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ONA PLUS

Stran/Termin: 8

SLOVENIJA

Koledar
Napovednik dogodkov - november 2014

Barbara Kotnik
KOLEDAR

Žanr: NAPOVEDNIK

Naklada:

7.500,00

SLOVENSKI FESTIVAL VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT, FESTIVAL KULINARIKE
Vzajemna

Stran/Termin: 52

SLOVENIJA

November 2014
napoved prireditev

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
4.11.2014
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

TURISTIČNI NAPOVEDNIK

5.11.2014
Naslov:
Vsebina:

Naklada: 26.300,00

SLOVENSKI FESTIVAL VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT
www.sta.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Napoved - Slovenija, 5. 11. (sreda) (dopolnjeno)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v sredo, 5. novembra.

mva/bst/mva

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Žanr: NAPOVEDNIK

Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
Delo

Stran/Termin: 14

SLOVENIJA

Vinska pot
V soboto, 8. novembra, med 10. in 17. uro bo v starem mestnem jedru prestolnice prireditev
Ljubljanska vinska pot, ki zaznamuje ljudsko tradicijo martinovanja, ko se mošt spremeni v
vino.

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

TRIP

Žanr: VEST

Naklada: 39.340,00

LJUBLJANSKA VINSKA POT

1

SLOVENIJA

4.11.2014 ONA PLUS

Stran/Termin:

8

Naslov: Koledar
Avtor: Barbara Kotnik
Rubrika/Oddaja: KOLEDAR
Površina/Trajanje:

Žanr: NAPOVEDNIK

857,78

Naklada: 7.500,00

Gesla: SLOVENSKI FESTIVAL VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT, FESTIVAL

koledar

NOVEMBER

Filmofili
kulturni utrip
Ljubljane popestri flmski
Jesenski

festival LIFFe. Med 12.
in 23. novembrom si
oglejte najbolj aktualne
kakovostne flme evropske
in svetovne produkcije
na različnih prizoriščih
po Ljubljani pa tudi v
Koloseju Maribor. Več
o programu na www.
life.si ali v osrednjem
festivalskem središču
v drugem preddverju
Cankarjevega doma.

2014

Izbira: BarBara KotnIK , barbara.kotnik @delo.si

Za strastne
Ljubljanski tango festival je največji tango
dogodek v Sloveniji , ki se ga udeležijo
tudi tujci iz vse Evrope. Med 20. in 23.
novembrom boste imeli priložnost
obiskati delavnice pod
vodstvom mednarodnih
učiteljev in si ogledati
predstavo s
svetovno znanimi
argentinskimi
plesalci. Pripravite
čeveljce , kajti
plesalo se bo
podnevi in ponoči
ob živi glasbi. Več na
www.tangoslovenija.si

Neca
Maja je izšel novi album Nece Falk
z naslovom Od daleč. Če ste jo v
živo zamudili poleti , ji prisluhnite
zdaj. Pevka brezštevilnih klasik
bo z novimi

koncertnimi

poslasticami 25. novembra v
Klubu Cankarjevega doma
gotovo zaiskrila toplino v
hladne novembrske dni. Ob
njej pa še kitarist Boštjan
Narat , kontrabasist Žiga
Golob in klarinetist ter
tolkalist Boštjan Gombač.

Sv.

Martin

Največje enodnevno
javno martinovanje v
Sloveniji se vsako leto
zgodi v Mariboru. Letos
ne bo nobena izjema.
Oglejte si sprevod vinskih
kraljic , bračev , folkloristov ,
splavarjev in številnih
drugih , ki se s pridelki in
dobrotami zahvalijo jeseni :
11. novembra v starem
mestnem jedru.

