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Naslov:
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SLOVENIJA

Ljubljanska vinska pot - poletna vinska razvajanja
Predstavitev prireditve
LJUBLJANSKA VINSKA POT – POLETNA VINSKA RAZVAJANJA
TERMIN
Gastrogurman

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Stran/Termin:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

SLOVENSKI FESTIVAL VIN, SALON PENEČIH VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT, RADO
www.ljubljana.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Ljubljanska vinska pot
V soboto, 18. junija 2016, bo med 12. in 21. uro v središču Ljubljana potekala tradicionalna
Ljubljanska vinska pot. Na Ljubljanskem gradu do nedelje, 19. junija, poteka tudi mednarodno
ocenjevanje vin.

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
16. 06. 2016
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

Žanr: SPLETNI
LJUBLJANSKA VINSKA POT
www.facebook.com

16. 06. 2016
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

17. 06. 2016
Naslov:
Vsebina:

Družbeno omrežje

Revija Dober tek
Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
www.facebook.com

Stran/Termin:

Družbeno omrežje

Prihaja najbolj zabaven vikend v juniju, saj se bo...
Prihaja najbolj zabaven vikend v juniju, saj se bodo po Sloveniji dogajali številni dogodki in
prireditve: Festival družin Festival Idrijske čipke Caprisov koncert 25. evropsko srečanje
lastnikov Harley Davidsonovih motorjev Poletna muzejska noč Noč na Vrhniki Žalska noč
Dobro jutro, Slovenija

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Stran/Termin:

Po obisku sobotne tržnice vas bo prestolnica tokr...
Po obisku sobotne tržnice vas bo prestolnica tokrat še prijetno vinsko razvajala - to soboto se
bo med 12. in 21. uro po Stari Ljubljani vila Ljubljanska Vinska Pot in na stojnicah ponujala
vinsko-kulinarične dobrote Slovenije. Spremljale jo bodo glasbeno-plesne ulične predstave, ob

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Naklada:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
Delo

Stran/Termin: 8

SLOVENIJA

V mestu
Napovednik dogodkov

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
17. 06. 2016
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

LJUBLJANA

Naklada: 39.340,00

LJUBLJANSKA VINSKA POT
www.sta.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Napoved - Slovenija, 18. in 19. 6. (sobota in nedelja)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v soboto in nedeljo, 18. in
19. junija.
tep/sk

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Žanr: NAPOVEDNIK

Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
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SLOVENIJA

16. 06. 2016 www.gastrogurman.si

Stran/Termin:

Naslov: Ljubljanska vinska pot - poletna vinska razvajanja
Avtor: Gastrogurman
Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: SLOVENSKI FESTIVAL VIN, SALON PENEČIH VIN, LJUBLJANSKA VINSKA
http://gastrogurman.si/novice-in-dogodki/ljubljanska-vinska-pot-2016/

DOMOV

KDO SMO IN KONTAKTI

Ponudniki gostinske
opreme

PRAVNO OBVESTILO

Ponudniki hrane in
pijače

ISKANJE...

Storitve za gostince

Uporabni članki in
novosti

Aktualne novice in
dogodki

Turizem

Ljubljanska vinska pot – poletna vinska razvajanja

Predstavitev prireditve

LJUBLJANSKA VINSKA POT – POLETNA VINSKA RAZVAJANJA

TERMIN

Sobota , 18. junij 2016
Otvoritev 12 00
:

:

Urnik Ljubljanske vinske poti : 12:00 – 21:00

LOKACIJA

Otvoritev Ljubljanske vinske poti: pred Mestno hišo , Mestni

trg , Ljubljana.

Lokacija stojnic : staro mestno jedro Ljubljane – Mestni trg , Stritarjeva ulica

in srednji most Tromostovja.

