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Jutri se začenja že 17. Slovenski festival vin
Nadaljujemo z duhom martinovanja. Ta se še kar širi po Sloveniji, še posebej po prestolnici.
Jutri se namreč začenja že 17. Slovenski festival vin, ki sledi svojemu poslanstvu širjenja
kulture pitja vina in ustvarjanju novih poslovnih priložnosti ter prijateljskih vezi.
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Festival vin usmerjajo v poslovne vode
Slovenski festival vin (v Ljubljani bo skupaj s festivalom kulinarike danes in jutri) se je letos
odpovedal strokovnemu ocenjevanju najboljših festivalskih vin, namesto njih bodo najbolj
všečno vino izbirali obiskovalci
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Napoved - Slovenija, 20. 11. (četrtek)
Ljubljana, 20. novembra (STA) - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti
Slovenije v četrtek, 20. novembra.
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Vabilo na razglasitev Lidlovega mladega vinarja 2014
Dve ekipi študentov Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru se
potegujeta za laskavi naslov najboljšega mladega vinarja. Ekipi sta tekmovali v proizvodnji
najboljšega sauvignona v vinogradih posestva Meranovo.
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Festival vin usmerjajo v poslovne vode
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Naslov: Jutri se začenja že 17. Slovenski festival vin
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00:00:33
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NEJC SIMŠIČ: Nadaljujemo z duhom martinovanja. Ta se še kar širi po Sloveniji, še posebej po
prestolnici. Jutri se namreč začenja že 17. Slovenski festival vin, ki sledi svojemu poslanstvu
širjenja kulture pitja vina in ustvarjanju novih poslovnih priložnosti ter prijateljskih vezi. V znameniti
Unionski dvorani se bo predstavilo 90 vinarjev, skupno pa boste lahko poskusili več kot 300
slovenskih in tudi nekaterih tujih vin. Vzporedno bo potekal tudi 7. Festival kulinarike, kjer bo
letošnja rdeča nit, okusi Ljubljane.
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SLOVENSKI FESTIVAL VIN, RADO STOJAVNOVIČ, FESTIVAL

Festival vin usmerjajo v poslovne vode
Slovenski festival vin
(v Ljubljani bo skupaj

Dva dneva vina in hrane

festivalom kulinarike
danes in jutri)
se je letos odpovedal
strokovnemu ocenjevanju
najboljših festivalskih vin,
namesto njih bodo
najbolj všečno vino izbirali
obiskovalci

Otvoritev festivala vina in kulinarike v Ljubljani bo danes ob 15. uri na glavnem
odru Unionske dvorane. V dveh dneh se bo med 15. in 21. uro predstavilo
več kot 300 vin šestindevetdesetih , večinoma slovenskih vinarjev.
Bistveno večji poudarek kot v preteklih letih bodo dali kulinariki. Rdeča
nit je najnovejši projekt Turizma Ljubljana in prof. dr. Janeza Bogataja z
naslovom Okusi Ljubljane, ki podaja značilno ljubljansko kuhinjo. V Galeriji
okusov bo šest vrhunskih šefov kuhinj, po trije na dan , v živo ustvarjalo
svoje kulinarične umetnine in k jedi ponudilo izbrano festivalsko vino.
kuhanja bodo predstavili tudi najmlajši – osnovnošolci , ki sodelujejo
v projektu Kuhna pa to. Tu je še šest delavnic, na katerih lahko obiskovalci
spoznajo vino z različnih zornih kotov – skozi oči vinogradnika in vinarja ,
strokovnjakov, znanstvenikov, vinskih kraljic, sommelierjev in vinskih

s

Videnje

poznavalcev.

SLAVKO PODBREŽNIK
Da je 17. Slovenski festival vin in 7.
kulinarike na eni izmed svojih
prelomnic , kaže že sestava omizja na
Festival

tradicionalni tiskovni konferenci v
grand hotelu Union v Ljubljani , ki je
bila ta torek. Prejšnja leta so bili osrednji
gostje enologi , letos so njihovo
mesto zavzeli trgovci. Na tistem izpred
enega leta sta denimo častno mesto
omizja zasedla doc. Mojmir
Wondra , dolgoletni predsednik
ocenjevanja , in prof. Tatjana
Košmerl. Tokrat so Radu Stojanoviču
, direktorju festivalov , in gostitelju
Tomu Čehu , direktorju Union hotelov,
družbo delali še Tina Cipot , predstavnica
trgovca Lidl Slovenija , Lili Vodušek
, predstavnica trgovskega podjetja
Mabat Int. , in Stane Berlec , direktor
blagovne znamke vina Taste me. Tam
tiskovnega

festivalskega

sta bili še

Viktorija Bole Grašič,

predstavnica

Turizma Ljubljana in skrbnica
projekta Okusi Ljubljane , ter Anka
Peljhan, vodja projekta Kuhna pa to.
Mabat , ki se ukvarja z distribucijo
in zastopstvom slovenskih pa tudi
tujih vin ter uvoženih žganih pijač , bo
na festivalu med temi zasedel največ
prostora. Rezerviral je namreč Belo
dvorano grand hotela Union. To , pravi

Stojanovič, ni naključje , saj bodo skušali
festival bolj usmeriti v poslovne
vode: " Na razpolago bomo dali prostor
za poslovne degustacije in pogovore.
Zavedamo se , da bi moral biti cilj
vsake vinske prireditve prav povečana
prodaja vina."

