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12.2.2015 www.cosmopolitan.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Na zdravje s penečimi mehurčki

Vsebina: Predvsem ženske se rade pocrkljamo s kozarcem dobre penine, ob dnevu zaljubljenih pa 
lahko z dragim nazdravita tudi skupaj in si ustvarita nepozabno vzdušje.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT, MESTO VINA

12.2.2015 www.rtvslo.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Kam za valentinov konec tedna? V Unionu peneča vina, v restavracijah romantične večerje

Vsebina: Pustno-valentinov konec tedna vabi s številnimi družabnimi dogodki, poskrbljeno pa bo še 
zlasti za zaljubljence, saj najboljše restavracije po Sloveniji ponujajo posebne valentinove 
večerje, ...

Avtor: K. S.

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

12.2.2015 www.facebook.com Stran/Termin: Družbeno omrežje

Naslov: V vinski knjižnici Grand hotela Union so širši javnosti p...

Vsebina: V vinski knjižnici Grand hotela Union so širši javnosti predstavili Sezono magnum formata, kot 
so organizatorji poimenovali dvajset prireditev v okviru Slovenskega festivala vin, Festivala 
kulinarike in Ljubljanske vinske poti. Eden od izbranih dogodkov, Salon penečih vin, se v 

Avtor: Radio Sora

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: 18. SLOVENSKI FESTIVAL VIN, 8. FESTIVAL KULINARIKE, SALON PENEČIH VIN, 

13.2.2015 www.sta.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Napoved - Slovenija, 13. 2. (petek)

Vsebina: Ljubljana, 13. februarja (STA) - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti 
Slovenije v petek, 13. februarja.

Avtor: bp/tep/bst/bp

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

13.2.2015 www.napovednik.com Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Salon penečih vin

Vsebina: Drugi Salon penečih vin bo na enem mestu, v veliki dvorani Grand hotela Union, tudi to leto 
ponudil izbrana peneča se vina. Peneča vina bomo nadgradili v v skladu s trendi - z vrhunsko 
kulinariko hotelov Union in skrbno izbrano živo glasbo ...

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN, RADO STOJAVNOVIČ

1.3.2015 Playboy Stran/Termin: 134 SLOVENIJA

Naslov: Vinska knjižnica

Vsebina: V prijetnem ambientu pod lestencem prenovljene kavarne Union smo preživeli odličen večer v 
družbi odličnih vin. Prenovljena kavarna, ki diha s tradicijo in kakovostjo, je postala bogatejša 
za 170 izbranih vrhunskih slovenskih in tujih vin, ki so svoje mesto našla v Vinski knjižnici, 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: NOVO Žanr: POROČILO Naklada: 6.000,00

Gesla: 18. SLOVENSKI FESTIVAL VIN, RADO STOJAVNOVIČ

RadoSt

KAZALO - zbirni list objav

www.pressclip.si
www.pressclip.si


12.2.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 0,02 Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT, MESTO VINA

Peneča vina imajo lepo tradicijo nekoč so namreč veljala za

pijačo vladarjev. Domovina tega posebnega vina je Francija.

Danes peneča vina pridelujejo po vsem svetu z imenom
šampanjec pa poimenujejo zgolj peneča vina ki so bila pridelana
v francoski pokrajini Champagne.

Osnovno vino za pridelavo penin je popolnoma suho in vsebuje
več kislin kot običajno belo vino je idealen aperitiv saj ti mehurčki
vzbudijo tek. Lahko ga postrežeš k predjedem in lažjim glavnim
jedem nekoliko bolj sladke penine pa se odlično dopolnjujejo tudi
s sladicami.

Ta teden smo preizkušali peneča vina v vinski knjižnici ki
je najnovejša pridobitev prenovljene Kavarne Union.

Njihova želja je postati center vinskega in kulinaričnega dogajanja
v Ljubljani ob izbrani glasbi in okusnem vinu bodo vsak mesec
organizirali dogodke.

Če si ljubiteljica dobrih vin lahko v petek 13. februarja
obiščeš Salon penečih vin v Veliki dvorani GH Union ki
poteka v okviru 18. festivala vin.

Prav tako se lahko v tem letu udeležiš tudi drugih vinsko-
kulinaričnih dogodkov festivala ki ga poleg dobre kapljice odlikuje
vrhunska kulinarika.