O PRIREDITVI

Tretjo soboto

v

juniju , ko si bosta roki podala pomlad in poletje, se bo po stari Ljubljani že deveto leto

zapored vila tradicionalna Ljubljanska vinska pot, ki vabi Ljubljančanke in Ljubljančane na Poletna vinska

razvajanja. Na stojnicah, ki bodo gostovale na ulicah , trgih in mostovih starega mestnega jedra Ljubljane , se
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SLOVENIJA

16. 06. 2016 www.gastrogurman.si

Stran/Termin:

bodo med 12. in 21. uro predstavili ponudniki vinsko-kulinaričnih dobrot iz vseh koncev Slovenije. Med več kot
60 stojnicami se bo predstavil tudi projekt Okusi Ljubljane , kjer bo moč spoznati in okusiti tipične ljubljanske

jedi.

vinska razvajanja bodo obarvali tudi kulturno-umetniški nastopi plesnih in glasbenih skupin in
posameznikov, ki se bodo obiskovalcem Ljubljanske vinske poti predstavljali na različnih lokacijah skozi ves
(Pred ) poletna

dan. Za piko na pa bo gostilna Druga violina
i

s

1. potopom vina

v

Ljubljanico obudila mit o povodnem možu.

Potop vina v Ljubljanico
z najstarejšega ljubljanskega trga , od koder je pred skoraj pol stoletja povodni mož v valove
zvabil živahno Urško. Prav na Starem trgu je bilo vedno veselo , tudi France Prešeren je zapisal , da so na

Zgodba izvira

Starem trgu pod lipo zeleno trobente in gosli in cimbale pele – danes skrbi za prešerno vzdušje gostilna
Druga violina s številnimi kulturnimi dogodki, pristnimi domačimi jedmi in izvrstnimi slovenskimi vini.

SPREMLJEVALNI PROGRAM
Na Poletnih vinskih razvajanjih bodo obiskovalce lahko spremljali številne kulturno-umetniške predstave , ki jih

bodo pripravili nastopajoči iz cele Slovenije: XXL vokalna skupina Sama in Tomaža Kozlevčarja , folklorna
skupina Sovodenj, Ljudski godci in pevci Izgubljene frizerke, Folklorna skupina Pušelc in Šentjanški jurjevalci ,

pevke ljudskih pesmi Trlce iz Ligojne pri Vrhniki.
11:00-11 :30
– valček

z

XXL projektom Sama in Tomaža Kozlevčarja na Prešernovem trgu

11:30-12 :00
– povodni mož na Starem trgu pred Drugo violino
11:30-12 :00
– sprehod Pihalnega orkestra Litostroj po stari Ljubljani
12: 00

Otvoritev pred Mestno hišo :

– nagovor direktorja prireditve Rada Stojanoviča
– pozdrav slovenske vinske kraljice Sare Stadler
– nastop XXL vokalne skupine Sama in Tomaža Kozlevčarja
– pozdrav direktorice CUDV Draga dr. Valerije Bužan
– nastop folklorne skupine Sovodenj
– otvoritveni nagovor župana MOL Zorana Jankovića
12:30-13 :00
– potop vina

v

Ljubljanico na Tromostovju

Mestni trg
13:00 Ljudski godci in pevci Izgubljene frizerke
14:00 Folklorna skupina Pušelc
15:00 Šentjanški jurjevalci
16:00 Ljudski godci in pevci Izgubljene frizerke
17:00 Šentjanški jurjevalci
18:00 Pevke ljudskih pesmi Trlce iz Ligojne pri Vrhniki
19:00 Pevke ljudskih pesmi Trlce iz Ligojne pri Vrhniki

Stritarjeva ulica
13:30 Ljudski godci in pevci Izgubljene frizerke
14:30 Folklorna skupina Pušelc
15:30 Folklorna skupina Pušelc
16:30 Šentjanški jurjevalci
17:30 Šentjanški jurjevalci
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SLOVENIJA

16. 06. 2016 www.gastrogurman.si

Stran/Termin:

18:30 Pevke ljudskih pesmi Trlce iz Ligojne pri Vrhniki
19:30 Pevke ljudskih pesmi Trlce iz Ligojne pri Vrhniki

ZGODOVINA

Ideja se je rodila na Turizmu Ljubljana pred več kot desetimi leti. Osnovna ideja je bila, skupaj z gostinci in
mestnega jedra in vinarji, pripraviti vinsko kulinarično prireditev , ki bi popestrila dogajanja na javnih površinah
in prispevala

k

oživitvi starega mestnega jedra. Ta ideja je še danes , kljub pestremu dogajanju

v

mestnem

jedru , še danes aktualna.

