RadoSt
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Objave v poročilu vsebujejo naslednja gesla:
LJUBLJANSKA VINSKA POT
RADO STOJAVNOVIČ
SALON PENEČIH VIN

Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.: +386 2 25 040 10,
fax: +386 2 25 040 18, e-mail: press@pressclip.si, www.pressclip.si

KAZALO - zbirni list objav
RadoSt
17. 06. 2016
Naslov:
Vsebina:

www.sta.si

Stran/Termin: 1

SLOVENIJA

Napoved- Slovenija, 18. 6. (sobota) (dopolnjeno)
Ljubljana, 17. junija- Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v
soboto, 18. junija.

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

/

Žanr: POROČILO

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
www.instore.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Slovenija: Jutri deveta vinska pot v Ljubljani
Na stojnicah, ki bodo gostovale na ulicah, trgih in mostovih starega mestnega jedra Ljubljane,
se bodo med 12.

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

Avtor:

Žanr: SPLETNI
RADO STOJAVNOVIČ
www.rtvslo.si

17. 06. 2016
Naslov:
Vsebina:

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Kam ta konec tedna? Na harleyje v Portorož, na vino v Ljubljano
Ta konec tedna bo nedvomno najbolj živahno na obali, saj Portorož do nedelje gosti 25.
evropsko srečanje lastnikov motociklov legendarne znamke Harley Davidson.
K. S.

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Naklada:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
www.times.si

Stran/Termin:

Družbeno omrežje

TURE 17. 6.: Kam ta konec tedna? Na harleyje v Portorož, na vino v Ljubljano
Od Ljubljanske vinske poti do motociklistične trase

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

Avtor:

Žanr: SPLETNI
LJUBLJANSKA VINSKA POT
www.facebook.com

17. 06. 2016
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

Družbeno omrežje

Mestna občina Ljubljana
Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
www.facebook.com

Stran/Termin:

Družbeno omrežje

V soboto pa vsi na lJubljanske ulice! LJubljanska ...
V soboto pa vsi na lJubljanske ulice! LJubljanska vinska pot! Klet Brda v bližini Mestnega
trga.#Junakivinogradov #Gremovmesto
Vinska klet "Goriška Brda"

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Stran/Termin:

Sobota bo v znamenju kulture in vina! V sklopu Pol...
Sobota bo v znamenju kulture in vina! V sklopu Poletne muzejske noči boste lahko brezplačno
obiskali muzeje, tudi naš Muzej in galerije mesta Ljubljana (http://www.muzejska-noc.si/,
http://www.mgml.si/16/poletna-muzejska-noc-2016-v-mgml/), prav tako pa "okusili" Ljubljansko

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Naklada:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT

1

17. 06. 2016
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

www.facebook.com

18. 06. 2016
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

Ljubljana In Your Pocket City Guide
Žanr: SPLETNI

18. 06. 2016
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

www.sta.si

18. 06. 2016
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

18. 06. 2016
Naslov:
Vsebina:

SLOVENIJA

bp/tep/ap/bp
Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
www.sta.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Po stari Ljubljani se danes vije Ljubljanska vinska pot
Po stari Ljubljani se bo danes deveto leto zapored vila tradicionalna Ljubljanska vinska pot. Na
stojnicah, ki bodo gostovale na ulicah, trgih in mostovih starega mestnega jedra Ljubljane, se
bodo med 12. in 21. uro predstavili ponudniki vinsko-kulinaričnih dobrot iz vseh koncev
mke/bdo
Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
www.blog.uporabnastran.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Ljubljanska vinska pot 2016 / danes, 18.6.2016 v starem mestnem jedru Ljubljane
Ljubljanska vinska pot 2016 se bo odvijala danes, 18.6.2016 od 12.00 do 21.00 v starem
mestnem jedru Ljubljane (Mestni trg, Stritarjeva ulica in srednji most Tromostovja).
admin

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Stran/Termin:

Napoved - Slovenija, 18. 6. (sobota)
Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v soboto, 18. junija.