300 vin
96 vinarjev
v dveh dneh

Všečnost namesto strokovnosti
Tokrat bodo tako najboljša festivalska
vina ( več kot 300 jih bo mogoče
pokusiti) ocenjevali kar obiskovalci
festivala. Opustili pa so strokovno
ocenjevanje vin. Na naše vprašanje,
ali ta poteza vendarle ni preveč tvegana
, glede na to , da je bil eden osnovnih
gradnikov festivala vsaj doslej festivalsko
ocenjevanje vin, nam je Stojanovič
dejal , da so se odločili za všečnost,
torej tisto, kar je najbližje potrošniku ,
in da bo sicer najbolj všečno vino res
moralo imeti kar nekaj sreče, da se bo
na to mesto uvrstilo , da pa bo veliko
število glasov zanj vendarle pomenilo
ustrezen presek tudi v kakovosti.
Zaupal nam je še, da so se vsako
leto ubadali z vprašanjem , ali strokovno
ocenjevanje vin sploh izpeljati
, glede na to, da je bilo prijavljenih
vinarjev izredno malo , letos le
triindvajset.

je

Samo ugibamo lahko , ali
njihovo nizko število povzročilo

lansko ocenjevanje , ko so makedonska
vina tako med rdečimi kot belimi
segala po najvišjih mestih.

Gneča oktobra in novembra
Slovenski festival vin je sicer v
letu pod velikim pritiskom
ne le zaradi krize v slovenski vinski
stroki ( v najboljših letih je bilo
tudi okoli 190, festival je
ob grand hotelu Union gostil še hotel
Slon , pred štirimi leti pa je festival doživel
velik padec ), ampak tudi konkurence
zadnjem

razstavljavcev
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Rado Stojanovič: " Prireditelji vinskih dogodkov se bomo morali pogovoriti
o osnovnih usmeritvah in usklajevati urnike. " ( Jana Jocif )

podobnih vinskih prireditev.

Žal nekateri skušajo obuditi stare tradicije

Rado Stojanovič pravi , da ima ne glede
na to njegov festival zadnja tri leta

kot denimo Gospodarsko razstavišče
z Vinom Ljubljana , ki pa se jih ne
da obuditi. Težava je, ker se organizatorji
nismo pripravljeni usesti za isto mizo
in se pogovoriti o osnovnih usmeritvah
vinskih prireditev, kaj šele, da bi uskladili
termine. Ne gre za to , da bi zmanjševali
njihovo število , ampak da se
pogovorimo in organiziramo. Prihodnje
leto jih bomo tako kar naenkrat imeli en
kup v oktobru in novembru. Na koncu
bomo vsi razočarani , ko se vinarji v tej
zmedi ne bodo mogli odločiti, katere naj
se sploh udeležijo," pravi Stojanovič.

vendarle stabilen obseg , torej okoli
sto razstavljavcev, med katerimi so vse
velike slovenske vinske kleti , in stabilno
število obiskovalcev. " Ne želimo se

primerjati z drugimi podobnimi
Prav tako nimamo želje , da bi

dogodki.

konkurence

zelo povečevali število obiskovalcev
našega festivala , saj bi s tem tvegali
preveliko gnečo in izgubo osnovne
usmeritve; namreč da lahko vsak ljubitelj
vina prisluhne avtorski zgodbi
vsakega vinarja.

,
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http://www.sta.si/vest.php?s=s&id=2074150