Želite prejemati sveže e-novice ?
Email Address

Vpiši me

Pred devetimi leti sta Turizem Ljubljana in Poslovno svetovanje , Radomir Stojanovič , s. p. sklenila

partnerstvo , ki je kmalu rodilo nove ideje in pritegnila pozornost širše javnosti , tako med ponudniki kot tudi
med obiskovalci. Prireditev je hitro presegla vsa pričakovanja , saj so vinarji iz cele Slovenije ob podpori in

sodelovanju ljubljanskih gostincev , zasedli celotno mestno jedro ( Mestni trg , Gornji trg , Stritarjevo ulico, Ciril
Metodov trg , Petkovškovo , Cankarjevo in Hribarjevo nabrežje , Čevljarski most, Breg, Wolfovo ulico in še
nekatere manjše trge in ulice ) . Svoj vrhunec je prireditev doživela leta 2010, ko se je na Martinovanju

v

Ljubljani prireditvi predstavilo več kot 120 ponudnikov , prireditev pa je obiskalo blizu 10.000 obiskovalcev.
Dodaten veter v jadra je prireditvi je dodal župan MOL Zoran Jankovič , ki je prireditev javno podprl in

nadaljevanju ponudil tudi gostoljubje

v

ji v

nekaterih prostorih mestne hiše.

Zaradi izjemnega interesa med ponudniki in obiskovalci se je organizator , ob podpori Turizma Ljubljana in
celotne MOL, odločil , da

Martinovanje

v

v

letu 2011 pripravi dve izvedbi Ljubljanske vinske poti : Poletna vinska razvajanja in

Ljubljani, v letu 2013 tri izvedbe , 2014 pa celo pet izvedb Ljubljanske vinske poti , lani dve.

Letos bomo zopet pripravili dve prireditvi –
novembru pa že 14. Martinovanje

v

v

soboto, 18. junija Poletna vinska razvajanja , prvo soboto v

Ljubljani.

OBISKOVALCI
Od leta 2008 se obiskanost prireditve nenehno povečuje. Če ocenjujemo obiskanost posamezne izvedbe , je

največji obisk dosežen

v

letu 2010 (cca 10.000 ), če pa gledamo kumulativno je

v

lanskem letu vse izvedbe

Ljubljanske vinske poti obiskalo več kot 15.000 obiskovalcev. Nenehno se povečuje tudi število turistov, med

katerimi pretežni del predstavljajo tujci. Teh je , po naših ocenah ,

v

lanskem letu bilo okrog 30 odstotkov , na

letošnji poletni izvedbi pa več kot 50 odstotkov.

Obiskovalcem je najbolj všeč to , da lahko na enem mestu in brez vstopnine spoznajo in poizkusijo vina iz vse
Slovenije. Tujci pa so izjemno navdušeni nad dejstvom , da lahko brezplačno poskusijo vina , če pa se odločijo
za nakup , so cene zelo prijazne. Tujce navušuje tudi spremljevalni , kulturno-umetniški program , ki vsako leto

predstavi različne konce in kraje Slovenije. Vsi skupaj pa pozdravljajo dejstvo , da na prireditvi ni pijančevanja
in da je kultura uživanja vina na visoki ravni, kar je ena od naših glavnih umeritev od vsega začetka – širjenje

kulture vina in dvigovanje nivoja le te.
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16. 06. 2016 www.gastrogurman.si

Stran/Termin:

ORGANIZATOR
Organizator prireditve je podjetje Poslovno svetovanje , Radomir Stojanovič , s.p., Likozarjeva 14 , 1000
Ljubljana. Poslanstvo podjetja je priprava in izvedba vrhunskih prireditev za predstavljanje slovenskih vin,

kmetijskih pridelkov , živil in jedi. Stremimo

k

boljši prepoznavnosti slovenskih vinarjev ter drugih pridelovalcev

in proizvajalcev , kuharskih mojstrov ter ponudnikov proizvodov , pridelkov in storitev , ki prispevajo

k

rasti in

razvoju slovenske gastronomije in turizma. Širimo kulturo uživanja vina in hrane!
■