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Družbeno omrežje

There"s a ton of stuff going on tonight, but don"t...
There"s a ton of stuff going on tonight, but don"t stay out too late, as there"s also plenty of wine
to be tried tomorrow at the Ljubljanska Vinska Pot!

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Stran/Termin:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT, RADO STOJAVNOVIČ
www.kultprotur.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

PREDSTAVITEV SALONA TRAMINEC NA LJUBLJANSKI VINSKI POTI
V soboto, 18.

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
18. 06. 2016
Naslov:
Vsebina:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
www.ljnovice.com

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Po stari Ljubljani se danes vije Ljubljanska vinska pot
Po stari Ljubljani se bo danes deveto leto zapored vila tradicionalna Ljubljanska vinska pot. Na
stojnicah, ki bodo gostovale na ulicah, trgih in mostovih starega mestnega jedra Ljubljane, se
bodo med 12. in 21. uro predstavili ponudniki vinsko-kulinaričnih dobrot iz vseh koncev

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT

2

18. 06. 2016
Naslov:
Vsebina:

www.ljnovice.com

Stran/Termin: 1

SLOVENIJA

Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije
LJUBLJANA (Slovenija)- Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v
soboto, 18. junija. BLED- Finančni minister Dušan Mramor bo na delovnem obisku v Sloveniji
gostil slovaškega finančnega ministra Petra Kažimirja. Ministra bosta med drugim izmenjala

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

/

Žanr: POROČILO

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT

18. 06. 2016

www.mediaspeed.net

Naslov:
Vsebina:

Ljubljanska vinska pot

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
18. 06. 2016
Naslov:
Vsebina:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
www.mediaspeed.net

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Ljubljanska vinska pot 2016
Ljubljanska vinska pot vabi Ljubljančanke in Ljubljančane na Poletna vinska razvajanja. Na
stojnicah na ulicah, trgih in mostovih starega mestnega jedra so se predstavili ponudniki
vinsko-kulinaričnih dobrot iz vseh koncev Slovenije. Med več kot 60 stojnicami se je predstavil

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
18. 06. 2016
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

Žanr: SPLETNI

SALON PENEČIH VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT, RADO STOJAVNOVIČ
www.rtvslo.si

Stran/Termin:

18. 06. 2016
Naslov:
Vsebina:

SLOVENIJA

Foto: Tokrat vse vinske poti vodijo v Ljubljano
Ljubljanska vinska pot je že deveto leto zapored v središče Ljubljane zvabila ljubitelje žlahtne
kapljice.
D. S.

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Naklada:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
www.slovenskenovice.com

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Po stari Ljubljani se danes vije Ljubljanska vinska pot
Po stari Ljubljani se bo danes deveto leto zapored vila tradicionalna Ljubljanska vinska pot. Na
stojnicah, ki bodo gostovale na ulicah, trgih in mostovih starega mestnega jedra Ljubljane, se
bodo med 12. in 21. uro predstavili ponudniki vinsko-kulinaričnih dobrot iz vseh koncev

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
18. 06. 2016
Naslov:
Vsebina:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
www.times.si

Stran/Termin:

Družbeno omrežje

Foto: Tokrat vse vinske poti vodijo v Ljubljano
Ljubljanska vinska pot poteka že devetič

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT

3

18. 06. 2016
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

www.facebook.com

20. 06. 2016
Naslov:
Vsebina:

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Družbeno omrežje

Ljubljanska vinska pot 2016 / danes, 18.6.2016 v s...
Ljubljanska vinska pot 2016 / danes, 18.6.2016 v starem mestnem jedru Ljubljane

https://www.facebook.com/uporabnastran

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Stran/Termin:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
Dnevnik

Stran/Termin: 9

SLOVENIJA

Ljubljanska vinska pot
Z vinom oplemenitili celo Ljubljanico

žir
LJUBLJANA

Žanr: POROČILO

Naklada: 46.260,00

LJUBLJANSKA VINSKA POT

4

SLOVENIJA

17. 06. 2016 www.sta.si

Stran/Termin:

1

Naslov: Napoved- Slovenija, 18. 6. (sobota) (dopolnjeno)
Avtor:
Rubrika/Oddaja: /

Žanr: POROČILO

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
https://www.sta.si/2275310/napoved-slovenija-18-6-sobota

Napoved
Ljubljana,
soboto,

BLED

18.

