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Podjetnik

Naslov:

Konferenca En.Future

Vsebina:

Konferenca En.Future

Stran/Termin: 77

SLOVENIJA

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
11.11.2014
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

OSEBNO

Žanr: POROČILO

www.sta.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Današnji dan v znamenju Martinovih običajev
Ljubljana/Maribor, 11. novembra (STA) - Danes je god sv. Martina, Martinovo pa je v vseh
vinorodnih okoljih pomemben praznik, saj se po starih šegah takrat mošt s krstom spremeni v
vino. Že minuli konec tedna so po vsej Sloveniji potekala martinovanja, tradicionalno
gm/bdo
Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT

11.11.2014

www.napovednik.com

Naslov:

7. Festival KULinarike

Vsebina:

4.000,00

SLOVENSKI FESTIVAL VIN, FESTIVAL KULINARIKE

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Naklada:

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Letos pripravljamo že 17. Slovenski festival vin zapored, vzporedno s Festivalom KULinarike,
ki zadnjih sedem let predstavljata stičišče za vse ljubiteljice in ljubitelje izbranih vin in
kulinarike.

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
11.11.2014
Naslov:
Vsebina:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

RADO STOJAVNOVIČ, SLOVENSKI FESTIVAL VIN, FESTIVAL KULINARIKE
www.primorski.eu

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Današnji dan v znamenju Martinovih običajev
Ljubljana/Maribor, 11. novembra (STA) - Danes je god sv.
Martina, Martinovo pa je v vseh vinorodnih okoljih pomemben praznik, saj se
po starih šegah takrat mošt s krstom spremeni v vino. Že minuli konec

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
11.11.2014

Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
www.radiokrka.com

Naslov:

'Svet' Martin nar'di iz mošta vin'

Vsebina:

'Svet' Martin nar'di iz mošta vin'

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
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SLOVENIJA

10.11.2014 Podjetnik

Stran/Termin:

77

Naslov: Konferenca En.Future
Avtor:
Rubrika/Oddaja: OSEBNO
Površina/Trajanje:

281,26

Žanr: POROČILO
Naklada: 4.000,00

Gesla: SLOVENSKI FESTIVAL VIN, FESTIVAL KULINARIKE

KONFERENCA

V ljubljanskem Grand hotelu Union bo
13. novembra potekala prva konferenca o
futurizmu in energetski prihodnosti, na kateri
bodo med drugim govorili o mestih in družbi
prihodnosti, vlogi jedrske energije, čistejšem,
pametnejšem transportu ter obnovljivih
virih. Organizatorji obljubljajo vrsto
zanimivih sogovornikov, med drugim naj
bi se konference udeležil tudi znani filmski
igralec Arnold Schvvarzenegger.
20. in 21. oktobra
zanimiva
ena
odvijala
prireditev, to je
17. Slovenski festival vin in 7. festival

V istem hotelu se bo
še

kulinarike.
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SLOVENIJA

11.11.2014 www.sta.si

Stran/Termin:

Naslov: Današnji dan v znamenju Martinovih običajev
Avtor: gm/bdo
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1,00

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://www.sta.si/vest.php?s=s&id=2070529

Ljubljana/Maribor, 11. novembra (STA) - Danes je god sv. Martina, Martinovo pa je v vseh
vinorodnih okoljih pomemben praznik, saj se po starih šegah takrat mošt s krstom spremeni v
vino. Že minuli konec tedna so po vsej Sloveniji potekala martinovanja, tradicionalno največjega
pa danes pripravljajo v Mariboru. Slabo vreme je marsikatero prireditev preložilo na naslednji
vikend. Dogajanje ob Martinovem pomeni simboličen zaključek vinogradnikovega truda v
vinogradu in je namenjeno predstavitvi vinogradnikov, vinarjev ter njihovega mošta in mladih vin.
Za vse, ki živijo izključno od grozdja in vina, je to največji praznik, pravi enolog Bojan Kobal in
pove, da gre za obdobje, ko se vinarji zahvalijo za pridelek, vino pa ljudi ob tem običaju še
dodatno poveže.Ne le na vinorodnih območjih, temveč tudi drugod po Sloveniji različna društva in
predvsem gostinci god sv. Martina obeležujejo z organizacijo različnih družabnih, etnoloških in
tudi športnih prireditev. Prireditve po krščanski tradiciji spremlja krst mladega vina, prav tako ne
manjka najznačilnejše kulinarične ponudbe, kot so pečena gos ali raca, nadevana s kostanji ali
jabolki, in priloženimi mlinci ter rdečim zeljem.Martinovanje v Mariboru, ki v letošnji 31. izvedbi
prvič doslej poteka kar pet dni, vsako leto privabi največ ljudi in se že po tradiciji začne natanko
ob 11 uri in 11 minut. Tudi tokratna prireditev bo zagotovo privabila široko množico, zbrane pa
bodo med drugim zabavali Ansambel Saša Avsenika in Frajkinclarji.Dogodek, ki bo potekal na
Trgu Leona Štuklja, organizatorji obogatijo s prihodom vinskih kraljic, bračev in folkloristov,
kmečkih žena ter splavarjev in predstavnikov vinskih redov in bratovščin, ki obhodijo mestno
jedro, s seboj pa prinesejo jesenske pridelke in dobrote, da se tako na simbolni način zahvalijo
jeseni.Osrednje martinovanje na Dolenjskem bo danes potekalo na Glavnem trgu v Novem
mestu, v Ljubljani pa bodo najbolj množično vinski praznik obeležili v soboto s t.i. Ljubljansko
vinsko potjo. Na več kot 100 stojnicah, ki bodo gostovale na ulicah, trgih in mostovih starega
mestnega jedra, se bo obiskovalcem prireditve predstavilo veliko različnih ponudnikov
vinsko-kulinaričnih dobrot iz vseh koncev Slovenije.Že ves konec tedna je bilo pestro tudi na
Ptuju, kjer je čas martinovega tudi začetek priprav na tradicionalno, prihodnje leto že 55.
Kurentovanje, saj je ta praznik pri njih znan tudi kot 'mali fašenk'. Dogajanje se bo zaključilo
danes z bogatim programom na mestni tržnici.
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SLOVENIJA