Več : www.radost.si info @ radost.si
;

VABIMO

Wine&jazz , četrtek , 23. Junij 2016 , ob 20. uri , GH Union , Ljubljana
Dobrodošli na druženje

z

desetimi penečimi vini, ki so na letošnjem Salonu penečih vin prišla

Union izbor. Penečim vinom bodo družbo delali odlični prigrizki , piko na
jazz glasba. Vse to pod zvezdami na najlepšem vrtu
■

v

i

v

poseben

pa bodo narisali pogovori

z

vinarji in

Ljubljani.

Več : www.radost.si

NAPOVEDUJEMO
Zaključek in vrhunec letošnje sezone vinsko-kulinaričnih prireditev tudi to leto predstavlja – 19. Slovenski

festival vin in 9. Festival KULinarike. Oba festivala

se bosta tudi letos odvijala

v

Grand hotelu Union ,

v

petek in soboto , 25. in 26. novembra 2016.
■

Več : www.slovenskifestivalvin.si; www.festivalkulinarike.si

DODATNE INFORMACIJE

Nina Levičnik , odnosi z javnostmi
M : +386 ( 0 )31 607 060
E

:

pr @radost.si

W: radost.si

Domov

Pravno obvestilo

Kdo smo in kontakti

Minister za zdravje opozarja Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju
:

!

Vse pravice pridržane @ 2016.
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Stran/Termin:

Naslov: Ljubljanska vinska pot
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje: 1,00

Žanr: SPLETNI ČLANEK
Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://www.ljubljana.si/si/mol/novice/104699/detail.html

V soboto, 18. junija 2016, bo med 12. in 21. uro v središču Ljubljana potekala tradicionalna
Ljubljanska vinska pot . Na Ljubljanskem gradu do nedelje, 19. junija, poteka tudi mednarodno
ocenjevanje vin. Ljubljana, letošnja Zelena prestolnica Evrope, je tudi kulinarična prestolnica, zato
bodo ob pestri ponudbi vin slovenskih vinorodnih dežel za pokušino ali nakup na voljo tudi jedi iz
nabora Okusov Ljubljane sedmih gostinskih ponudnikov: Torta Ljubljana, Zmajček Flo, Druga
violina, Mediterraneo, Kult316, Gostilnica 5-6 kg in VIVO D 125. Za vzdušje bodo skrbeli
kulturno-umetniški nastopi plesnih in glasbenih skupin ter posameznikov, ki se bodo
obiskovalcem Ljubljanske vinske poti predstavljali na različnih lokacijah čez ves dan. Celoten
program Ljubljanske vinske poti je pripet. Mednarodno ocenjevanje vin - Vino Ljubljana Na
Ljubljanskem gradu bo do nedelje, 19. junija 2016, potekalo 58. Mednarodno ocenjevanje vin Vino Ljubljana, najstarejše tovrstno ocenjevanje na svetu, ki sodi med 10 najelitnejših ocenjevanj
na svetu. Letos degustatorji ocenjujejo 408 vzorcev iz 21 držav. Vino Ljubljana že tradicionalno
podeljuje odličja za svetovne šampione, slovenskega šampiona, prvake vinorodnega okoliša,
slovenske prvake sorte, trofeje Vinofed, Tsukamoto, Akos Asvany, zmagovalca slovenskih vinskih
posebnosti ter velike zlate, zlate ter srebrne medalje.
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Družbeno omrežje

16. 06. 2016 www.facebook.com

Stran/Termin:

Naslov: Po obisku sobotne tržnice vas bo prestolnica tokr...
Avtor: Revija Dober tek
Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
https://www.facebook.com/168777026508375/posts/1144799908906077

To personalize content , tailor and measure ads , and provide a safer experience , we use cookies. By tapping on the site , you agree to our use of cookies on and off
Facebook. Learn more , including about controls : Cookies Policy.

