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Vsebina Napovednika

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
17.11.2014
Naslov:
Vsebina:

/

Žanr: NAPOVEDNIK

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
NAPOVEDNIK - Užitek prostega

Stran/Termin: 20

SLOVENIJA

Ljubljanska vinska pot martinovanje v Ljubljani
8. november– 15. november, 10.00– 17.00 Staro mestno jedro, Ljubljana

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
17.11.2014
Naslov:
Vsebina:

PRIREDITVE

Žanr: VEST

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
NAPOVEDNIK - Užitek prostega

Stran/Termin: 20

SLOVENIJA

17. Slovenski festival vin in 7. Festival KULinarika
20. in 21. november, od 15.00 do 21.00 GH Union, Ljubljana

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
17.11.2014
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

PRIREDITVE

17.11.2014
Naslov:
Vsebina:

Naklada:

FESTIVAL KULINARIKE, SLOVENSKI FESTIVAL VIN
www.sta.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Napoved - Slovenija, 18. 11. (torek)
Ljubljana, 17. novembra (STA) - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti
Slovenije v torek, 18. novembra.
mva/bst

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Žanr: VEST

Žanr: SPLETNI

Naklada:

SLOVENSKI FESTIVAL VIN, FESTIVAL KULINARIKE
www.instore.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Slovenija: Sobotna (druga) vinska pot v Ljubljani
Letošnja prestavitev na prejšnjo nedeljo je posledično pomenila tudi rahlo spremembo v
programu obeh Martinovanj vLjubljani, saj soslavnostno otvoritev, ki so jo načrtovaliprejšnjo
sobotoizvedli 15.novembra.

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT

1
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17.11.2014 NAPOVEDNIK - Užitek prostega časa

Stran/Termin:

3

Naslov: KAZALO
Avtor:
Rubrika/Oddaja: /
Površina/Trajanje:

Žanr: NAPOVEDNIK ČLANKA

294,14

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT

KAZALO
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Stran/Termin:

20

Naslov: Ljubljanska vinska pot martinovanje v Ljubljani
Avtor:
Rubrika/Oddaja: PRIREDITVE
Površina/Trajanje:

98,41

Žanr: VEST
Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT

Ljubljanska
vinska pot
v Ljubljani

martinovanje

8. november

–

15. november 10.00 – 17.00
,

Staro mestno jedro Ljubljana
,

Na martinovanju

Ljubljani , kot smo poimenovali

v

Ljubljansko vinsko pot, posvečeno prazniku sv.
Martina, se bodo na skoraj 100 stojnicah , ki bodo
gostovale na ulicah , trgih in mostovih starega

mestnega jedra , predstavili
dobrot

z

ponudniki

vinskokulinaričnih

vseh koncev Slovenije. Stojnice

bodo po lokacijah razporejene glede na vinorodni

okoliš, kar bo sodelujočim olajšalo predstavitev,

obiskovalcem pa omogočilo pokušino in primerjavo
vinsko-kulinaričnih dobrot. Martinovo vzdušje bodo
obarvali tudi kulturno-umetniški nastopi.
Več na : www.ljubljanskavinskapot.si.
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Stran/Termin:

20

Naslov: 17. Slovenski festival vin in 7. Festival KULinarika
Avtor:
Rubrika/Oddaja: PRIREDITVE
Površina/Trajanje:

96,08

Žanr: VEST
Naklada:

Gesla: FESTIVAL KULINARIKE, SLOVENSKI FESTIVAL VIN

17. Slovenski festival vin in 7.
Festival KULinarika
20. in 21. november od 15.00 do 21.00
,

GH Union Ljubljana
,

Letos pripravljamo že 17. Slovenski festival vin

zapored , vzporedno

z

že 7. Festivalom KULinarike,

ki predstavljata stičišče za vse ljubiteljice in ljubitelje

izbranih vin in kulinarike. Festivala bosta tudi letos
potekala

v

Grand hotelu Union ,

v

četrtek in petek ,

20. in 21. novembra , od 15.00 do 21.00 (Festival

KULinarike od 16.00 do 20.00 ) . Vabimo vas , da se

pridružite množici ljubiteljev in uživate v raziskovanju

vinsko-kulinaričnih

kreacij

ter

v

kombinaciji

festivalskih delavnic , ocenjevanj , “ kuhanja

v

živo ” in

predstavitvi drugih ustvarjalnih vsebin.
Več na : www.slovenskifestivalvin.si ,

www.festivalkulinarike.si
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Stran/Termin:

Naslov: Napoved - Slovenija, 18. 11. (torek)
Avtor: mva/bst
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1,00

Naklada:

Gesla: SLOVENSKI FESTIVAL VIN, FESTIVAL KULINARIKE
http://www.sta.si/vest.php?s=s&id=2073150

Ljubljana, 17. novembra (STA) - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti
Slovenije v torek, 18. novembra. POLITIKA9.00 nadaljevanje seje DZ, na kateri bodo med drugim
obravnavali predlog rebalansa letošnjega proračuna; DZ, velika dvorana, Šubičeva 4,
LJUBLJANA (STA/FOTO/AVDIO)11.30 predsednik DZ Milan Brglez bo sprejel irskega
veleposlanika Kierana Dowlina; DZ, salon 112, Šubičeva 4, LJUBLJANALJUBLJANA - Državna
volilna komisija (DVK) bo na seji obravnavala odgovor Boža Predaliča iz vrst SDS glede
(ne)prevzema poslanskega mandata potem, ko se je DZ seznanil s prenehanjem mandata
poslancu SDS Janezu Janši.GOSPODARSTVO9.00 sklepni dan strokovnega srečanja Dnevi
slovenskih bančnikov, na katerem bodo govorili direktor Združenja bank Slovenije France Arhar,
guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec in predsednica Nadzornega odbora pri ECB Daniele
Nouy; ob 11.30 bo okrogla miza o reprogramiranju dolga in kreditni rasti, na kateri bodo
sodelovali predsednik uprave NLB Janko Medja, predsednik uprave NKBM Aleš Hauc,
predsednik uprave Raiffeisen banke Gvido Jemenšek in glavni izvršni direktor SKB banke
Francois Turcot; Kongresni center Brdo, dvorana Splendens, Predoslje 39, BRDO PRI KRANJU
(STA/FOTO)10.00 odprtje mednarodne konference Združenja delodajalcev Slovenije o krepitvi
socialnega dialoga na področju tekstilne, oblačilne in usnjarsko predelovalne industrije za
konkurenčnejšo Evropo; Plaza hotel, Bratislavska cesta 8, LJUBLJANA10.00 novinarska
konferenca Citycentra Celje ob začetku predprazničnega dogajanja v nakupovalnem središču, na
kateri bodo med drugim predstavili tudi desetmesečne poslovne rezultate, novosti ter potek
prenove vzhodnega dela centra; City Center Celje, 4. nadstropje, sejna soba uprave, Mariborska
cesta 100, CELJE (STA/AVDIO)11.00 novinarska konferenca s predstavitvijo letošnjega Slovensk
ega festivala vin in Festivala kulinarike, ki bosta 20. in 21. v Ljubljani; GH Union, modri salon,
Miklošičeva 1, LJUBLJANA12.00 odprtje prenovljene hidroelektrarne Doblar I; strojnica elektrarne
Doblar I na reki Soči, KANAL (STA/AVDIO)LJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil
septembrske podatke o brezposelnosti.LJUBLJANA - Na okrožnem sodišču bodo izrečene