Slastno
Novembra bo prestolnica še posebno kulinarično obarvana. V Stari Ljubljani vas bodo 8. in 15.
popeljali po Ljubljanski vinski poti , kjer boste spoznali bogato vinorodnost Slovenije , 20. in 21.
novembra bo v Grand hotelu Union potekal že 7. festival KULinarike , kjer ne bo manjkalo delavnic
in kuhanja v živo , za piko na i pa ga bo spremljal tudi Slovenski festival vin. Več na radost.si
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SLOVENIJA

4.11.2014 ONA PLUS

Stran/Termin:

8

Okroglih 30
Letošnji knjižni sejem , ki je že
30. po vrsti , bo prav poseben.
Na večer 25. novembra ga bo
slavnostno odprl predsednik
Borut Pahor , nato pa bodo vse
do 30. novembra ob sejmišču
v Cankarjevem domu potekale
tudi spremljevalne prireditve
za mlade in stare. Ob jubileju
bodo nekatere povsem nove.
Ne zamudite
!

Kaki , kako?
Kaki je tisti sadež , v katerega sta ujeti
vsa sončna sladkost in energija. Uspeva

tudi pri nas , v Primorju. Domačini

so

Strunjan poimenovali kar vas kakija. Vse
ljubitelje vabijo 15. in 16. novembra na
praznik kakijev, ko boste lahko pokusili
najrazličnejše kulinarične dobrote iz tega
odličnega daru narave.

Bublé ,
Michael
Bublé
Mnogi ga imenujejo
kar novodobni
Frank Sinatra.
Kanadski zvezdnik ,
ki občinstvo na
razprodanih
stadionih ali pa
zgolj na postaji
podzemne železnice
očara z neverjetno
karizmo , bo
nastopil tudi
pri nas. Naj vas
6. novembra v
dvorani Stožice
zapelje njegov
žametni glas.

Brez besed
Ilustracije niso samo za
otroke. Imajo moč, da tudi
»najhladnejše « popeljejo
v svet domišljije. Bienale
ilustracije v Ljubljani
predstavlja najboljše
ustvarjalne dosežke
slovenskih ilustratorjev
v preteklih dveh letih in
združuje tako starejše kot
mlajše generacije umetnikov.
Razstava bo na ogled od
17. novembra pa vse do 2.
februarja , ob njej pa tudi
predstavitev obsežnega
ilustratorskega opusa
akademskega slikarja Jožeta

AnA

KA reninA
Eden najbolj znanih

romanov svetovne
književnosti izpod peresa
Leva Nikolajeviča Tolstoja
razgrinja zgodbo o strastni
in družbeno prepovedani
ljubezni. Tragična junakinja
je navdihnila tudi Hrvaško
narodno gledališče iz
Zagreba. Njihovo priredbo ,
ki presega okvirje
neoklasično-modernega
baleta , si oglejte 10.
novembra v Cankarjevem
domu Ljubljana.

Ciuhe.
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SLOVENIJA

4.11.2014 Vzajemna

Stran/Termin:

52

Naslov: November 2014
Avtor:
Rubrika/Oddaja: TURISTIČNI NAPOVEDNIK
Površina/Trajanje:

393,70

Žanr: NAPOVEDNIK
Naklada: 26.300,00

Gesla: SLOVENSKI FESTIVAL VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT

November 2014
6.

LJUBLJANA

11.

(Vrhovci),

mladinskih oblačil, info:
7.

do

9.

11.

Izmenjava otroških in
040/255433.

SEŽANA, Martinovanje na Krasu 2014,
info: 05/7310128.

SEMIČ, 8. Praznovanje jeseni Semič v Beli
krajini, info: 07/3565200.
STRUNJAN, Praznik kakijev, info: 031/648493.
8.

MORAVSKE TOPLICE,

1 1.

1

Martinov pohod,

5

info: 02/5381520.

33. Martinov pohod, tek in
kolesarjenje na relaciji BratonciKapela,

RADENCI,

info: 02/5651889.

SEŽANA, Tekaški pozdrav jeseni na Krasu,
info; 05/7301480.

LAŠKO, Tradicionalni pohod po nekdanjih
trških mejah, info: 03/7338950.
RADENCI, 6. Martinovanje na Kapeli,
jpfo: 031/223937.