Tudi stran Revija Dober tek je na Facebooku. Da bi se povezali z Revija Dober tek se vpišite v
Facebook še danes.
Pridruži se

Prijava

Oseba Revija Dober tek je dodala nove fotografije ( 4 ).
52 min

·

Po obisku sobotne tržnice vas bo prestolnica tokrat še prijetno vinsko razvajala
soboto se bo med
12. in 21. uro po Stari Ljubljani vila Ljubljanska Vinska Pot in na stojnicah ponujala vinsko-kulinarične
dobrote Slovenije. Spremljale jo bodo glasbeno-plesne ulične predstave , ob 12 : 30 pa ne zamudite
to

slavnostnega potopa vina v Ljubljanico !
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Družbeno omrežje

16. 06. 2016 www.facebook.com

Stran/Termin:

Naslov: Prihaja najbolj zabaven vikend v juniju, saj se bo...
Avtor: Dobro jutro, Slovenija
Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
https://www.facebook.com/158624520840460/posts/1049027575133479

To personalize content , tailor and measure ads , and provide a safer experience , we use cookies. By tapping on the site , you agree to our use of cookies on and off
Facebook. Learn more , including about controls : Cookies Policy.

Tudi stran Dobro jutro , Slovenija je na Facebooku. Da bi se povezali z Dobro jutro , Slovenija se
vpišite v Facebook še danes.
Pridruži se

Prijava

Dobro jutro , Slovenija
1 h·

Prihaja najbolj zabaven vikend v juniju , saj se bodo po Sloveniji dogajali številni dogodki in prireditve :
Festival družin
Festival Idrijske čipke
Caprisov koncert
25. evropsko srečanje lastnikov Harley Davidsonovih motorjev
Poletna muzejska noč
Noč na Vrhniki
Žalska noč
IZBOR gourmet & fun festival v Deželi Kozolcev
Ljubljanska vinska pot
Svetovni dan žongliranja v Ljubljani
Utrip mladosti v Termah Snovik...
Vse to in še več na
http : //www.dj-slovenija.si/dogodki-in-prireditve

Dogodki in prireditve

Dobro

jutro Slovenija !

Aktualni dogodki in prireditve v Sloveniji. Prireditve lahko iščete po regijah ali po koledarju.

dj-slovenija.si

Deli z drugimi
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SLOVENIJA

17. 06. 2016 Delo

Stran/Termin:

8

Naslov: V mestu
Avtor:
Rubrika/Oddaja: LJUBLJANA

Žanr: NAPOVEDNIK

Površina/Trajanje: 108,65

Naklada: 39.340,00

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT

V mestu
Živalski vrt

Dan žiraf
Na najdaljši dan v letu svoj dan

praznujejo živali z najdaljšim
vratom. Tudi v ljubljanskem živalskem
vrtu bodo jutri v soboto in v
torek pripravili tematska
vodenja in delavnice o žirafah.
Informacije o terminih najdete na
spletni strani živalskega vrta.
,

Društvo Focus

Kolesarski zajtrk
Društvo Focus danes od 7. ure do
10.30 vabi na kolesarski zajtrk na
Prešernov trg v okviru projekta
Ne izgubljaj časa v avtu. Hkrati
pripravljajo ozaveščevalno vožnjo
kolesarjev po Celovški cesti ki
je ena najbolj obremenjenih
mestnih vpadnic. Z napisi na majicah
kot je Ne izgubljaj časa v avtu !
bodo med jutranjo konico opozarjali
voznike na negativne učinke
nepotrebne rabe avtomobilov v
mestu. Start je ob 7.30 pred Kinom
Šiška od koder se bodo odpravili
do Prešernovega trga. Posamezni
kolesarji pa se jim bodo tam
tudi z drugih vpadnic.
,

,

,

,

pridružili

Pihalni orkester Litostroj

Večerni koncert

Ljubitelje zimzelenih melodij
danes ob 19.30 vabijo na Koseški
bajer kjer bo koncert Nad mestom
se večeri pihalnega orkestra
Litostroj z dirigentom Gregorjem
Vidmarjem.
,