sklepne besede v postopku zoper nekdanjega predsednika uprave Pivovarne Laško Boška Šrota
in soobtožene zaradi oškodovanja Pivovarne Laško (ob 9. uri). (STA)DRUŽBA8.00 seja
mestnega sveta Mestne občine Velenje, na kateri bodo med drugim obravnavali osnutek odloka o
proračunu mestne občine za leto 2015; MO Velenje, sejna dvorana, Titov trg 1, VELENJE9.00
strokovni posvet ob evropskem dnevu antibiotikov, ki ga organizira ministrstvo za zdravje, na
njem pa bodo med drugim razpravljali o odgovornosti vodstva bolnišnice pri obvladovanju
bolnišničnih okužb in smotrnemu predpisovanju protimikrobnih zdravil ter vlogi ministrstva za
zdravje pri smiselni rabi antibiotikov; ob 14. uri bodo pred belo dvorano izjave za medije; GH
Union, bela dvorana, Miklošičeva 1, LJUBLJANA (STA)10.00 novinarska konferenca Mladinskega
sveta Slovenije in Sindikata Mladi plus, na kateri bodo spregovorili o problematiki volonterskih
pripravništev; Mladinski svet Slovenije, Dunajska 5, LJUBLJANA (STA/AVDIO)10.00 novinarska
konferenca Zveze za tehnično kulturo Slovenije, na kateri bodo predstavili letošnji festival IZUM Inovativnost, Znanost in Ustvarjalnost Mladih, ki bo od 25. do 29. v Murski Soboti; trgovski center
Maximus, Ulica Štefana Kovača 43, MURSKA SOBOTA10.15 novinarska konferenca Instituta
Jožef Stefan ob začetku delovanja Unesco-katedre o odprtih tehnologijah za prosto dostopne
izobraževalne vire in odprto učenje, na kateri bo sodelovala tudi ministrica za izobraževanje,
znanost in šport Stanka Setnikar Cankar; institut, velika predavalnica, Jamova 39, LJUBLJANA
(FOTO)10.30 predsednik republike Borut Pahor bo obiskal Biotehniški center Naklo, kjer si bo
ogledal obrat mlekarske delavnice ter rastlinjak v okviru projekta akvaponika; predvidoma ob
11.15 bo v okviru projekta Slovenija 2030 sledil pogovor predsednika republike z dijaki in študenti
o aktualnih razmerah v državi in njihovi vlogi pri ustvarjanju Slovenije prihodnosti; Biotehnični
center Naklo, Strahinj 99, NAKLO (FOTO)11.00 novinarska konferenca ob 20. obletnici Ustanove
za novo pediatrično kliniko v Ljubljani, na kateri bodo med drugim predstavili nadaljevanje akcije
zbiranja sredstev za nakup opreme; Ljubljanski grad, grajska kavarna Kaval Group, LJUBLJANA
(STA/AVDIO)11.00 srečanje Zveze prijateljev mladine Slovenije z novinarji (ZPMS), na katerem
bodo med drugim spregovorili o upadu donacij iz naslova odstopa dohodnine ter predstavili
5
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Stran/Termin:

nekatere decembrske projekte; ZPMS, Miklošičeva ulica 16, LJUBLJANA (STA/AVDIO)11.00
predstavitev opravljenih del po žledolomu v Rakovem Škocjanu, ki se je bosta udeležila tudi
ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak in direktor
Zavoda za varstvo narave Darij Krajčič; Notranjski park, Tabor 42, CERKNICA12.00 novinarska
konferenca Radia Študent z naslovom Kdo rabi študenta in kdo rabi sceno?, na kateri bo med
drugim direktor Zavoda Radia Študent Tomaž Zanluk predstavil negotovo financiranje radia in
neprofitnih organizacij; Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva ulica 7, LJUBLJANA14.30 novinarska
konferenca Založbe Fran, na kateri bodo predstavili knjigo Žled - Kratke zgodbe izkustva skozi
srhljivo ledeno ujmo in čarobnost žleda v Sloveniji 2014; Hotel Emonec, Wolfova 12,
LJUBLJANA16.00 posvet z naslovom Manjšinsko šolstvo pred novimi izzivi - Slovenska narodna
skupnost v Italiji, ki ga prirejata Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem in društvo
SLODRE; Fakulteta za management, Cankarjeva 5, KOPER19.00 odprtje razstave z naslovom
Maidan. Ukrajina. Pot k svobodi, v okviru katere bo potekal tudi pogovor o situaciji v Ukrajini, na
katerem bosta sodelovala novinarja Ervin Hladnik Milharčič in Andrej Stopar; KUD France
Prešeren, Karunova ulica 14, LJUBLJANA19.00 odprtje razstave Medobčinskega muzeja Kamnik
z naslovom Kam so šle vse fabrike?, ki predstavlja zgodbe sedmih najpomembnejših kamniških
tovarn, razstavo pa bo odprl kamniški župan Marjan Šarec; grad Zaprice, KAMNIKLJUBLJANA Evropski dan antibiotikov.KULTURA10.00 predstavitev novih knjig Cankarjeve založbe avtorjev
Dulce Maria Cardoso Vrnitev, Julie Otsuke Buda na podstrešju, Christiana Gaillyja Večer v klubu,
Olivera NIkolova Strdek, Maylis de Kerangal Bežiščnica na vzhod in Edoarda Nesija Zgodba o
mojih ljudeh; knjigarna Konzorcij, Slovenska 29, LJUBLJANA (STA)10.00 odprtje simpozija
Slovenske akademije znanosti in umetnosti z naslovom Humanizem in humanistika, na katerem
bosta imela pozdravna nagovora predsednik SAZU Tadej Bajt in organizator simpozija Niko
Grafenauer (še 19.); ZRC SAZU, Novi trg 3, LJUBLJANA11.00 novinarska konferenca s
predstavitvijo letošnjega slovenskega knjižnega sejma, ki bo med 26. in 30. v Ljubljani; Cankarjev
dom, klub, Prešernova 10, LJUBLJANA (STA/FOTO/AVDIO)11.00 predstavitev knjige Janeza
Šušmelja o življenju in delovanju Andreja barona Winklerja; Slovenska matica, Kongresni trg 8,
LJUBLJANA11.00 novinarska konferenca ob odprtju izobraževalnega središča za visoki tisk,
kaligrafijo in klesanje črk studia tipoRenesansa ter odprtju razstave Ex librisov za knjige
oblikovalca Miljenka Licula, ki bosta 21.11.; Zoisova hiša, Breg 22, LJUBLJANA11.00 novinarska
konferenca pred predstavitvijo nove umetnine pionirja računalniške umetnosti Edvarda Zajca;
ZRC SAZU, Novi trg 2, LJUBLJANA12.00 novinarska konferenca Založbe Sanje z avtorico knjige
Mir in kazen Florence Hartmann in soavtorjem knjige Gotovina: stvarnost in mit Ivico Đikićem ob
obletnici padca Vukovarja; Hiša sanjajočih knjig, Trubarjeva 29, LJUBLJANA17.00 literarni večer
s Tonetom Partljičem, na katerem bodo predstavili njegov roman z naslovom Sebastjan in most;
Drama Ljubljana, kavarna, Erjavčeva 1, LJUBLJANA18.00 odprtje razstave Položaj žensk na
predvečer vojne, ki jo prirejajo Pokrajinski muzej Koper, Ustanova Fundacija poti miru v Posočju
in oddelek za zgodovino ljubljanske Filozofske fakultete; Muzejska galerija, Kidričeva 19,
KOPER19.00 predstavitev knjige Petra Čeferina z naslovom Moje zgodbe in pogovor z avtorjem;
Cankarjev dom, klub, Prešernova 10, LJUBLJANA19.00 odprtje prve samostojne razstave Alenke
Pirman Zbrana dela; Mednarodni grafični likovni center, Grad Tivoli, Pod turnom 3,
LJUBLJANAMEDNARODNA DEJAVNOSTBRUSELJ - Zasedanje obrambnih ministrov članic EU,
ki se ga bo udeležil tudi slovenski minister Janko Veber. Na zasedanju bodo ministri med drugim
govorili o ukrepih EU za nudenje pomoči afriškim državam, ki jih je prizadel virus ebole, ter se
seznanili z aktualnim stanjem v vojaških operacijah in misijah EU. (STA)BRUSELJ - Zasedanje
ministrov za evropske zadeve, ki se ga bo iz Slovenije udeležila državna sekretarka na zunanjem
ministrstvu Dragoljuba Benčina.DUNAJ - Parlamentarna skupščina Srednjeevropske pobude
(SEP), ki se je bo udeležila tudi delegacija DZ pod vodstvom Anžeta Logarja. (še 19.)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 Maja
Oprešnik, popoldne Alenka Potočniktel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.sigospodarsko
uredništvo:dopoldne Marjetka Nared, popoldne Martina Kolenctel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail:
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Stran/Termin:

gospodarstvo@sta.sizunanjepolitično uredništvo:dopoldne Vesna Rojko, popoldne Jasna
Vrečkotel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.sikulturno uredništvo: Tatjana Zemljičtel. št.:
01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.sivečerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Sergeja Kotnik
Zavrlspremljate nas lahko tudi na:Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Slovenska-tiskovna-agencija-STA/295393187034Twitter:
https://twitter.com/STA_novice
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Stran/Termin:

Naslov: Slovenija: Sobotna (druga) vinska pot v Ljubljani
Avtor:
Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
623,70

Površina/Trajanje:

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://www.instore.si/newsarticle/newsarticle/Sobotna-druga-vinska-pot-v-LjubljaniIN STORE in your country

SLOVENIJA

Ponedeljek 17.11.2014

Slovenija Sobotna druga vinska pot v Ljubljani

Novice

17.11.2014
Ljubljanska vinska poteka že sedmo
leto zaporedoma in že četrto leto v
dveh izvedbah poletni Poletna
vinska razvajanja in martinovi
Martinovanje v Ljubljani 74 stojnic
in več kot 300 vin na suhem...

Novice
Novice

Novice

Slovenija

Regija

Svet

Letošnja prestavitev na prejšnjo nedeljo je
posledično pomenila tudi rahlo spremembo
v programu obeh Martinovanj v Ljubljani saj
so slavnostno otvoritev ki so jo
načrtovali prejšnjo soboto izvedli
15.novembra. 2014.
Ljubljanska vinska pot je zaradi dežja prvič
potekala na izredno nedeljo. To leto so
pripravili rekordno število Ljubljanskih vinskih
poti. Zaradi velikega interesa tako nastopajočih kot tudi obiskovalcev so se odločili da dosedanji koncept Ljubljanske
vinske poti nadgradijo in ga iz dveh prireditev razširijo na pet. Že prejšnjo nedeljo se je predstavilo več kot 120
ponudnikov vinskokulinaričnih dobrot...
Prireditve so terminsko umestili od pozne pomladi do zgodne jeseni in jih razdelili v dva skopa
Slovenije v Mestu vina in November v Mestu vina
Razširitev koncepta

dvakrat

v

se je

Vinorodne dežele

nanašalo tudi na Martinovanje v Ljubljani saj je v stari Ljubljani martinovanje potekalo kar
v soboto 15.11 obakrat med 10. in 17. uro.

nedeljo 9.11. in

Martinovanju v Ljubljani se je tudi letos na številnih stojnicah razpostavljenih po ulicah trgih in mostovih starega
mestnega jedra Ljubljane predstavilo veliko število ponudnikov vinskokulinaričnih dobrot iz vse Slovenije. Stojnice
bodo po lokacijah razporejene glede na vinorodni okoliši kar bo sodelujočim olajšalo predstavitev okoliša
obiskovalcem pa omogočilo pokušino in primerjavo vinskokulinaričnih dobrot znotraj okoliša.
Na

Martinovo vzdušje so obarvali tudi kulturnoumetniški nastopi plesnih in glasbenih skupin in posameznikov ki so se
obiskovalcem Ljubljanske vinske poti predstavljali na različnih lokacijah Mestni trg Stritarjeva ulica in Prešernov trg
skozi ves dan.
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IN StorEnovice
V kolikor želite prejemati enovice 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.
Ime in priimek
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Kraj

Podjetje

Poštna številka

Dejavnost

Telefon Mobilni

epošta

Ulica

Pošlji

8

