala v koprodukciji ŠKUC gledališča in Cankarjevega doma; Cankarjev dom, Štihova
dvorana, Prešernova 10, LJUBLJANA (STA/AVDIO)11.00 novinarska konferenca s predstavitvijo
mednarodne študentske konference primerjalne književnosti Prva stran, ki bo med 2. in 4.
decembrom v Ljubljani; lokal Ziferblat, Vegova ulica 8, LJUBLJANA11.00 novinarska konferenca
Šentjakobskega gledališča pred premiero predstave Milana Jesiha Triko v režiji Gorazda Žilavca;
Šentjakobsko gledališče Ljubljana, Krekov trg 2, LJUBLJANA11.00 prikaz japonske tradicionalne
obrti izdelave lesenih mask za gledališče "no", ki ga bo v okviru obiska v Sloveniji izvedel japonski
rezbarski mojster Hideto Kitazawo; Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, LJUBLJANA13.00
strokovni posvet ob 15. obletnici projekta Rastoča knjiga, ki ga prirejajo v sodelovanju z DS,
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nagovore pa bodo imeli tudi predsednik DS Mitja Bervar, predsednik Sazu Tadej Bajt in direktor
javnega sklada za kulturne dejavnosti Igor Teršar; DZ, dvorana DS, Šubičeva 4, LJUBLJANA
(STA)18.00 odprtje razstave Društva arhitektov Ljubljana Vizije so 10, odprl jo bo ljubljanski
župan Zoran Janković; Galerija Kresija, Stritarjeva ulica 6, LJUBLJANA18.00 premiera lutkovne
predstave Toona Tellegena z naslovom Jutri je bila zabava, ki jo je režirala Martina Maurič Lazar;
Lutkovno gledališče Ljubljana, veliki oder, LJUBLJANA19.00 odprtje razstave Sergeja Kapusa
Futur Anterieur; Galerija Equrna, Gregorčičeva ulica 3, LJUBLJANA19.00 odprtje Mednarodne
likovne kolonije Adria Art 2015 (do 21. 12.); Galerija Krka Ljubljana, Dunajska cesta 65,
LJUBLJANA19.00 ministrica za kulturo Julijana Bizjak Mlakar bo odprla razstavo Poljub z
jezikom: slovnice in slovarji slovenskega jezika od začetkov do danes; NUK, Turjaška 1,
LJUBLJANA19.30 tretji koncert v okviru abonmaja Kromatike: Simfonični orkester RTV Slovenija
bo vodil En Shao, solistka bo Hongyan Zhang na kitajski različici lutnje, imenovani pipa;
Cankarjev dom, Prešernova 10, LJUBLJANA19.30 predpremiera glasbeno-scenskega projekta
Carmine Slovenice Fortuna Fauvelu ne bo par!, ki temelji na srednjeveški pesnitvi Roman de
Fauvel in glasbeno-scenskem delu Fauvel '86 Lojzeta Lebiča; SNG Maribor, stara dvorana,
Slovenska ulica 27, MARIBOR20.00 odprtje razstave japonske umetnice Ai Hasegawa na temo
istospolnega starševstva ter spodbujanja debat o biotehnoloških rešitvah svetovnih problemov;
Galerija Kapelica, Kersnikova 4, LJUBLJANA20.00 premiera Schnitzlerjeve črne komedije Vrtiljak;
MGL, veliki oder, Čopova 14, LJUBLJANAMEDNARODNA DEJAVNOSTLONDON - Predsednik
vlade Miro Cerar bo na obisku v Veliki Britaniji, kjer se bo med drugim srečal s premierjem Velike
Britanije in Severne Irske Davidom Cameronom. Delovno srečanje bosta namenila izmenjavi
stališč o reformi EU, ki jo predlaga Velika Britanija, izmenjala pa si bosta tudi stališča glede
zadnjih terorističnih napadov v Parizu. (program obiska v nadaljevanju) (FOTO)PROGRAM
OBISKA PREDSEDNIKA VLADE MIRA CERARJA V VELIKI BRITANIJI9.30 srečanje
predsednika vlade z londonskim županom Jeffreyjem Mountevansom (fototermin); Mansion
House, LONDON (FOTO)10.30 srečanje predsednika vlade s predsednikom EBRD Sumo
Chakrabartijem (fototermin); EBRD, One Exchange Square, LONDON (FOTO)11.45 srečanje
predsednika vlade s predsednikom spodnjega doma parlamenta Velike Britanije in Severne Irske
Johnom Bercowom (fototermin); St. Margarets Street, LONDON (FOTO)12.30 delovno kosilo, ki
ga v čast predsedniku vlade priredi predsednik vlade Velike Britanije in Severne Irske David
Cameron (fototermin ob prihodu in odhodu); Downing Street 10, LONDON (FOTO)13.50 izjava
predsednika vlade Mira Cerarja za predstavnike slovenskih medijev; pred Downing Street 10,
LONDON (FOTO)14.45 srečanje predsednika vlade s predsednico lordske zbornice Velike
Britanije in Severne Irske baroneso Frances D'Souza (fototermin); Lordska zbornica Parlamenta,
LONDON (FOTO)15.50 predsednik vlade si bo ogledal razstavo I feel Slovenia. I feel at Home.;
More London, SE1, LONDON (FOTO)18.30 udeležba predsednika vlade na sprejemu za
predstavnike vlade in parlamenta Velike Britanije in Severne Irske, Slovence, ki živijo v Veliki
Britaniji in Severni Irski in prijatelje Slovenije (fototermin); UK Europe House, 32 Smith Square,
LONDON (FOTO)telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152telefaks: 01/ 43 42 970e-mail:
desk@sta.simnenje/pripombe o servisu STA: e-mail: pripomba@sta.siDEŽURNI:notranjepolitično
uredništvo:dopoldne Alenka Potočnik, popoldne Tjaša Doljaktel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail:
notranja@sta.sigospodarsko uredništvo:dopoldne Karmen Kleiderman, popoldne Janja Zalartel.
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:
Ksenija Brišartel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.sivečerni dežurni urednik (od 17. do 23.
ure): Alen Pivkspremljate nas lahko tudi na:Facebook:
https://www.facebook.com/STA.NoviceTwitter: https://twitter.com/STA_novice
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SLOVENIJA