ŠMARTNO PRI LITIJI, 28. Popotovanje po
Levstikovi poti, info: 041/649351.
8.

in

9.

11.

15.

11.

LJUBLJANA, Ljubljanska vinska pot
Martinovanje v Ljubljani, info: 031/850608.
ŽUŽEMBERK, Jesenski pohod na Šumberk,
info: 041/324710.

11.

KRANJ, Predstavitev knjig o EFTju,

11.

info: 04/2013550.

MARIBOR,

31.

info: 02/2346611.
11.

do

16.

11.

Martinovanje v Mariboru

LJUBLJANA, Frankfurt po Frankfurtu
27. prodajna razstava tujih knjig,

2014,

-

info: 01/5254057.
12.

do

23.

11.

14.

11.

15.

11.

LJUBLJANA,
filmski festival

25.

Ljubljanski mednarodni

(Life),

info: 01/2417147.

CELJE, Smučarski sejem rabljene in nove
smučarske opreme v Celju, info: 03/5485810.

BLED, Narodnozabavna hit parada Bled 2014,
info: 04/5780500.
KOPER, Sejem starin, info: 031/605969.

16.

USTJE,

11.

14.

pohod Po Vertovčevih poteh,

info: 05/3659155.
20.

in

LJUBLJANA,

21.

11.

info: 031/850608.

22.

11.

GOMILA, Llipanje bučnega

17.

Slovenski festival vin,
semena,

info: 041/276337.
23.

KOSTANJEVICA NA KRKI,

11.

Č

bularski

pohod, info: 041/532727.
25. 11.

PTUJ, Katarinin sejem, info: 02/7482999.

26. do
30. 11.

LJUBLJANA,

28. 11.

KRANJSKA GORA, Prihod parkenljov treh

30.

Slovenski knjižni sejem,

info: 01/2417128.

dežel, info: 04/5809440.

do

29.

11.

KOČEVJE, Festival urbane kulture Kočevje
2014, info: 01/8938220.

30.

11.

KOPER, Istrska tržnica, info: 041/753169.
KRANJSKA GORA, Kranjska Gora se
predstavi, info: 04/5809440.
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4.11.2014 www.sta.si

Stran/Termin:

Naslov: Napoved - Slovenija, 5. 11. (sreda) (dopolnjeno)
Avtor: mva/bst/mva
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1,00

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://www.sta.si/vest.php?s=s&id=2068404