Ljubljana, 20. novembra (STA) - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti
Slovenije v četrtek, 20. novembra. POLITIKA8.00 nadaljevanje seje odbora DZ za zunanjo
politiko, na kateri se bodo seznanili z drugim Nacionalnim poročilom RS za Univerzalni periodični
pregled 2014; DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)9.00 nadaljevanje seje DZ, na
kateri bodo med drugim obravnavali predlog priporočila SDS v zvezi s stanjem zagotavljanja
človekovih pravic in svoboščin v sodnih postopkih ter predlog za razrešitev predsednika DZ; DZ,
velika dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA/AVDIO)9.00 seja predsedstva Skupnosti občin
Slovenije, na kateri bodo med drugim oblikovali stališča do vladnega predloga varčevalnih
ukrepov na področju lokalne samouprave, namenjena pa bo tudi pogajanjem za povprečnino in
interventnim ukrepom za znižanje stroškov občinam; Terme Zreče, Hotel Atrij, Cesta na Roglo 15,
ZREČE (STA)11.00 redna tedenska seja vlade; vlada, Gregorčičeva 20, LJUBLJANA18.00
predsednik vlade Miro Cerar se bo na temo razmer v Termoelektrarni Trbovlje predvidoma srečal
z zasavskimi poslanci, ki so ga pred časom v pismu opozorili na to problematiko; DZ, Šubičeva 4,
LJUBLJANA18.00 slovesnost ob 25. obletnici podjetja Pipistrel, ki se je bo udeležil tudi
predsednik republike Borut Pahor; hangar podjetja Pipistrel, Goriška cesta 50a,
AJDOVŠČINALJUBLJANA - Na povabilo podpredsednika vlade in ministra za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano Dejana Židana bo na dvodnevnem uradnem obisku v Sloveniji
podpredsednik kitajske vlade Wang Yang. (program v nadaljevanju) (STA/FOTO)PROGRAM
OBISKA PODPREDSEDNIKA KITAJSKE VLADE WANGA YANGA9.00 prihod kitajskega
podpredsednika vlade pred Vilo Podrožnik; sledi srečanje z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano Dejanom Židanom (fototermin); Vila Podrožnik, Cesta 27. aprila 59, LJUBLJANA
(FOTO)9.05 plenarni pogovori med delegacijama Slovenije in Kitajske pod vodstvom kitajskega
podpredsednika vlade ter ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (fototermin); Vila
Podrožnik, Cesta 27. aprila 59, LJUBLJANA (FOTO)10.30 podpis poslovnika o delovanju delovne
skupine za sodelovanje v kmetijstvu med ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter
kitajskim ministrstvom za kmetijstvo, ki se ga bosta udeležila državna sekretarka Tanja Strniša in
namestnik kitajskega ministra za kmetijstvo Niu Dun (fototermin); sledita izjavi za medije ministra
Židana in podpredsednika kitajske vlade; Vila Podrožnik, Cesta 27. aprila 59, LJUBLJANA
(STA/FOTO)11.00 prihod podpredsednika kitajske vlade pred DZ; sledi sprejem pri predsedniku
DZ Milanu Brglezu (fototermin; preddverje velike dvorane DZ), nato pa pogovor med
predsednikom DZ in podpredsednikom kitajske vlade (fototermin, veliki salon); DZ, Šubičeva 4,
LJUBLJANA (FOTO)13.30 prihod podpredsednika kitajske vlade pred predsedniško palačo; sledi
srečanje s predsednikom republike Borutom Pahorjem (fototermin; velika dvorana), nato pa
sprejem pri predsedniku republike (fototermin; soba 70); predsedniška palača, Erjavčeva 17,
LJUBLJANA (FOTO)14.20 podpredsednika kitajske vlade bo sprejel predsednik vlade Miro Cerar
(fototermin za uradnega fotografa, modri salon); sledi sprejem pri predsedniku vlade (fototermin,
soba 72); vlada, Gregorčičeva 25, LJUBLJANA (FOTO)19.00 večerja, ki jo gosti minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan; Grad Brdo, BRDO PRI KRANJU
(FOTO)GOSPODARSTVO9.00 odprtje letne konference notranjih revizorjev s podelitvijo
certifikatov, ki jo organizira Slovenski inštitut za revizijo (še 21.); Hotel Atrij, Cesta na Roglo 15,
ZREČE9.30 novinarska konferenca Telekoma Slovenije, na kateri bodo predstavili nerevidirane
rezultate poslovanja Skupine Telekom Slovenije in družbe Telekom Slovenije v obdobju od
januarja do septembra 2014; Telekom Slovenije, multimedijska konferenčna dvorana, Cigaletova
17, LJUBLJANA (STA/FOTO)10.00 predaja ključev in uradni začetek mobilnega merilnega
laboratorija Elektra Maribor, s katerim bodo meritve opravljali tudi na terenu; lokacija Storitvene