18.11.2015 www.naprostem.si

Stran/Termin:

Naslov: Festival kulinarike in Slovenski festival vin
Avtor: Matej Luzar
Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1,00

Površina/Trajanje:

Naklada:

Gesla: 18. SLOVENSKI FESTIVAL VIN, 8. FESTIVAL KULINARIKE, FESTIVAL
http://www.naprostem.si/novice/13884/festival_kulinarike_in_slovenski_festival_vin.html
Prijava

Išči

Uporabnik *:

Domov
Turizem
Domov

>
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Trgovina

Oprema in ostalo

Forum

Galerije

Ostani prijavljen

Destinacije nastanitve
,

Prijava

z

Registracija uporabnika

Revija

Kulinarika in oštarije

vinsko-kulinarični festival

Zadnje aktivnosti

Festival kulinarike in Slovenski festival vin

Zadnji oglasi
Zadnji pluski

5 najglobljih jezer na svetu
06.08.15 , Novice,

Ta četrtek in petek bo v ljubljanskem Grand hotelu Union na ogled in
pokušino na voljo najboljše , kar Slovenija ponuja na področju

kulinaričnih dobrot in vin.
0

Gregor Mlakar Svatnšk

URBANI GLADIATOR KAMNIK
27.07.15 , Forum , ljubljanica

Brezskrbno na plažo
08.07.15 , Novice,

s

Swymbagom

Kristina Oliver

URBANI GLADIATOR LAŠKO

18.11.2015 Avtor: Matej Luzar

08.07.15 , Forum , ljubljanica

V stotih dneh od Monaka do Trsta
Charly Chf
29.06.15 , Novice,

Nove slike
na Peco

v

albumu : 2015 0625 Vzpon

Nikita je dodal nove slike

v

svojo galerijo.