Na ulicah stare Ljubljane bodo tako organizirali Ljubljansko vinsko
pot s poletnim in jesenskim vinskim razvajanjem od maja dalje
pa lahko na Pogačarjevem trgu obiščeš Mesto vina.

Napisala Maja Jagodic
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Petdeset odtenkov sive 12.2.2015 ob 10 14
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Objavljeno na spletu 12. 2. 2015 ob 11 33

Na zdravje s penečimi mehurčkiNa zdravje s penečimi mehurčki
Predvsem ženske se rade pocrkljamo s kozarcem dobre penine ob dnevu zaljubljenih
pa lahko z dragim nazdravita tudi skupaj in si ustvarita nepozabno vzdušje.

Foto Profimedia
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Na zdravje s penečimi mehurčki

SPLETNI ČLANEK

http://www.cosmopolitan.si/aktualno/na-zdravje-s-penecimi-mehurcki/

www.cosmopolitan.si



12.2.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1.858,50 Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN
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Kulinarika

Ocena novice Vaša ocena
Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico

Kam boste šli na valentinovo večerjo Foto AP

Salon penečih vin hotel Union pripravlja drugič. Foto
Salon penečih vin Jana Jocif

Kaj bi bilo valentinovo brez penine Foto Salon penečih
vin Jana Jocif

Ostrige so znani afrodizijak. Foto AP

Dodaj v

Kam za valentinov konec tedna
V Unionu peneča vina v
restavracijah romantične večerje
Večer izbranih mehurčkov kulinarike in glasbe

12. februar 2015 ob 06 31
zadnji poseg 12. februar 2015 ob 09 03
Ljubljana MMC RTV SLO

Pustnovalentinov konec tedna vabi s številnimi
družabnimi dogodki poskrbljeno pa bo še zlasti
za zaljubljence saj najboljše restavracije po
Sloveniji ponujajo posebne valentinove večerje
začinjene z dobršno mero afrodizičnih surovin.

Vsi ljubitelji penečih vin bodo na svoj račun prišli v

petek 13. ko na predvalentinov večer v ljubljanskem
Grand hotelu Union prirejajo drugi salon penečih vin.
Organizatorji obljubljajo večer vrhunskih mehurčkov
odlične kulinarike in izbrane glasbe pri čemer se bo
predstavilo 36 blagovnih znamk iz Slovenije Francije
Hrvaške Italije in Španije obiskovalci pa bodo lahko
poskusili več kot 80 penečih vin.

Peneča vina namreč že dolgo niso več samo vina za
posebne priložnosti ampak postajajo vse bolj
priljubljena tudi ob drugih prilikah in kot vinska
spremljava vrhunski kulinariki. Na salonu bodo penino
pospremili hladni prigrizki hotelske kuhinje obiskovalci
pa bodo imeli možnost svoje favorite med peninami tudi
kupiti.

Valentinovo od Vandra do Strelca
Naslednji dan na valentinovo soboto pa so izbrani
gostinci pripravili tematske jedilnike na katerih ne
manjka ostrig tartufov kaviarja in šampanjca. Izbrali
smo nekaj zanimivejših.

Najprej v ljubljanski butični hotel Vander kjer hotelski
kuharski mojster Benjamin Launay pripravlja pethodni
meni s spremljavo Moet Chandona rose. Meni za dva
vas bo stal 90 evrov kapelunge pečene v testu s

sipinim črnilom bučna strnjenka z dimljenimi račjimi
prsmi prelivom iz tartufov in treviškim radičem z

atlantskim lososom polnjeni ravioli s šampanjsko
omako in lososovimi ikrami počasi pečene telečje prsi
z zeliščno skorjico korenčkovim pirejem in glazirano
mlado gomoljno zelenjavo pečena vilijamovka z

burbonsko vaniljo na grenki čokoladni torti.