enote Maribor, Veselova ulica 6, MARIBOR10.00 novinarska konferenca v okviru konference na
področju informacijske varnosti v Sloveniji - Infosek 2014; Hotel Perla, dvorana Pinta 1, Kidričeva
9, NOVA GORICA10.30 odprtje Kongresa davčnih svetovalcev, na katerem bodo med drugim
spregovorili o pričakovanjih na davčnem področju v prihodnjem letu (še 21.); Hotel Rimski dvor,
RIMSKE TOPLICE11.00 novinarska konferenca družbe Gen energija ob uradnem odprtju eSveta
- spletnega stičišča o energiji in energetiki, na kateri bodo predstavili cilje in ključne vsebine
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eSveta ter njegov pomen za krepitev energetske pismenosti med različnimi skupinami deležnikov;
ob 12. uri bo v Klubu CS še strokovni posvet z naslovom Oblikovanje energetske prihodnosti: Kaj
in kako lahko prispeva spletno stičišče eSvet?; Cankarjev dom, dvorana M1, Prešernova 10,
LJUBLJANA (STA/FOTO)11.00 novinarska konferenca s predstavitvijo natečaja Spletni trgovec
leta in zmagovalcev; ob 12. uri začetek dogodka Spletni trgovec leta, ki ga organizira spletni
portal Ceneje.si; ob 17.15 podelitev priznanj; Hotel Austria Trend, Dunajska cesta 154,
LJUBLJANA (STA/FOTO)11.00 novinarska konferenca pred letnim srečanjem Globalne mreže
ekonomije znanja (KEN), ki bo 25. in 26. v Ljubljani; Mestna hiša, banketna dvorana, Mestni trg 1,
LJUBLJANA11.00 novinarska konferenca Razvojnega centra orodjarstva Slovenije TECOS ob
20. obletnici delovanja, na kateri bodo spregovorili o delu, dosežkih in nadaljnji poti razvojnega
centra (RITS, predavalnica 4, Kidričeva ulica 25); ob 16. uri slovesnost ob jubileju TECOS-a
(konferenčna dvorana Tehnopolis, Kidričeva ulica 24); CELJE11.15 novinarska konferenca
Koalicije proti tajnim sporazumom, na kateri bodo predstavili razloge za zavrnitev sestanka z
namestnikom vodje enote za informacije, komuniciranje in civilno družbo iz Generalnega
direktorata Evropske komisije za trgovino Lutzom Guellnerjem ter pričakovanja glede
nadaljevanja pogajanj o trgovinskih sporazumih TTIP, CETA in TiSA; pred poslopjem
predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, na Bregu 14, LJUBLJANA12.00 odprtje Poslovne
konference Portorož (PKP); ob 12.30 predavanje namestnika generalnega direktorja za
mednarodne in evropske odnose pri Evropski centralni banki Gillesa Nobleta z naslovom Kako
naj evrskemu območju omogočimo rast?; ob 20. uri podelitev nagrade Časnika Finance za
izjemne dosežke v gospodarstvu (še 21.); GH Bernardin, Obala 2, PORTOROŽ (STA)13.00
prireditev ob zaključku projekta Eno drevo, eno življenje!, ki ga izvaja Grawe zavarovalnica skupaj
z Zavodom za gozdove, na njej pa bodo predstavili pogozditev po žledolomu in vrednost
investicije; Ljubljanski grad, LJUBLJANA13.00 odprtje novih poslovnih prostorov podjetja Bosio,
na katerem bodo zbrane nagovorili celjski župan Bojan Šrot, predsednik Aichelin Group Peter
Schobesberger in direktor podjetja Bosio Hugo Bosio; novi prostori, poslovna cona ob
avtocestnem priključku Celje-vzhod, Bukovžlak 109, CELJE13.00 srečanje strokovnjakov
Mednarodnega kooperacijskega združenja sejemskih centrov srednje in jugovzhodne Evrope
(CEFA) o digitalizaciji v sejemski dejavnosti z naslovom Spletne trgovine - sistemi spletnih
rezervacij - upravljanje zbirk podatkov: Kako ravnati z njimi? (še 21.); Gospodarsko razstavišče,
Dunajska cesta 18, LJUBLJANA13.00 odprtje mednarodne konference čebelarskih organizacij,
na kateri bodo predstavili aktivnosti čebelarskih organizacij v povezavi z delom z mladimi na
področju čebelarstva (še 21.); Čebelarski center Slovenije, Brdo 8, LUKOVICA15.00 odprtje 17. S
lovenskega festivala vin in 7. Festivala kulinarike z razglasitvijo Lidlovega mladega vinarja 2014
(še 21.); GH Union, Miklošičeva 1, LJUBLJANA19.00 zaključna prireditev mednarodnega
izobraževalnega programa Vodenje izvoznega poslovanja, ki jo pripravlja Javna agencija Spirit
Slovenija, na njej pa bodo podelili diplome slušateljem izobraževalnih programov za mednarodno
poslovanje v EU, simbolično pa bodo nagradili tudi ITM izvoznika leta 2014; Kristalna palača,
BTC, Šmartinska 152, LJUBLJANA20.00 ustanovna seja delovne skupine Apimondia in