11.11.2014 www.napovednik.com

Stran/Termin:

Naslov: 7. Festival KULinarike
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Gesla:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1,00

Naklada:

RADO STOJAVNOVIČ, SLOVENSKI FESTIVAL VIN, FESTIVAL

http://www.napovednik.com/dogodek290119_7_festival_kulinarike

Letos pripravljamo že 17. Slovenski festival vin zapored, vzporedno s Festivalom KULinarike, ki
zadnjih sedem let predstavljata stičišče za vse ljubiteljice in ljubitelje izbranih vin in kulinarike.
Festivala bosta tudi to leto potekala v Grand hotelu Union, v Ljubljani, v četrtek in petek, 20. in 21.
novembra 2014, med 15. in 21. uro (Festival KULinarike med 16. in 20. uro). Vabimo vas, da se
pridružite množici ljubiteljev in uživate v raziskovanju vinsko-kulinaričnih kreacij ter uživate v
kombinaciji festivalskih delavnic, ocenjevanj, "kuhanja v živo" na Festivalu KULinarike in
predstavitve drugih ustvarjalnih vsebin.Vir: Radost, poslovno svetovanje Rado Stojanovič, s.p.,
Napovednik.com
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11.11.2014 www.primorski.eu

Stran/Termin:

Naslov: Današnji dan v znamenju Martinovih običajev
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1.247,40

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://www.primorski.eu/stories/STA/249729/
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novembra 2014

Kultura

Fotografije

Šport

Fotografije bralcev

Dosjeji

nazaj

sta

Današnji dan v znamenju Martinovih običajev

naši videoposnetki

Ljubljana Maribor 11. novembra STA
je god sv. Martina Martinovo pa je v vseh vinorodnih
okoljih pomemben praznik saj se po starih šegah takrat mošt s krstom spremeni v vino. Že minuli konec
tedna so po vsej Sloveniji potekala martinovanja tradicionalno največjega pa danes pripravljajo v
Mariboru. Slabo vreme je marsikatero prireditev preložilo na naslednji vikend.
Danes

torek 11. novembra 2014 04 00

Dogajanje ob Martinovem pomeni simboličen zaključek vinogradnikovega truda v vinogradu in je namenjeno
predstavitvi vinogradnikov vinarjev ter njihovega mošta in mladih vin. Za vse ki živijo izključno od grozdja in vina je
to največji praznik pravi enolog Bojan Kobal in pove da gre za obdobje ko

se

vinarji zahvalijo

za

pridelek vino pa ljudi

ob tem običaju še dodatno poveže.

vinorodnih območjih temveč tudi drugod po Sloveniji različna društva in predvsem gostinci god sv. Martina
obeležujejo z organizacijo različnih družabnih etnoloških in tudi športnih prireditev. Prireditve po krščanski tradiciji
spremlja krst mladega vina prav tako ne manjka najznačilnejše kulinarične ponudbe kot so pečena gos ali raca
Ne le na