Za pethodni meni Igorja Jagodica iz Strelca na
Ljubljanskem gradu boste odšteli 49 evrov kvarnerski
škamp krema zelene na maslu popečeni kruhki
jabolko olje zelene solkanski radič kremna
pastinakova juha mehko kuhan rumenjak povaljan v

pastinakov pepel z mlado špinačo nadevan raviol
opširan jastog jastogova krema pena rakonega masla
toplo dimljena zlatovčica krompirjeva pena kumara
olje koprca kaviar zlatovčice maslena ribja omaka ali
poširan telečji file hrustljave drobtine telečji priželjc
pire peteršiljeve korenine tartuf pena rjavega masla
leča gobice zelenjava pannacotta z belo čokolado
mangov sorbet v karameli z vaniljo pečen ananas
omaka iz manga in ananasa biskvit z belo čokolado
kokos.

in od Štajerske do Primorske
In zdaj na Štajersko najprej h kuharskemu mojstru
Marku Pavčniku v Pavus. 40 evrov vas bo stal
pethodni meni ki ga bodo na Gradu Laško stregli v

Kulinarika
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čas naših babic
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Okusite Radol co lokalni meni na
voljo celo leto

67
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turbofolka

14

Novi časi v kulinariki
Skandinavcem lahko konkurirajo
samo Američani

18

Restavracija Jamieja Oliverja v

Carigradu po letu dni bankrotirala

12

Ocvirkijada je paša za oči in
brbončice

28

Ljubljana med kulinaričnimi
destinacijami leta 2015

79

Foie gras vrhunski gurmanski
užitek ali perverzni hedonizem

30

Istra uvrščena med 10 najboljših
svetovnih vinskih destinacij

6

10. februar 2015 ob 14 06

Vrhunski vinarji in kuharji
navdušili 350 gostov
prvega festivala Parkove
vinske zvezde v Novi
Gorici. V Hitovem hotelu
Park v Novi Gorici so

pripravili prvi pravi mestni
festival vin

Dragulji primorske vinske krone

Več novic

Novice Šport Kultura Zabava Ture avanture TTX Spored V živo Arhiv oddaj Moj splet Medijsko središče
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Kam za valentinov konec tedna? V Unionu peneča vina, v restavracijah romantične 

K. S.

SPLETNI ČLANEK

http://www.rtvslo.si/tureavanture/kulinarika/kam-za-valentinov-konec-tedna-v-unionu-peneca-vina-v-restavracijah-romanticne-vecerje/358137

www.rtvslo.si



12.2.2015 www.rtvslo.si Stran/Termin:

SLOVENIJA

4

Oddajte svoj komentar  Število komentarjev

petek soboto in za nedeljsko kosilo junečji
karpačo pečena parmezanova krema balzamični
kaviar olivno olje prah olivnega olja grahov velute s kokosom kokosova pena hrustljav curry piščanec sipini
ravioli polnjeni z brancinom pire pastinjaka bob žafranov zabaione ramstek pire gomolja zelene tartufova
rižota stebelna zelena čokolada in pomaranča.

Valentinov meni Okusi ljubezni podkrepljen z ostrigami šampanjcem in romantično glasbo bo v petek in
soboto ponujal tudi Borut Jovan iz Galerije okusov v Petrovčah pri Celju. Cena štirihodnega menija je 34
evrov pethodnega 44 šesthodnega pa 52 evrov.

V Mariboru restavracija Rožmarin prav tako v petek in soboto ponuja valentinov štirihodni meni za 22 evrov
terina dimljenega sira z garnelo in kandiranim paradižnikom hruškova juha s praženimi mandlji file lososa
na posteljici koromača špinačni žličniki in krema limonske trave ali piščančja ruladica na ohrovtu tortica
sladkega krompirja s pirejem gomoljne zelene espressočokoladni mousse iz gvajana čokolade jagodni
preliv in pralina.

Skok na Primorskogoriško nas pelje v novogoriško vrhunsko restavracijo Pikol ki za soboto pripravlja
sedemhodni meni 59 evrov entree valentinov fondi s toplim sirom korenčkom stebelno zeleno
šampinjonov in bučk losos tartat norveškega lososa s sezamom koprom in hrustljavimi kruhovimi
kockami tartuf kremna juha iz topinamburja s tartufom jakobova pokrovača jakobova pokrovača v tempuri
sipinega črnila na kremi češnjevih paradižnikov in vodke tortelj  štrudelj testenina v obliki štrudlja z bučo
skuto škampovo peno in dimljeno skuto kirnija vrtnica iz kirnije ovita v slanino patanegre na pireju iz
artičok sladica Pikolova sladka doga za zaljubljene

K. S.
Prijavi napako

Za komentiranje morate biti prijavljeni Komentarji ne odražajo stališča uredniške politike RTV Slovenija.
Prosimo da se pri komentiranju držite teme ne uporabljate sovražnega govora in upoštevate pravila

Ta novica trenutno še nima komentarjev.