Apiturizem, ki bo potekala v okviru tretje mednarodne konference čebelarskih organizacij;
Čebelarska zveza Slovenije, Brdo 8, LUKOVICALJUBLJANA - Izteče se za tri mesece podaljšani
rok za sporazum o finančnem prestrukturiranju družbe ACH.KOPER - Na okrožnem sodišču
odškodninski tožbi Luke Koper zoper nekdanjo upravo na čelu z Robertom Časarjem (ob 9. uri in
ob 13.30).SLOVENJ GRADEC - Na okrožnem sodišču je napovedano nadaljevanje sojenja
nekdanjemu predsedniku uprave propadlega Preventa Globala Jožetu Kozmusu zaradi suma
zlorabe položaja in oškodovanja podjetja ter nadaljevanje sojenja soobtoženemu predstavniku
podjetja GIG Antonu Kuharju, ki ga obtožnica bremeni napeljevanja h kaznivemu dejanju zlorabe
položaja ali pravic (ob 9. uri).DRUŽBA7.00 slovenski zajtrk z Mercatorjem, v okviru katerega bodo
potnikom in mimoidočim delili tradicionalni slovenski zajtrk; v podhodu Železniške postaje,
LJUBLJANA9.00 dogodek na temo Namen in pomen skupnih študijskih programov, ki ga
organizira Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
(Cmepius), na njem pa bodo predstavili posamezna poglavja priprave ter vsebino oziroma
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zahtevane postopke za vzpostavitev skupnega študijskega programa; GH Union, Miklošičeva 1,
LJUBLJANA9.00 seja strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, na kateri bodo med
drugim obravnavali letno maturitetno poročilo o poklicni maturi 2013 ter poročilo o delu sveta za
kakovost in evalvacije v letu 2013; MIZŠ, sejna soba P23+24, Masarykova 16, LJUBLJANA9.00
odprtje tradicionalnega dneva Socialne zbornice Slovenije z naslovom Evropsko leto usklajevanja
poklicnega in družinskega življenja, na katerem bo sodelovala tudi varuhinja človekovih pravic
Vlasta Nussdorfer; GH Bernardin, kongresni center, Obala 2, PORTOROŽ9.30 odprtje
tradicionalnih 12. dnevov evropskega prava, na katerih bodo med drugim razpravljali o uporabi
prava sodišča EU in Evropskega sodišča za človekove pravice pred slovenskimi sodišči in vlogi
Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Sveta EU pri pogajanjih glede trgovinskih
sporazumov Evropske unije s tretjimi državami; ob 18. uri bo okrogla miza o varstvu zasebnosti v
dobi interneta; Pravna fakulteta, modra predavalnica, Poljanski nasip 2, LJUBLJANA9.30 seja
Ustavnega sodišča RS, na kateri bodo med drugim nadaljevali z obravnavo ustavne pritožbe
Janeza Janše zoper sklep o ugotovitvi prenehanja mandata poslanca; ustavno sodišče, salon,
Beethovnova ulica 10, LJUBLJANA10.00 novinarska konferenca ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport ter Pedagoškega inštituta ob koncu mednarodne primerjalne raziskave
računalniške in informacijske pismenosti ICILS 2013 med osmošolci; ministrstvo, novinarsko
središče, Masarykova 16, LJUBLJANA (STA/AVDIO)10.00 zaprisega sodnih izvedencev in
sodnih tolmačev pred državno sekretarko ministrstva za pravosodje Tino Brecelj; ministrstvo za
pravosodje, sejna soba, Župančičeva 3, LJUBLJANA10.00 slovesnost ob 25. obletnici konvencije
o otrokovih pravicah, ki jo pripravljata predsednik republike Borut Pahor in Junior ambasadorji
Unicefa; predsedniška palača, velika dvorana, Erjavčeva 17, LJUBLJANA (STA/FOTO)10.00
okrogla miza o otrocih v rejništvu, ki jo organizira Rejniško društvo Slovenije; Center za socialno
delo Ptuj, Trstenjakova ulica 5 a, PTUJ11.00 novinarska konferenca ministrstva za zdravje s
predstavitvijo evropskega tedna promocije testiranja na okužbo HIV, ki bo potekal med 21. in 28.;
ministrstvo, velika sejna soba, Štefanova 5, LJUBLJANA (STA/AVDIO)11.00 novinarska
konferenca Zveze veteranov vojne za Slovenijo v počastitev ustanovitve Teritorialne obrambe 20.
11. 1968; Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Rojčeva 16, LJUBLJANA11.00 odprtje kongresa
Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), na katerem bo zbrane med
drugim nagovorila ministrica za kulturo Julijana Bizjak Mlakar (še 21.); ob 14.30 se bo kongresa
udeležila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport Stanka Setnikar Cankar; Hotel Golf,
Cankarjeva cesta 4, BLED13.00 prireditev z naslovom Orientacija v mišljenju, orientacija v