s kostanji ali jabolki in priloženimi mlinci ter rdečim zeljem.
Martinovanje v Mariboru ki v letošnji 31. izvedbi prvič doslej poteka kar pet dni vsako leto privabi največ ljudi in se že
po tradiciji začne natanko ob 11 uri in 11 minut. Tudi tokratna prireditev bo zagotovo privabila široko množico zbrane
pa bodo med drugim zabavali Ansambel Saša Avsenika in Frajkinclarji.
Dogodek ki bo potekal na Trgu Leona Štuklja organizatorji obogatijo s prihodom vinskih kraljic bračev in folkloristov
kmečkih žena ter splavarjev in predstavnikov vinskih redov in bratovščin ki obhodijo mestno jedro s seboj pa prinesejo
jesenske pridelke in dobrote da se tako na simbolni način zahvalijo jeseni.
Osrednje martinovanje na Dolenjskem bo danes potekalo na Glavnem trgu v Novem mestu v Ljubljani pa bodo najbolj
množično vinski praznik obeležili v soboto s t.i. Ljubljansko vinsko potjo. Na več kot 100 stojnicah ki bodo gostovale na
ulicah trgih in mostovih starega mestnega jedra se bo obiskovalcem prireditve predstavilo veliko različnih ponudnikov
vinskokulinaričnih dobrot iz vseh koncev Slovenije.
Že ves konec tedna je bilo pestro tudi na Ptuju kjer je čas martinovega tudi začetek priprav na tradicionalno prihodnje
leto že 55. Kurentovanje saj je ta praznik pri njih znan tudi kot mali fašenk Dogajanje se bo zaključilo danes z bogatim
programom na mestni tržnici.
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SLOVENIJA

11.11.2014 www.radiokrka.com

Stran/Termin:

Naslov: 'Svet' Martin nar'di iz mošta vin'
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1.239,00

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://www.radiokrka.com/poglej_clanek.asp?ID_clanka=198708
Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve oglasnih sistemov in funkcionalnosti ki jih brez

Vredu

piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
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Svet Martin nar di iz mošta vin
Radio Krka

KAMERE V ŽIVO
naj vam nič ne uide

VICIZABAVANOČ

REGIJA 07
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ZVOK VIDEO
Zvočni in video posnetki
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Kaj dogaja kaj bo

IMAŠ GLASBENO ŽELJO
Naj ti ne bo nerodno

0 komentarjev

11.11.2014 5 08 56

Svet Martin nar di iz mošta vin
4

Danes je god sv. Martina Martinovo pa je v vseh vinorodnih okoljih pomemben praznik saj se
po starih šegah takrat mošt s krstom spremeni v vino. Že minuli konec tedna so po vsej Sloveniji
potekala martinovanja dogajanje se bo nadaljevalo danes in v priodnjih dneh.

Petra Majdič
Simonič
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Lovrenčič
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Danes

Tradicionalno največje martinovanje danes pripravljajo
v
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Mariboru. Slabo vreme je marsikatero prireditev

se da vidiš

preložilo na naslednji vikend.

Najbolj obiskani

Najbolj komentirani

Dogajanje ob Martinovem pomeni simboličen zaključek

vinogradnikovega truda

pridelek vino pa ljudi ob tem običaju

v

vinogradu in je namenjeno

deljena

Bojan Kobal in pove da gre za obdobje ko se vinarji

Številni pod vodo Krka narašča in se bo
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dodatno poveže.
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Ne le na

vinorodnih območjih temveč tudi drugod po Sloveniji različna društva in predvsem gostinci god sv.
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v
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FOTO Takšna bodo nova

Kam gre denar ki ga država pobere z davki

Mariboru ki v letošnji 31. izvedbi prvič doslej poteka kar pet dni vsako leto privabi največ ljudi

tradiciji začne natanko
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VIDEO Modna
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krščanski tradiciji spremlja krst mladega vina prav tako ne manjka najznačilnejše kulinarične ponudbe
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FOTO Semič

predstavitvi vinogradnikov vinarjev ter njihovega
mošta in mladih vin. Za vse ki živijo izključno od
grozdja in vina je to največji praznik pravi enolog

minut. Tudi tokratna prireditev bo zagotovo privabila široko

Žalila goste in kričala

množico zbrane pa bodo med drugim zabavali Ansambel Saša Avsenika in Frajkinclarji.

Ujma nad Italijo in Dalmacijo

Dogodek ki bo potekal na Trgu Leona Štuklja organizatorji obogatijo s prihodom vinskih kraljic bračev in

Zadnji dodani komentarji

folkloristov kmečkih žena ter splavarjev in predstavnikov vinskih redov in bratovščin ki obhodijo mestno jedro
s seboj pa

prinesejo jesenske pridelke in dobrote da

se

tako na simbolni način zahvalijo jeseni.
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bodo najbolj množično vinski praznik obeležili

v
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prireditve predstavilo veliko različnih ponudnikov vinskokulinaričnih dobrot
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Peči za romske družine

člankuFOTO

100 00

0 00

Luštno je nekaj podarjati če ti nekdo drug da denar. Raje

dajte v podnaslov zadnji odstavek. Plus

da

dodajte med

4500 in evrov besedico davkoplačevas

zaključilo danes z bogatim programom na mestni tržnici.
Popravljeno 11.11.2014 5 03 32

Deli z ostalimi

ne strinjam

vseh koncev Slovenije.

tedna je bilo pestro tudi na Ptuju kjer je čas martinovega tudi začetek priprav na tradicionalno
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