Kazalo

Novice
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Planine Popotni dnevnik Glej ga Sloven c

TTX
Teletekst

Spored
TV Slovenija 1 TV Slovenija 2 TV Slovenija 3 TV Koper TV

Maribor Prvi program Val 202 Ars Radio Maribor Radio Koper
Radio Capodistria

RTV 4D
Arhiv TV Slovenija 1 TV Slovenija 2 TV Slovenija 3 TV Koper
Capodistria TV MB Prvi program Val 202 Ars Radio Maribor RSi

Radio Koper Radio Capodistria MMR

Moj splet
Forum Blog Slike Video Avdio Moj svet

Medijsko središče
Medijsko središče RTV Slovenija About RTV Slovenija

MMC RTV Slovenija ISSN 1581372X FAQ Impresum Spletni piškotki 1995  2014 Vse pravice pridržane
Novice Šport Kultura Zabava Ture Avanture TTX RTV 4D Spored Mojsplet Kontakti Oglaševanje Medijsko središče English Zemljevid strani



12.2.2015 Stran/Termin:

Družbeno omrežje

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 623,70 Naklada:

Gesla: 18. SLOVENSKI FESTIVAL VIN, 8. FESTIVAL KULINARIKE, SALON 

Nazaj na album Slike osebe Radio Sora Stran osebe Radio Sora Prejšnja Naprej

Slike s časovnice

Pridruži se Prijava Mobilno Poišči prijatelje Značke Osebe Strani Kraji Igre

Lokacije O nas Ustvari oglas Ustvari stran Razvijalci Zaposlitev Zasebnost Piškotki Pogoji uporabe

Pomoč

Facebook 2015
Slovenščina

Radio Sora
V vinski knjižnici Grand hotela Union so širši javnosti predstavili Sezono magnum formata kot so
organizatorji poimenovali dvajset prireditev v okviru Slovenskega festivala vin Festivala kulinarike
in Ljubljanske vinske poti. Eden od izbranih dogodkov Salon penečih vin se v Ljubljani začenja že
jutri popoldne in nanj vas bomo povabili tudi na Sorinih frekvencah ob 9 30.

45 min

Album Slike s časovnice

V skupni rabi z

Odpri pregledovalnik slik

Prenos

Vgradi objavo

Javno

E-naslov ali telefon Geslo

Prijava

Pozabil sem svoje geslo.Najostanem prijavljen a

Pridruži se
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V vinski knjižnici Grand hotela Union so širši javnosti p...

Radio Sora

SPLETNI ČLANEK

http://www.facebook.com/RadioSora/photos/a.110625185661957.6661.109726129085196/850096581714810/?type=1