življenju, ki jo ob svetovnem dnevu filozofije pripravlja slovenska nacionalna komisija za Unesco
skupaj s Slovenskim filozofskim društvom in Cankarjevim domom; Cankarjev dom, dvorana
M3/M4, Prešernova 10, LJUBLJANA14.00 predstavitev možnosti izobraževanja v tujini za dijake
in študente (ob 17. uri), ki jo prireja EducationUSA center v okviru Javnega sklada RS za razvoj
kadrov in štipendije; Slovenijales, velika dvorana v pritličju, Dunajska 22, LJUBLJANA14.00 ogled
terenske vaje ugrabitve za predstavnike medijev v okviru dvotedenskega usposabljanja policistov
kandidatov za delo v mednarodnih civilnih misijah; Vadbeni center Gotenica, KOČEVJE15.30
javna razprava o poplavah in upravljanju voda, ki jo pripravlja Društvo vodarjev Slovenije;
gostišče Livada, konferenčna soba, Hladnikova 15, LJUBLJANA16.00 sklepna prireditev 21.
izbora Ljudje odprtih rok, ki ga tradicionalno organizira revija Naša žena, na njej pa bodo podelili
zahvalne listine izbranim ljudem za njihova človekoljubna dejanja; Narodna galerija, Prešernova
24, LJUBLJANA17.00 konferenca renesansa lesene gradnje v Sloveniji, ki jo pripravljata revija
Varčna hiša...lesena & motažna & eko v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo Univerze v
Mariboru; Fakulteta za gradbeništvo, dvorana Boruta Pečenka, Smetanova 17, MARIBOR17.00
odprtje pravljične Ledene dežele v Vodnem mestu Atlantis; BTC, Vodno mesto Atlantis,
LJUBLJANA17.00 predavanje ameriškega veleposlanika Josepha A. Mussomelija z naslovom
US-Slovenija 2010-2014, ki ga organizira Slovensko društvo za mednarodne odnose; poslovna
stolpnica TR3, konferenčna dvorana, Trg republike 3, LJUBLJANA (STA)17.00 predstavitev
knjige novinarja in zgodovinarja ter dolgoletnega dopisnika RTV SLO iz Rusije Andreja Stoparja z
naslovom Pax Putina; Univerzitetna knjižnica Maribor, Glazerjeva dvorana, Gospejna ulica 10,
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MARIBOR18.00 odprtje razstave Učilnica v naravi: šolski vrt včeraj, danes, jutri, ki jo pripravlja
Slovenski šolski muzej; Slovenski šolski muzej, Plečnikov trg 1, LJUBLJANA18.00 slovesnost
občine Kamnik ob dnevu Rudolfa Maistra, na kateri bodo podelili spominska priznanja za zasluge
pri ohranjanju spomina na generala Rudolfa Maistra, zbrane pa bo nagovoril načelnik
Generalštaba Slovenske vojske brigadir Andrej Osterman; Dom kulture Kamnik, Fužine 10,
KAMNIK18.00 pogovor z avtorjem zbirke esejev Dvanajst pred dvanajsto - Ali za norost je
zdravilo le modrost, pravnikom Markom Pavliho; Knjigarna Libris, Prešernov trg 9, KOPER19.00
predavanje Griša Močnika z naslovom Meritve črnega ogljika: pomen in viri na globalni, regionalni
in lokalni ravni, ki bo potekalo v okviru Znanstvenega večera Univerze v Novi Gorici; Dvorec
Lanthieri, VIPAVA19.30 dobrodelni pogovor profesorice pedagogike Klare Ramovš s publicistko
Manco Košir, v okviru katerega bodo s prispevki zbrana sredstva namenili ohranitvi hiše hospica;
Kmetija Ježek, Ulica bratov Komel 20, Šentvid, LJUBLJANALJUBLJANA - Sveta obeh policijskih
sindikatov se bosta dogovorila o poteku nadaljnjega sindikalnega boja zaradi napovedanih
varčevalnih ukrepov vlade. (ob 12. uri)LJUBLJANA - Festival medijske kulture in trendov Naprej/Forward, ki ga organizira Društvo novinarjev Slovenije v sodelovanju s slovenskimi
medijskimi hišami. (do 22.)MARIBOR - Na višjem sodišču pritožbena zadeva Milana Volgemuta,
ki je bil obsojen zaradi umora ptujskega gostilničarja (ob 9. uri).LJUBLJANA - Mednarodni dan
brez cigarete.LJUBLJANA - Svetovni dan otroka.LJUBLJANA - Svetovni dan
filozofije.KULTURA9.30 v sklopu Dneva slovenskih splošnih knjižnic osrednja prireditev, v okviru
katere bodo med drugim odprli spletni portal Dobreknjige.si: slovenske splošne knjižnice
priporočamo in podelili nagrade za najboljše projekte; dvorana sv. Frančiška Asiškega, Marinčev
trg, KOPER10.00 predstavitev monografije Metoda Kemperla in Luke Vidmarja z naslovom Barok
na Slovenskem, Sakralni prostori; knjigarna Konzorcij, Slovenska 29, LJUBLJANA11.00
predstavitev Redne zbirke 2015 Celjske Mohorjeve družbe; Knjigarna Celjske Mohorjeve,
Nazorjeva 1, LJUBLJANA11.00 novinarska konferenca Založbe Litera ob izidu knjig: Prihodnost