Poglej in komentiraj ...

26.06.15, Galerije , Nikita

Po Poti Jeprškega učitelja
14.05.15 , Novice,
Rudi Zevnik
Prodajam P : Suunto Ambit2 Sapphire
Izleti na HR
Janče ( 792 m ) , 1.5.15-31.8.15
Forum , PEŠO
30.04.15 , ghost
07.09.14
Slo. račun , garancija feb.2016, kot nova !

Kulinarični
potep
Info na ZS.
Gorenjske
Cena 400 00 EUR
:

katalogom Okusi

s

,

17.03.15 , Novice,

Marija Kosir

Saucony

Prodajam

15. Prešernov
Hattori pohod na Zavrh
05.02.15 copati
Forum sdutrip
tekaški
,

,

03.03.14 suki

Najdaljši Zipline

v

Prodam popolnoma

Evropi

07.12.14 , Novice,
Kremni David Bosch
nove SAUCONY Hattori ( barefoot) tekaške

Na Festivalu kulinarike bodo svoje spretnosti pokazali nekateri največji slovenski kulinarični mojstri.

Foto : www.visitljubljana.com

Festival kulinarike je razdeljen na dva dela.
V prvem , Gledališču okusov , v živo pred
občinstvom svoje jedi ustvarjajo najbolj
priznani slovenski kuharski mojstri. V
drugem , Galeriji okusov, pa se s svojo
ponudbo predstavljajo slovenske
restavracije in gostinske šole. Oba dela
vsako leto povezuje in njuno vsebino
zaznamuje osrednja tema festivala.

Letos so to Okusi Ljubljane, projekt , ki je
letos v posodobljeni obliki uspešno oživil
tradicionalne ljubljanske jedi. V Gledališču
okusov bodo tako ljubljanski chefi pripravljali
jedi , kot so kranjska klobasa , goveji jezik ,
žabji kraki , leteči žganci in ljubljanska jajčna
jed. Medtem bodo v Galeriji okusov na
pokušino ljubljanski štruklji, šmarnogorski
ričet , pražen krompir in druge specialitete.

copate. Ljubljane
Številka sov sicer
42.5 ampak so
Okusi
Bruslju
številke
zelo majhne , tako da ustrezajo
05.12.14 , Novice,
Robert Titan
normalni številki 40 41.So unisex barve ,
primerne
La
Sportiva
tako Trango
...
Alp GTX
25.10.14
, Novice
,
Cena
: 50
,00 EUR
Mirko Globočnik
Prodajam
Nahrbtnik
+
Nova
Ribja
brv v Ljubljani
hidracijski
13.10.14 Novice
Matic Brdnik
meh GeigerRig
RIG700
Pohod Po vinskih goricah na Boč I.
,

Festival kulinarike
19. in 20. november 2015
Odprto : 16 : 00-20 : 00
Več informacij : www.festivalkulinarike.si

Slovenski festival vin
19. in 20. november 2015
Odprto : 15 : 00-21 : 00
Več informacij : www.slovenskifestivalvin.si

,

30.09.14 , Prireditve ,

Velimir Baćko Bijelić

Prikaži več

Zipline
tudi v Pustolovskem parku
Zadnji pluski
Geoss
pajzbar
+1 Armel
23.09.14 , has_voted
Novice,
Fika

GRINTOVEC 2558m
pajzbar
Bomo
to turco
objavili v Avanturo
prihodnjem
ŽIV ŽAV
z mini
Zminško
:

tednu

Vstopnice:

Napoved: akcijske
GRINTOVEC
2558mkamere Garmin

30 EUR enodnevna, 50 EUR dvodnevna ; v četrtek so
študentom od 17. ure dalje vstopnice na voljo po znižani ceni
10 EUR. Cena vstopnic vključuje vstop in pokušino vseh

od Jože
DomaJere
v Kamniški Bistrici je
pajzbar
, Novice,
22.07.14: Grintovec
dobra priprava za tako rekoč vse : ) Mi pa jutri
šibamo
na Skuto čez
Dolgi hrbet
Po
slovenski
planinski
potiz Jezerskega
v 30 dneh
, Novice
,
Bostjan Menda
Svete je pot skrajno
oziroma
Ravenske
Kočne.
26.06.14 iz
zanimiva , heh ...

festivalskih vin, uraden festivalski katalog , obisk obeh
festivalov ter vseh delavnic, na katere pa je potrebna
predhodna prijava.