Ljubljana, 04. novembra (STA) - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti
Slovenije v sredo, 5. novembra. POLITIKALJUBLJANA - Nadaljevala se bodo pogajanja med
vlado in sindikati javnega sektorja glede napovedanih varčevalnih ukrepov (ob 14. uri). (STA)9.00
seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo med drugim obravnavali revidirano letno
poročilo Družbe za upravljanje terjatev bank 2013 in predlog zaključnega računa proračuna RS za
leto 2013; DZ, velika dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA (STA/FOTO)10.45
predsednik odbora DZ za obrambo Peter Vilfan bo sprejel načelnika Generalštaba vojske Črne
gore admirala Dragana Samardžića (pred pogovorom bo fototermin v preddverju velike dvorane
DZ); DZ, soba 212, Šubičeva 4, LJUBLJANA11.00 predsednik DS Mitja Bervar bo sprejel
poslanca ruske državne dume in podpredsednika odbora za delo, socialno politiko in zadeve
veteranov Mihaila Moisejeva, k ga bo spremljal ruski veleposlanik Doku Zavgajev; DZ, dvorana
DS, Šubičeva 4, LJUBLJANA11.00 novinarska konferenca Združenja za vrednote slovenske
osamosvojitve (VSO) ob 25. obletnici padca Berlinskega zidu in ustanovitve koalicije Demos, na
kateri bodo sodelovali predsednik Združenja VSO Aleš Hojs ter člana predsedstva Dimitrij Rupel
in Franci Feltrin; Svetovni slovenski kongres, dvorana, Cankarjeva 1/IV, LJUBLJANA
(STA/AVDIO)13.00 predsednik DZ Milan Brglez bo sprejel slovaškega veleposlanika Juraja
Migaša; DZ, salon 112, Šubičeva 4, LJUBLJANA14.00 seja odbora DZ za delo, družino, socialne
zadeve in invalide, na kateri bodo obravnavali poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v
letu 2013; DZ, mala dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA (STA)14.00 seja
odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo med drugim obravnavali poročilo o
stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2013 in predlog Združene levice za sklic javne
predstavitve mnenj o Energetskem konceptu Slovenije; DZ, velika dvorana na Tomšičevi, vhod s
Šubičeve 4, LJUBLJANA (STA)17.00 osrednja slovesnost ob dnevu pravosodja s podelitvijo
priznanj funkcionarjem in javnim uslužbencem v pravosodju, na kateri bosta zbrane nagovorila
predsednik Vrhovnega sodišča RS Branko Masleša in minister za pravosodje Goran Klemenčič;
vrhovno sodišče, konferenčna dvorana, Tavčarjeva 9, LJUBLJANA (STA/FOTO)18.00 seja
komisije DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, na kateri bodo obravnavali
problematiko načrtovane reforme krajevnih uprav (občin) v Deželi Furlaniji - Julijski krajini; DZ,
veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)GOSPODARSTVO9.00 odprtje mednarodne
delavnice SeedNet, na kateri si bodo izmenjali rezultate raziskav in izkušenj med rastlinskimi
genskimi bankami v regiji, udeležila pa se je bo tudi državna sekretarka na ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Tanja Strniša; KIS, Hacquetova 17, LJUBLJANA9.00 dogodek
Healthday.si, namenjen predstavitvi področja zdravstva in tehnologije, ki ga pripravljajo
Internetweek.si, Start:up Iniciativa, Marand, Mesi in XLab; ob 13. uri bo okrogla miza; Tehnološki
Park, Tehnološki Park 19, LJUBLJANA9.15 odprtje Strateške konference o trgovini, ki jo
organizira Trgovinska zbornica Slovenije v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Univerze v
Ljubljani, zbrane pa bo med drugim nagovoril tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dejan Židan; Kongresni center Brdo, Predoslje 39, BRDO PRI KRANJU (STA)10.00 sklepni dan
Slovenske konference o odnosih z javnostmi (SKOJ), ki jo organizira Slovensko društvo za
odnose z javnostmi (PRSS); ob 16.40 bo okrogla miza o prihodnosti odnosov z javnostmi in
prihodnosti v odnosih z javnostmi; Hotel Slovenija, Obala 33, PORTOROŽ15.00 predstavitev
izsledkov študije o ekonomskih učinkih potniškega terminala koprskega pristanišča na lokalno
skupnost in širše slovensko gospodarstvo, ki so jo v Luki Koper izvedli v sklopu evropskega
projekta Adria-A; Luka Koper, učilnica, Vojkovo nabrežje 38, KOPERDOBRNA - Skupščina
družbe Terme Dobrna, na kateri bodo med drugim odločali o vložitvi tožbe proti nekdanji upravi
družbe.DRUŽBA8.30 odprtje posveta z naslovom Izzivi medkulturnega sobivanja - vključevanje
priseljencev in njihovih družin v Sloveniji, ki ga organizira konzorcij projekta Razvijamo
medkulturnost kot novo obliko sobivanja v sodelovanju z Inštitutom za slovensko izseljenstvo in
migracije; ZRC SAZU, atrij, Novi trg 2, LJUBLJANA (STA)9.00 odprtje mednarodne znanstvene
konference z naslovom Mostovi med zasnovo in upravljanjem, ki jo organizira Fakulteta za dizajn;
GZS, Dimičeva 13, LJUBLJANA9.00 novinarska konferenca Mladinskega centra Nova Gorica ob
5