www.facebook.com



13.2.2015 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

Ljubljana, 13. februarja (STA) - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti
Slovenije v petek, 13. februarja. POLITIKA8.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo
med drugim obravnavali predlog rebalansa letošnjega proračuna; DZ, veliki salon, Šubičeva 4,
LJUBLJANA9.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri bodo med drugim
obravnavali predlog rebalansa letošnjega proračuna in strategijo privatizacije podjetij v državnem
lastništvu; DZ, velika dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA (FOTO)12.00
skupna seja odbora DZ za zadeve EU in odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri
bodo obravnavali sporočilo Evropske komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu
ekonomsko-socialnemu odboru in odboru regij delovni program Evropske komisije za leto 2015;
DZ, veliki salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA14.00 nadaljevanje seje komisije DZ za peticije ter za
človekove pravice in enake možnosti, na kateri bodo obravnavali pristojnosti varuha človekovih
pravic v okviru nadzora nad delovanjem obveščevalno-varnostnih služb v RS; DZ, velika dvorana
na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA (STA)14.30 nujna seja odbora DZ za zdravstvo,
na kateri bodo obravnavali izvajanje službe nujne medicinske pomoči v Sloveniji; DZ, mala
dvorana, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)18.00 seja komisije DZ za nadzor javnih financ, na kateri
bodo obravnavali delovanje Banke Slovenije v povezavi z dokapitalizacijo bank ter izbrisom delnic
in podrejenih obveznic; DZ, velika dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4,
LJUBLJANALJUBLJANA - Na obisku v Sloveniji bo evropska komisarka za promet Violeta Bulc. V
okviru obiska bo odboroma DZ za zadeve EU ter za infrastrukturo, okolje in prostor med drugim
predstavila delovni program Evropske komisije za letos.GOSPODARSTVO8.30 sestanek na temo
vzpostavitve gospodarske politike za gozdno-lesni sektor s predstavniki Združenja lesne in
pohištvene industrije pri GZS in Sekcije lesnih strok pri Obrtni zbornici Slovenije, ki se ga bosta
udeležila tudi ministra Dejan Židan in Zdravko Počivalšek (zaprto za medije, možen fototermin na
začetku); ministrstvo, Dunajska 22, LJUBLJANA9.00 javna razprava o vplivu prostotrgovinskega
sporazuma med EU in ZDA (TTIP) na Slovenijo in njeno družbo, ki jo prirejata Skupina
Zelenih/ESZ in Umanotera, sodelovali pa bodo tudi predsednik DS Mitja Bervar, evropski
poslanec Igor Šoltes in glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Branimir
Štrukelj; ob 10. uri okrogla miza; DZ, dvorana DS, Šubičeva 4, LJUBLJANA9.00 novinarska
konferenca Zadruge EKO podeželje, na kateri bodo med drugim predstavili EKO portal in prvo
EKO mobilno aplikacijo, kjer so na enem mestu zbrane ekološke kmetije in ostala ponudba
ekoloških produktov; Rotovž, poročna dvorana, Rotovški trg 1, MARIBOR12.30 novinarska
konferenca ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejana Židana, na kateri bo predstavil
odločitev Evropske komisije o Programu razvoja podeželja 2014-2020 za Slovenijo; ministrstvo,
sejna soba 533, Dunajska 22, LJUBLJANA (STA)16.00 srečanje članov Štajerske gospodarske
zbornice (ŠGZ) z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom; po
koncu srečanja je predviden fototermin in izjava za medije, ki jo bosta podala minister Počivalšek
in predsednik ŠGZ Roman Glaser; ŠGZ, konferenčna dvorana, Ulica talcev 24, MARIBOR
(STA)LJUBLJANA - Statistični urad RS bo objavil decembrske podatke o vrednosti opravljenih
gradbenih del.MARIBOR - Na okrožnem sodišču nadaljevanje obravnave zoper nekdanjo
direktorico Vegrada Hildo Tovšak in soobtožene v zadevi, povezani z nedovoljenim dajanjem in
prejemanjem daril pri posredovanju tujih delavcev za delo na projektu Teš 6 (ob 9.
uri).DRUŽBA9.00 odprtje strokovnega srečanja transakcijskih analitikov, ki ga organizira Društvo
za transakcijsko analizo Slovenije Sloventa (še 14.); ob 15.45 okrogla miza o poklicu
psihoterapevta v Sloveniji; M Hotel, Derčeva ulica 4, LJUBLJANA9.00 otvoritveni dogodek
projekta, namenjenega spodbujanju enakosti spolov pri odločanju v gospodarstvu
(EQPOWEREC), ki ga organizira Fakulteta za družbene vede ljubljanske univerze v sodelovanju
z Združenjem Manager, Kadrovsko zvezo Slovenije ter Norveško poslovno šolo BI; ob 9.30
nagovor ministrice za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti Anje Kopač Mrak; po
uvodnem delu novinarska konferenca; Univerza v Ljubljani, balkonska dvorana, Kongresni trg 1,
LJUBLJANA (STA)9.00 seja sveta Severne Primorske, na kateri bodo med drugim podali
informacijo o pripravah na predstavitve regije na EXPO Milano 2015; Mestna občina Nova Gorica,
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steklena dvorana, Trg Edvarda Kardelja 1, NOVA GORICA (STA)10.00 izjave za medije glede
aktivnosti v zvezi z identifikacijo in izvedbo sanacije eksplozivnih ostankov II. svetovne vojne na
obrežju Drave; Lent (pri Benetkah), MARIBOR (STA)10.00 novinarska konferenca ob odprtju
Mladinske info točke; Koroški medgeneracijski center, Trg svobode 20, RAVNE NA
KOROŠKEM11.30 predsednik republike Borut Pahor bo sprejel delegacijo Sveta za invalide RS
(fototermin); predsedniška palača, mala sejna dvorana, Erjavčeva 17, LJUBLJANA13.00 sprejem
ob kitajskem novem letu, ki ga organizira hongkonški ekonomski in trgovinski urad vlade
posebnega administrativnega območja Kitajske iz Berlina v sodelovanju z GZS; GZS, Dimičeva
13, LJUBLJANA17.00 odprtje Salona penečih vin, na katerem se bo predstavilo preko 80 penečih
vin, 36 blagovnih znamk iz Slovenije, Francije, Hrvaške, Italije in Španije; GH Union, Miklošičeva
1, LJUBLJANA18.00 začetek mednarodnega tekmovanja za mlade v alpskem smučanju - 40.
Pokal Loka, ki ga organizirata Smučarski klub Alpetour in Občina Škofja Loka, odprl pa ga bo
predsednik republike Borut Pahor; Cankarjev trg, Mestni trg, ŠKOFJA LOKA18.00 podelitev
nagrade Evropskega parlamenta - Državljan Evrope 2014, dogodka se bodo udeležili tudi
evropski poslanci Lojze Peterle, Ivo Vajgl in Franc Bogovič; Trubarjev dom upokojencev, Loka pri
Zidanem Mostu 48, ZIDANI MOST19.00 javna tribuna z naslovom Bosanski jezik nekoč in danes,
ki jo organizira Islamska skupnost v RS; Islamska skupnost v RS, dvorana Averroes, Cesta
Andreja Bitenca 70, LJUBLJANA19.30 okrogla miza SMC o izenačitvi pravic istospolnih parov, ki
se je bodo udeležili predstavniki LGBT, poslanci SMC, predstavniki ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti, podpredsednica Zavezništva evropskih liberalnih in
demokratskih strank - ALDE Lousewies van der Laan in evropska komisarka Violeta Bulc; Maxi
klub, Trg republike, LJUBLJANALJUBLJANA - Informativni dan za vpis na srednje šole, višje šole
in fakultete. (še 14.)KOPER - Na okrožnem sodišču sojenje nekdanjemu izolskemu županu
Tomislavu Klokočovniku in soobtoženima zaradi zlorabe uradnega položaja (ob 9.
uri).KRANJ/BOROVNICA - Minister za obrambo Janko Veber in načelnik Generalštaba Slovenske
vojske generalmajor Andrej Osterman bosta obiskala Logistično brigado Slovenske vojske v
Kranju in si ogledala vojaško skladišče v Borovnici.LJUBLJANA - Svetovni dan radia. Ob tej
priložnosti bo Radio Slovenija obiskala evropska komisarka za promet Violeta Bulc ter dijakinje in
dijaki nekaterih srednjih šol (ob 10. uri).KULTURA11.00 predstavitev novosti Mladinske knjige:
Kurent (Aleš Šteger), Drugi veter (Ursula K. Le Guin) in Rdeča kot kri (Salla Simukka); knjigarna
Konzorcij, Slovenska 29, LJUBLJANA14.00 podelitev tradicionalne likovne nagrade Ex - tempore
in odprtje razstav; pred Mestno hišo, Mestni trg, PTUJ17.30 odprtje razstave akademskega
slikarja Zvesta Apollonija z naslovom 1/15; Galerija Medija, Cesta 9. avgusta 1, ZAGORJE OB
SAVI18.00 pogovor s srbskim igralcem Ljubišo Samardžićem; skedenj Škrabčeve domačije,
Hrovača 42, RIBNICA18.00 odprtje retrospektivne razstave Jožeta Ciuhe z naslovom Labirint
časa (do 12. 4.); Koroška galerija likovnih umetnosti, Glavni trg 24, SLOVENJ GRADEC19.00
odprtje razstave umetnice Tee Curk Sorta z naslovom Vsakdanjosti (do 13. 3.); Pilonova galerija
Ajdovščina, AJDOVŠČINA19.00 odprtje instalacije Boštjana Čadeža z naslovom Ti in jaz; Galerija
Simulaker, Vrhovčeva ulica 1 a, NOVO MESTO20.00 prvi koncert pete sezone 2015 koncertnega
cikla Harmonia Concertans - Stara glasba na Novem trgu, ki bo posvečen pesmim in duetom
angleških skladateljev druge polovice 17. stoletja Henryja Purcella in Johna Blowa, solista pa
bosta britanska sopranistka Emma Kirkby in ameriški basist Joel Frederiksen; Atrij ZRC, Novi trg
2, LJUBLJANA20.00 festival stand-up komedije Zimski Panč (še 14.); Festivalna dvorana,
Vilharjeva cesta 11, LJUBLJANAMEDNARODNA DEJAVNOSTLUXEMBOURG - Evropski
statistični urad Eurostat bo objavil prvo oceno gibanja BDP v območju evra in celotni EU v
zadnjem lanskem četrtletju.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
Urška Kristan, popoldne Franja Zagorctel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail:
gospodarstvo@sta.sizunanjepolitično uredništvo:dopoldne Jure Kos, popoldne Maja Lazar
Jančičtel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.sikulturno uredništvo: Alenka Vesenjaktel. št.:
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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:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN, RADO STOJAVNOVIČ