Žlahtna kapljica najvišje kakovosti
Na tradicionalnem Slovenskem festivalu vin se bodo z vinskimi vzorci predstavili vrhunski slovenski
vinarji in vinogradniki , gostovali pa bodo tudi vinarji iz tujine. Festival spremljajo izobraževalni

!

11.08.14 , Forum , GOSpek
pajzbar has_voted +1

Najhitrejši spusti

z

Mont Blanca

Nejc Grilc
19.05.14 , Novice, Prikaži
več

Migingo , najbolj poseljen otok na svetu

Najboljši
komentarji
v obdobju
Novice
Bostjan Svete
30.04.14 ,

,

Slavnik (1028 m ) iz Podgorja
29.04.14 , Ture ,

Jan Klavora

program , vodene degustacije , predavanja in delavnice.
Kje smo bili leta 2013 ?

Slovenska vina niso splošno znana povsod po svetu , vendar so zaradi pestrosti in kakovosti okusov
deležna velike pozornosti povsod, kjer se predstavljajo. Festival predstavlja vrhunska vina tako
laičnim obiskovalcem kot tudi poznavalcem vin , strokovnjakom in poslovnežem. Predstavitev
vrhunskih vin slovenskih in tujih vinarjev se vsako leto udeležujejo gostinci, uslužbenci , ki skrbijo za
vina v restavracijah in hotelih , poslovneži , novinarji , trgovci, lastniki vinotek , vinarji in vinogradniki ,
sommelierji ter številni drugi.

08.01.14 , Novice,

NaProstem.si

Visoki cilji novega predsednika KZS
12.11.13 , Novice,

Bostjan Svete

BEGUNŠČICA 2060m
27.10.13 , Forum , maratonc

STORŽIČ 2132m
28.09.13 , Forum , maratonc

Na NLB sprejem za Tino Maze in
zmagovalce nagradne igre, ki so

pravilno napovedali njene točke
25.09.13 , Novice ,

Šik

Šenčur Slovenski Izdelki

Kamniško-savinjske
Tagi : vinsko-kulinarični festival, gastronomija , slovenski festival vin, festival kulinarike , vino, Festival , Ljubljana ,

Kulinarika

03.09.13 , Forum , pajzbar

SKUTA 2532 m
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SLOVENIJA

19.11.2015 Slovenske novice

Stran/Termin:

19

Naslov: Avstrijska Štajerska se predstavi
Avtor:
Rubrika/Oddaja: TURISTIČNA TRIBUNA

Žanr: VEST

70,77

Naklada: 92.805,00

Površina/Trajanje:

Gesla: 8. FESTIVAL KULINARIKE, FESTIVAL KULINARIKE

Avstrijska Štajerska se predstavi
Ljubljana – Lani

tik pred božičem, kljub
temu pa se lahko na avstrijskem Štajerskem pohvalijo z rekordno
so dočakali sneg šele