SLOVENIJA

4.11.2014 www.sta.si

Stran/Termin:

začetku meseca preprečevanja zasvojenosti, na kateri bodo predstavili aktivnosti, ki jih
pripravljajo v okviru omenjenega meseca; Mestna občina Nova Gorica, zelena dvorana, Trg
Edvarda Kardelja 1, NOVA GORICA10.00 novinarska konferenca projekta Maraton, v okviru
katere bodo predstavili spletno aplikacijo On-line borza raziskovalnih nalog;
ustvarjalno-podjetniški center Tkalka, Tkalski prehod 4, MARIBOR11.00 novinarska konferenca
projekta Botrstvo, na kateri bodo sodelovale sekretarka Zveze prijateljev Mladine - Ljubljana
Moste Polje Anita Ogulin, nosilka in glavna izvajalka projekta Botrstvo - Brezplačna pravna pomoč
Nina Zidar Klemenčič ter pobudnica in nadzornica projekta Botrstvo Milena Štular; Grand Hotel
Union, salon Iris, Miklošičeva cesta 1, LJUBLJANA (STA/FOTO/AVDIO)11.00 sprejem za
udeležence mednarodnega tekmovanja v poklicnih spretnostih Euroskills 2014, ki ga pripravljata
predsednik republike Borut Pahor in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Stanka Setnikar
Cankar (fototermin); predsedniška palača, velika dvorana, Prešernova 8, LJUBLJANA
(FOTO)11.00 novinarska konferenca organizatorjev Ljubljanske vinske poti, na kateri bodo
predstavili podrobnosti prireditve Martinovanje v Ljubljani, ki bo potekala 8. in 15. 11.; Slovenski
turistični informacijski center, Krekov trg 10, LJUBLJANA11.00 novinarska konferenca UKC
Maribor, na kateri bodo predstavili podrobnosti mednarodne histeroskopske učne delavnice, ki bo
potekala 6. in 7. 11. na Kliniki za ginekologijo in perinatologijo UKC Maribor in Medicinski fakulteti
Univerze v Mariboru; UKC Maribor, seminarska soba ginekološke klinike, Ljubljanska 5,
MARIBOR11.30 prireditev v okviru preventivne akcije Alkohol ubija - največkrat nedolžne, ki jo
organizirajo Policijska uprava Nova Gorica, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Mestne občine Nova Gorica in Tehniški šolski center Nova Gorica - Srednja prometna šola; pred
MO Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, NOVA GORICA13.00 brezplačna popravljalnica koles
v okviru odprtja fotografske razstave Odkrij Ljubljano s kolesom!, na kateri bodo predstavljene
fotografije kolesarskih utrinkov življenja ob novi Obvodni kolesarski poti v Ljubljani; na mostu
Hradeckega, LJUBLJANA15.00 slovesnost ob 70. obletnici smrti partizanskega komandanta
Franca Rozmana Staneta, na kateri bo zbrane nagovoril državni sekretar na ministrstvu za
notranje zadeve Boštjan Šefic; pri spominskem obeležju v Policijski akademiji v Tacnu, Rocenska
56, LJUBLJANA15.30 predstavitev projekta Slovensko središče - I feel Slovenia, s katerim se bo
Slovenija predstavila na svetovnem rokometnem prvenstvu, ki se bo začelo 15. januarja prihodnje
leto v Dohi; GZS, dvorana B, Dimičeva 13, LJUBLJANANOVO 16.00 konstitutivna seja mestnega
sveta Mestne občine Nova Gorica, na kateri bodo med drugim obravnavali poročilo občinske
volilne komisije o izidu lokalnih volitev; MO Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, NOVA GORICA
(STA)19.00 odprtje fotografske razstave Petra Nagliča z naslovom Podobe prve svetovne vojne v
Ljubljani, odprl pa jo bo direktor Zavoda sv. Stanislava Roman Globokar; Zavod sv. Stanislava,
Meršolov atrij, Štula 23, LJUBLJANA20.00 razglasitev femme fatale 2014 v organizaciji družbe
Krater Media; Festivalna dvorana, Vilharjeva 11, LJUBLJANALJUBLJANA - Kampanja Evropske
zveze novinarjev pod geslom Postavimo se za novinarstvo.LJUBLJANA - Svetovni dan romskega
jezika.KULTURA17.00 predstavitev novih knjig Studia Humanitatis: Izbrani spisi. Filozofija,
semiotika, pragmatika (Janez Justin), Poti k razumevanju podobe (Jure Mikuž) in Transverzala.
Fragmenti historičnega materializma (Jože Vogrinc); Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva ulica 7,
LJUBLJANA18.00 javna predstavitev prvih treh knjig zbirke Ham Publikacije, ki so izšle v letu
2014 v organizaciji Hiše arhitekture Maribor; UGM Studio, Trg Leona Štuklja 2, MARIBOR19.00
odprtje razstave Lane Čmajčanin z naslovom Neme karte; KC Tobačna 001, LJUBLJANA19.00
ljubljanska premiera dokumentarnega filma Boj za režiserja Siniše Gačića; Slovenska kinoteka,
Miklošičeva cesta 28, LJUBLJANA19.00 odprtje fotografske razstave Mateja Pljehana z naslovom
Od tod do večnosti; Fotogalerija Stolp, Židovska ulica 6, MARIBOR20.00 premiera opere Zmikavt
in stara devica v produkciji Slovenskega komornega gledališča in koprodukciji Festivala Velenje,
Cankarjevega doma in SNG Opere in baleta Ljubljana; Cankarjev dom, Linhartova dvorana,
Prešernova 10, LJUBLJANA20.00 premiera bralne uprizoritve dramskega besedila Može, arhivist
Kristijana Mucka v režiji Jake Andreja Vojevca; SnG Drama Ljubljana, Mala drama, Erjavčeva 1,
LJUBLJANA20.00 performans Leda z labodom avtorice Tine Kolenik; Studio MGL, Čopova 14,
LJUBLJANAMEDNARODNA DEJAVNOSTBRUSELJ - Evropsko računsko sodišče (ERS) bo
6
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4.11.2014 www.sta.si