Drugi Salon penečih vin bo na enem mestu, v veliki dvorani Grand hotela Union, tudi to leto
ponudil izbrana peneča se vina. Peneča vina bomo nadgradili v v skladu s trendi - z vrhunsko
kulinariko hotelov Union in skrbno izbrano živo glasbo ...
Drugi Salon penečih vin bo na enem mestu, v prostoru, ki pritiče dimenzijam in razkošju penečih
se vin, na eni izmed najlepših lokacij prestolnice, v veliki dvorani Grand hotela Union, tudi to leto
ponudil izbrana peneča se vina. Le ta iz leta v leto presegajo kliše o vinih za posebne priložnosti,
praznovanja, in postajajo vedno bolj priljubljena tudi ob vseh drugih prilikah, kakor tudi kot vinska
spremljava vrhunski kulinariki. Zato bomo peneča vina, ki jih bo moč okusiti in kupiti na Salonu
penečih vin, nadgradili v v skladu s trendi - z vrhunsko kulinariko hotelov Union. Za piko na i
čarobnemu vzdušju, ki se bo zgodilo le večer pred valentinovim, pa bo poskrbela skrbno izbrana
glasbena spremljava, ki bi znala koga zvabiti tudi na ples. Degustacija vin je brezplačna, nadaljnje
količine (vino na kozarec, steklenica - za konzumacijo na licu mesta ali za domov) se zaračunajo
po veljavnem ceniku vinarja. Proti plačilu so na voljo tudi izbrani hladni prigrizki Grand hotela
Union.Vir: Radost, poslovno svetovanje Rado Stojanovič, s.p., Napovednik.com
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Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: NOVO Žanr:

Površina/Trajanje: 543,51 Naklada: 6.000,00

Gesla: 18. SLOVENSKI FESTIVAL VIN, RADO STOJAVNOVIČ

134 MAREC 2015
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n V prijetnem ambientu pod lestencem prenovljene
kavarne Union smo preživeli odličen večer v družbi
odličnih vin. Prenovljena kavarna , ki diha s tradicijo in
kakovostjo , je postala bogatejša za 170 izbranih vrhunskih

slovenskih in tujih vin, ki so svoje mesto našla v
Vinski knjižnici , diskretnem prostoru, odličnem za
sestanke in sprejeme.
Otvoritveni večer prenovljene kavarne je bil posvečen
vinskemu izboru 17. Slovenskega festivala vin , predstavili

so se vinarji najbolj všečnih žlahtnih kapljic lanskega

festivala : Jožef Prus, Uroš Rojac ter predstavniki
podjetja Pernod Ricard in Ptujske kleti.

NAJ ViNA 17. SloVeNSkegA
feStiVAlA ViN
Belo , suho : Rojac družinsko posestvo,

Malvazija maceracija, 2011
PeNeČe: Pernod Ricard Slovenija d. o. o. ,

Jacob 's Creek Sparkling Rose , NV
RDeČe : Pernod Ricard Slovenija d. o. o.,
Marques de Casa Concha , 2012
Sl ADko : Vinska klet Prus – Jožef Prus,

Rumeni muškat , 2012
izbor NAJ festivalskih vin je pospremilo
še eno vino po izboru gostitelja , grand
hotela Union – Pullus , sauvignon G , 2013.

Vinska knjižnica
Vinska knjižnica , del prenovljene kavarne Union

Rado Stojanovič , direktor Slovenskega festivala
vin , in Tomo Čeh , direktor Union hotelov

Jožef Prus iz Vinske kleti Prus in Rado
Stojanovič , direktor Slovenskega festivala vin

Predstavniki vinarjev in vinskih kleti z NAJ vini

www.slovenskifestivalvin.si

novo v ljubljani tEkst Playboy FOtO Marko Delbello ocePek , Saša DeSPot/MeDiaSPeeD
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