Stara Ljubljana

Vinska pot
V središču mesta bo jutri med 12.
in 21. uro že deveto leto zapored

Ljubljanska vinska pot. Na več kot
60 stojnicah se bodo predstavili
ponudniki vinskih in kulinaričnih
dobrot iz vse Slovenije.
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17. 06. 2016 www.sta.si

Stran/Termin:

Naslov: Napoved - Slovenija, 18. in 19. 6. (sobota in nedelja)
Avtor: tep/sk
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje: 1,00

Žanr: SPLETNI ČLANEK
Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
https://www.sta.si/2274840

Ljubljana, 17. junija - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v soboto
in nedeljo, 18. in 19. junija.
SOBOTA, 18. junija
BLED - Finančni minister Dušan Mramor bo na delovnem obisku v Sloveniji gostil slovaškega
finančnega ministra Petra Kažimirja. Ministra bosta med drugim izmenjala informacije o
pričakovanjih glede gospodarskih razmer v članicah območja evra. (še 19.)
LJUBLJANA - Poletna muzejska noč. V številnih slovenskih muzejih in galerijah bodo vrata za
obiskovalce ostala odprta do polnoči.
9.00 romanje bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje; ob 10. uri bo na trgu pred baziliko mašo
daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl; BREZJE
9.00 pohod v spomin Toniju Mrlaku, pilotu helikopterja, ki je bil sestreljen v Rožni dolini leta 1991
(start pred stavbo na Trgu prekomorskih brigad 1); ob 11. uri slovesnost pri spominskem obeležju
(križišče Ceste v Rožno dolino 5 in Rožne doline I/1); LJUBLJANA
9.00 začetek Historiala Škofja Loka, v okviru katerega se bodo zvrstili številni zgodovinsko in
etnološko obarvani dogodki; Mestni trg, Cankarjev trg, hrib pod Loškim gradom in Loški grad,
ŠKOFJA LOKA
9.00 dobrodelni turnir v odbojki na mivki, na katerem bodo zbirali finančna sredstva za prenovo in
opremo intenzivne porodne sobe v Porodnišnici Ljubljana; BTC, Trg mladih, LJUBLJANA
9.00 dogodek Zdravje v vsak dom, ki ga prirejajo Lekarne Maribor skupaj s hčerinsko družbo
Farmadent; ob 10.45 donacija Zvezi prijateljev mladine; Trg svobode, MARIBOR
9.30 dan odprtih vrat Televizije Koper-Capodistria ob 45. obletnici ustvarjanja programa;
Regionalni RTV center, Ulica OF 15, KOPER
10.00 predstavitve LGBT+ organizacij pred začetkom letošnje Parade ponosa (Novi trg); ob 18.
uri na Metelkovi začetek parade, udeleženci se bodo nato sprehodili po Masarykovi in Slovenski
cesti do Novega trga; ob 19. uri bo na Novem trgu udeležence pozdravil ljubljanski župan Zoran
Janković; LJUBLJANA
10.00 prireditev z odprtjem spominskega parka ob 25. obletnici vojne za Slovenijo, ki jo prirejata
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Logatec in Občina Logatec; lokacija spomenika
v Zapolju (v primeru slabega vremena v večnamenski športni dvorani), LOGATEC
10.00 finale projekta Moja olimpijska norma; atletski stadion na Kodeljevem, LJUBLJANA
10.00 začetek Praznika situl, 1. festivala starejše železnodobnega življenja in kulinarike;
Kapiteljska njiva, Glavni trg in Dolenjski muzej, NOVO MESTO
11.00 novinarska konferenca ob izidu knjige Zdravstvena dokumentacija in pravica do zasebnosti
avtorice Milene Marinič, ki je izšla pri tiskovni agenciji MOREL; Centralna tehniška knjižnica
Univerze v Ljubljani, Trg republike 3, LJUBLJANA
12.00 odprtje prireditve Ljubljanska vinska pot ; staro mestno jedro, LJUBLJANA