Stran/Termin:

objavilo letno poročilo o izvrševanju proračuna EU za leto 2013 (ob 9. uri), sledila bo novinarska
konferenca na kateri bosta predsednik ERS Vitor Caldeira in član ERS Lazaros S. Lazarou
predstavila ključna sporočila ERS (ob 11.30). Po novinarski konferenci bo slovenski član ERS
Milan Cvikl dal izjavo za medije, na kateri bo predstavil nekatera dodatne vidike iz letnega
poročila, ki se nanašajo na Slovenijo (ob 12.15).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
Bojan Šuštartel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.sigospodarsko uredništvo:dopoldne
Elizabeta Gačnik, popoldne Marjetka Naredtel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail:
gospodarstvo@sta.sizunanjepolitično uredništvo:dopoldne Maja Cerkovnik, popoldne Jasna
Vrečkotel. 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): Mihael
Šuštaršičspremljate nas lahko tudi na:Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Slovenska-tiskovna-agencija-STA/295393187034Twitter:
https://twitter.com/STA_novice
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SLOVENIJA

5.11.2014 Delo

Stran/Termin:

14

Naslov: Vinska pot
Avtor:
Rubrika/Oddaja: TRIP
Površina/Trajanje:

Žanr: VEST

20,05

Naklada: 39.340,00

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT

Vinska pot
soboto , 8. novembra , med 10. in
uro bo v starem mestnem jedru
prestolnice prireditev Ljubljanska
vinska pot , ki zaznamuje ljudsko
tradicijo martinovanja , ko se mošt
spremeni v vino. Na stojnicah pred
gostinskimi lokali bodo organizatorji
predstavljali mlada vina in
tradicionalne slovenske jedi. Vstop
je prost.
V

17.
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