(Andrej Predin), Kameno seme (Veronika Simoniti), Stramorjevi koraki (Andrej Tomažin), Pot v
svobodo (Branka Jurca), Relikvije dihanja (Jan Krmelj) in Izgubljeni bralec (Samo Rugelj);
Modrijanova knjigarna, Trubarjeva cesta 27, LJUBLJANA (STA)11.00 novinarska konferenca, na
kateri bodo predstavili nominiranke za literarno nagrado Mira; SC PEN, Tomšičeva ulica 12,
LJUBLJANA13.00 prireditev ob svetovnem dnevu filozofije, ki jo prireja Unesco Slovenija;
Cankarjev dom, dvorana M3, Prešernova 10, LJUBLJANA17.00 simpozij Radia Študent o
neodvisni kulturi z naslovom Kdo rabi sceno?; KUD France Prešeren, Karunova ulica 14,
LJUBLJANA18.00 pogovor ob izidu knjige ameriške novinarke Anne Applebaum Gulag,
Zgodovina sovjetskih taborišč, ki je izšla pri Založbi Mladinska knjiga; Cankarjev dom, Klub Lili
Novy, Prešernova 10, LJUBLJANA19.00 okrogla miza o problematiki prevajanja proznih del s
poudarkom na zgodovinski in družbenokritični tematiki, ki jo organizira žirija 4. izdaje nagrade
esAsi za najboljši prevod v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani, Društvom
slovenskih književnih prevajalcev, Društvom slovenskih pisateljev in španskim veleposlaništvom;
Filozofska fakulteta, predavalnica 13, Aškerčeva 2, LJUBLJANA19.00 odprtje razstave
Raztezanje kiparskih struktur; Mestna galerija Ljubljana, Mestni trg 5, LJUBLJANA19.00 premiera
predstave avtorice Svetlane Makarovič Show strahov, ki jo režirala Violeta Tomič; Slovensko
mladinsko gledališče, Vilharjeva cesta 11, LJUBLJANA19.00 odprtje fotografske razstave
Tihomirja Pinterja in Andreja Jemca (do 14.12.); Galerija Ivana Groharja, Mestni trg 37, ŠKOFJA
LOKA20.00 premiera plesne predstave Profil in kazen plesalk in koreografinj Enyje Belak in
Veronike Valdes, ki je nastala v produkciji zavoda Flota Ljubljana in koprodukciji Cankarjevega
doma (še 21., 24. in 25. 11.); Cankarjev dom, dvorana Duše Počkaj, Prešernova 10,
LJUBLJANAMEDNARODNA DEJAVNOSTCELOVEC - Minister za Slovence v zamejstvu in po
svetu Gorazd Žmavc se bo na povabilo Slovenske gospodarske zveze (SGZ) v Celovcu udeležil
okrogle mize z naslovom Vloga SGZ v sodelovanju med Slovenijo in Avstrijo (ob 15.30, Zveza
Bank, Paulitschgasse 5-7).BRUSELJ - Odprtje Evropskega kolesarskega foruma z evropsko
komisarko Violeto Bulc, ki se ga bo udeležil tudi evropski poslanec Igor Šoltes (ob 12.30 v
Evropskem parlamentu).MÜNCHEN - Zasedanje Stalne mešane slovensko-bavarske komisije, ki
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se ga bo iz Slovenije udeležil pristojen za bilateralne odnose z Nemčijo na ministrstvu za zunanje
zadeve Miran Kresal. (še 21.)BEOGRAD - Medparlamentarna konferenca o družbeni in politični
zastopanosti etničnih in narodnostnih manjšin, ki jo organizirata Evropski parlament ter Narodna
skupščina Srbije, udeležil pa se je bo tudi evropski poslanec Ivo Vajgl. (še 21.)NEW DELHI Mednarodni dogodek in sejem na temo znanja in njegove uporabe Knowledge Expo 2014, ki ga
organizira Združenje indijske industrije (CII), na njem pa bo sodelovala tudi slovenska delegacija
pod okriljem Javne agencije Spirit Slovenija in ministrstva za izobraževanje znanost in šport, ki se
bo na dogodku predstavila v okviru nacionalnega paviljona pod skupnim imenom Hi.Tech
Slovenia. (še 21.)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 Tjaša Doljak, popoldne Bojan Šuštartel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail:
notranja@sta.sigospodarsko uredništvo:dopoldne Elizabeta Gačnik, popoldne Franja Zagorctel.
št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.sizunanjepolitično uredništvo:dopoldne Maja Lazar
Jančič, popoldne Jure Kostel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.sikulturno uredništvo:
Alenka Vesenjaktel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.sivečerni dežurni urednik (od 17. do
23. ure): Jernej Šmajdekspremljate nas lahko tudi na:Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Slovenska-tiskovna-agencija-STA/295393187034Twitter:
https://twitter.com/STA_novice
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Naslov: Vabilo na razglasitev Lidlovega mladega vinarja 2014
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1.247,40