turistično bero minule zime. Na nedavni izčrpni predstavitvi
nove sezone tega zelenega srca Avstrije v prijetnem ambientu
ljubljanske Prekmurske gostilne Gujžina so z neprikritim ponosom
poudarili podatek o petih milijonih prenočitev in za dobre
tri odstotke povečanem številu gostov. Čeprav je bil naš delež
sorazmerno majhen , 9000 gostov in 35.000 prenočitev , pa je
to vendarle pomenilo devet odstotkov več kot leto prej , in to
je podatek , ki ga štajerski sosedje očitno znajo ovrednotiti. V
novo sezono bodo vstopili z eno večjo , 16-milijonsko investicijo
v novo šestsedežnico in v tri nove proge na smučišču Turracher
Hohe, veliko pa so delali tudi za razširitev in izboljšanje drugih
prog v pokrajini. Posebno pozornost spet namenjajo obsmučarski
dejavnosti z glasbenimi zabavami, festivali kulinarike ,
pripravljajo tudi najvišjo kmečko tržnico Alpah , saj bi nadvse
radi potrdili sloves, da spadajo med tiste tri regije v Alpah , kjer
je smučanje najbolj prijetno. Prvi veliki met napovedujejo že
na začetku decembra v slovitem Schladmingu , saj njihov Ski
Open velja za največjega v Evropi. Veliko si obetajo tudi od
januarskega svetovnega prvenstva v poletih na Kulmu , kjer
pričakujejo precej navijačev slovenskih orlov , naše goste pa
kot vedno vabijo na tudi pri nas vse bolj priljubljene slikovite
adventne tržnice v Gradcu in na Visokem Štajerskem.
P.

L.
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SLOVENIJA

19.11.2015 www.instore.si

Stran/Termin:

Naslov: Slovenija: 18. festival vin in 8. festival kulinarike
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1,00

Naklada:

Gesla: 8. FESTIVAL KULINARIKE, FESTIVAL KULINARIKE
http://www.instore.si/newsarticle/newsarticle/18-festival-vin-in-8-festival-kulinarike
IN STORE in your country :

SLOVENIJA

Sreda , 18.11.2015

||

||

Slovenija : 18. festival vin in 8. festival kulinarike

Novice

19.11.2015
18. Slovenski festival vin in 8. Festival kulinarike Ljubljano vsako leto spremenita v pravo vinskokulinarično
prestolnico. Potekala bosta danes in jutri v Grand hotelu Union , otvoritev pa bo ob 15.uri.

• Novice
• Novice
• Novice

Na novinarski konferenci so razglasili tudi zmagovalce

Slovenija

Regija

Svet

letošnjega Festivalskega ocenjevanja.
NAj vina 2015 so :
Mlado vino : Gaube , Prvenec , 2015
Belo vino : Vino Kupljen Jeruzalem-Svetinje , Samo
Kupljen , Spirit of Jeruzalem , 2011
NAJ Rdeče vino : Vina Zgonik , Aleksander in Damir
Zgonik, Rdeči cuvee , 2012
NAJ Mehurčki : Radgonske gorice d. d. , Zlata radgonska
penina , brut nature, 2007
NAJvišje ocenjeno vino : Vino Kupljen Jeruzalem-Svetinje ,
Samo Kupljen , Spirit of Jeruzalem , 2011
NAJ

NAJ

obiskovalce Slovenskega festivala so pripravili sedem
brezplačnih delavnic. Prvi letošnji termin je namenjen
vinskemu sektorju, ki ga skozi številke predstavil Dušan
Brejc, direktor Vinske družbe Slovenije. Temu bodo
sledile še tri delavnice : Jože Rozman bo ob klepetu z
gosti in ob degustaciji šestih vin predstavil projekt Lidlov
vinar 2015; Špela Štokelj, slovenska vinska kraljica za
leto 2014 , bo predstavila projekt Vinski univerzum
za mlade; vrhunski slaščičar Naser Gashi in priznana
sommelierka Mira Šemić bosta za revijo Pet zvezdic iskala
odgovore na Macaron ali makron, kaj pa vino ; Slovensko
vinsko kraljestvo pa vas bo skupaj s petimi lokalnimi vinski
kraljicami in njihovimi vini popeljalo na popotovanje po
vinorodnih okoliših.
Za

mladi

Nazaj
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kolikor želite prejemati e-novice , prosimo , izpolnite obrazec. Obvezno izpolnite vsa polja.
Pridobljeni podatki so namenjeni izključno interni uporabi z namenom obveščanja o
InStore novostih in ponudbah. Vse pridobljene podatke obravnavamo v skladu z Zakonom
o varovanju osebnih podatkov.
V

Ime in priimek :

Naslov / Ulica:

Funkcija:

Kraj :

Podjetje :

Poštna številka :

Dejavnost:

Telefon/Mobilni :

e-pošta:

Pošlji
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