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12.00 start Poslovne regate Bled; Veslaški center Bled, BLED
18.00 dobrodelna nogometna tekma med domačimi ter tujimi zvezdniki, ki ga organizirata Klub
goriških študentov in Nogometno društvo Bilje; Bilje, NOVA GORICA
18.00 odkritje spominskega obeležja in predstavitev dveh restavriranih predmetov, jadrnice Galeb
in beneške, poznorenesančne skrinje (Pomorski muzej Piran); ob 20. uri odprtje razstave Tartini
1692-1770 (Tartinijeva hiša); PIRAN
18.00 prireditev Noč na Vrhniki; športni park, VRHNIKA
18.30 odprtje razstave Samostojni! fotografije in fotoreporterji o samostojni Sloveniji in vojni, na
katerem bo imel nagovor predsednik DZ Milan Brglez; Muzej novejše zgodovine Slovenije,
LJUBLJANA
19.00 odprtje razstave ob 100. obletnici spominske cerkve sv. Duha v Javorci, ki se ga bo udeležil
tudi minister za kulturo Tone Peršak; Tolminski muzej, Mestni trg 4, TOLMIN
19.00 pogovor s prvim predsednikom RS Milanom Kučanom; Slovensko mladinsko gledališče,
Vilharjeva 11, LJUBLJANA
19.00 odprtje razstave Mušič Pregelj Stupica (Ne)dopustnost neke primerjave; Pilonova galerija,
Prešernova ulica 3, AJDOVŠČINA
19.00 odprtje razstave S culo po Formi vivi v okviru projekta Ravne, mesto forme vive; Muzej
Ravne - muzejsko razstavišče, Na gradu 2, RAVNE NA KOROŠKEM
19.45 odprtje festivala narodno-zabavne glasbe vokalno-instrumentalnih skupin z diatonično
harmoniko ter dvo- in večglasnim petjem Vurberk 2016; grad Vurberk, MARIBOR
20.00 tabor slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični (še 19.); ŠENTVID PRI STIČNI
21.00 prireditev z odprtjem razstave z naslovom Beti, 60 let spominov; Metliški grad, METLIKA
22.00 odprtje video instalacije Nataše Prosenc Stearns z naslovom Plazilci; Razstavišče Monfort
Portorož, PORTOROŽ
LJUBLJANA - Začetek obnovitvenih del na severni ljubljanski obvoznici na odseku med Celovško
cesto in krožiščem Tomačevo.
NEDELJA, 19. junija
13.00 tabor slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični, na katerem bo imel nagovor minister za
kulturo Tone Peršak; Šentvid pri Stični, LJUBLJANA
16.00 spominsko srečanje ob 110. obletnici rojstva pisateljice in odvetnice Ljube Prenner; gostilna
Bučinek, Vodriž 6, Podgorje pri Slovenj Gradecu, SLOVENJ GRADEC
17.00 prireditev ob 20. obletnici postavitve in blagoslovitve spomenika samostojni Sloveniji in 25.
obletnici samostojnosti, ki jo prirejajo pobudnik za postavitev spomenika in proslavo ob 20.
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obletnici Alojz Senekovič, Krščansko demokratska stranka (KDS) in Nova ljudska stranka
Slovenije (NLS); Stolni vrh, MARIBOR
NOVO MESTO - Z etapo iz Rogaške Slatine do Novega mesta se bo končala 23. kolesarska
dirka Po Sloveniji.
KRANJSKA GORA - Kolesarska prireditev Alpe Adria Bike Festival, ki jo organizira Turizem
Kranjska Gora v sodelovanju z Avstrijo in Italijo.
LJUBLJANA - Mednarodni dan očetov.
dežurni urednici:
sobota: Elizabeta Gačnik
nedelja: Vesna Pušnik Brezovnik
telefon (dežurni urednik): 01/24 10 130
telefon (sprejemanje servisa): 01/24 10 152
telefaks: 01/43 42 970
e-mail: desk@sta.si
mnenje/pripombe o servisu STA: e-mail: pripomba@sta.si
spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice
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