Naklada:

Gesla: SLOVENSKI FESTIVAL VIN
http://www.si21.com/Dogodki/Vabilo_na_razglasitev_Lidlovega_mladega_vinarja_2014

GOSPODARSTVO

IT

AVTOMOBILIZEM

NEPREMIČNINE

20
November

FILM

GLASBA

ŠPORT

DOGODKI

Vabilo na razglasitev Lidlovega
mladega vinarja 2014
20.11.2014 ob 15 00

2014

Grand Hotel Union v Ljubljani
Dve ekipi študentov Fakultete za

kmetijstvo in biosistemske vede
Univerze v Mariboru se
potegujeta za laskavi naslov
najboljšega mladega vinarja.
Ekipi sta tekmovali v proizvodnji

SVET

TV

DOGODKI
SREDA 19. NOVEMBER 2014
ob 22 00

Cineplexx kinematografi

Igre lakote Upor 1. del
svetovni fenomen se vrača na
velika platna

ČETRTEK 20. NOVEMBER 2014

Mestna galerija Ljubljana

Raztezanje kiparskih struktur

najboljšega sauvignona v
vinogradih posestva Meranovo.
Najboljše mlade vinarje bomo

ČETRTEK 20. NOVEMBER 2014
ob 09 30

razglasili na otvoritvi 17.
Slovenskega festivala vin 20.
novembra 2014 ob 15.00 uri v
Grand hotelu Union v Ljubljani. Z
raziskovalnim delom se natečaju
Lidlov mladi vinar letos

Dvorana sv. Frančiška Asiškega v
Kopru

pridružujejo tudi študenti Visoke
šole za vinogradništvo in
vinarstvo Univerze v Novi Gorici.

Mala dvorana Kulturnega doma
Nova Gorica

Obiskovalci Slovenskega festivala

vin bodo imeli možnost vina ki so
nastala v okviru natečaja tudi

preizkusiti in spoznati

Dan slovenskih splošnih knjižnic

ČETRTEK 20. NOVEMBER 2014
ob 11 00

NAGRADA DARKO BRATINA.
POKLON VIZIJI 2014 TALEC
Laila Pakalnina 2006

ČETRTEK 20. NOVEMBER 2014
ob 15 00

tekmovalce.

Grand Hotel Union v Ljubljani

Vljudno vas vabimo tudi na
STROKOVNI POSVET na temo mladih vinarjev in njihove

prihodnosti v vinarstvu. Gostje iz izobraževalnih ustanov in
mladi vinarji ki že imajo praktične izkušnje v vinarskem poslu
bodo spregovorili o njihovem pogledu in izkušnjah o poklicu
vinarja. Strokovni posvet se bo odvijal ob 16.00 uri.
POMEMBNO Za udeležbo na Slovenskem festivalu vin je

potrebna akreditacija. Postopek akreditacije je na voljo na
spletni strani Slovenskega festivala.
Več o natečaju

Vabilo na razglasitev Lidlovega

mladega vinarja 2014

Zavarovalni
zastopnik
Iščemo mentorje našim
zastopnikom v Celju. Prijavite
se na razgovor

Vabljeni

Nazaj

E-NOVICE

Vaš novičkarski

portal

Prijavite se na naše e-novice in vsak dan vas bodo v Vašem elektronskem
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Naslov: Festival vin usmerjajo v poslovne vode
Avtor: Slavko Podbrežnik
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
Naklada:

Gesla: SLOVENSKI FESTIVAL VIN, FESTIVAL KULINARIKE
http://nov.vecer.com/clanek/201411206074875

Slovenski festival vin (v Ljubljani bo skupaj s festivalom kulinarike danes in jutri) se je letos
odpovedal strokovnemu ocenjevanju ... ... Da je 17. Slovenski festival vin in 7. Festival kulinarike
na eni izmed svojih prelomnic, kaže že sestava omizja na tradicionalni tiskovni konferenci v grand
hotelu Union v Ljubljani, ki je bila ta torek. Prejšnja leta so bili osrednji gostje enologi, letos so
njihovo mesto zavzeli trgovci. Na tistem izpred enega leta sta denimo častno mesto tiskovnega
omizja zasedla doc. Mojmir Wondra, dolgol ...
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