-

17.

-

Slovenija,

18. 6. (sobota)

junija - Napoved dogodkov v Sloveniji

in

(dopolnjeno)

mednarodne dejavnosti Slovenije

v

junija.

Finančni minister Dušan Mramor bo na delovnem obisku

v

Sloveniji gostil slovaškega
ministra
Petra
Ministra
bosta
med
finančnega
Kažimirja.
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, (nekaj dogodkov v nadaljevanju)
00 romanje bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje; ob
daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl; BREZJE
9.

10.

uri bo na trgu pred baziliko mašo

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,
9.

ŠKOFJA LOKA
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 pohod v spomin Toniju Mrlaku, pilotu helikopterja, ki je bil sestreljen v Rožni dolini leta 1991
ob 11. uri slovesnost pri spominskem
(start pred stavbo na Trgu prekomorskih brigad
obeležju (križišče Ceste v Rožno dolino 5 in Rožne doline 1/1); LJUBLJANA
9.

1);

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 KoperCapodistria
Regionalni RTV center, Ulica OF 15, KOPER

9.

10.
17.

ob

45.

obletnici ustvarjanja programa;

00 predstavitve LGBT+ organizacij pred začetkom letošnje Parade ponosa (Novi trg); med
in 18. uro se bo dogodka na Metelkovi udeležil predsednik DZ in poslanec SMC Milan

Brglez; 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 Jankovič; LJUBLJANA (STA)
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
primeru slabega vremena v večnamenski športni dvorani), LOGATEC
10.

(v

10.

00 začetek Praznika situl,

Kapiteljska njiva, Glavni trg in
10.

1.

festivala starejše železnodobnega življenja
Dolenjski muzej, NOVO MESTO

in kulinarike;

00 finale projekta Moja olimpijska norma; atletski stadion na Kodeljevem, LJUBLJANA
5

SLOVENIJA

17. 06. 2016 www.sta.si

Stran/Termin:

1

40 premier Miro Cerar bo govornik na osrednji zasavski prireditvi v počastitev dneva
državnosti in 25. obletnici letalskega napada na Kum; Kum, TRBOVLJE
10.

00 novinarska konferenca ob izidu knjige Zdravstvena dokumentacija in pravica do
zasebnosti avtorice Milene Marinič, kije izšla pri tiskovni agenciji MOREL; Centralna tehniška
11.

knjižnica Univerze

v Ljubljani,

Trg republike

3,

LJUBLJANA

12.

00 odprtje prireditve Ljubljanska vinska pot; staro mestno jedro, LJUBLJANA

12.

00 start Poslovne regate Bled; Veslaški center Bled, BLED

izjava za medije podpredsednika SMC Milana Brgleza po
koncu srečanja prve generacije Akademije SMC; SMC, Beethovnova 2, LJUBLJANA

DOPOLNJENO

16.

00 (predvidoma)

00 dobrodelna nogometna tekma med domačimi ter tujimi zvezdniki, ki ga organizirata Klub
goriških študentov in Nogometno društvo Bilje; Bilje, NOVA GORICA
18.

18.

00 prireditev Noč na Vrhniki; športni park, VRHNIKA

19.

00 pogovor s prvim predsednikom RS Milanom Kučanom; Slovensko mladinsko gledališče,

Vilharjeva

11,

LJUBLJANA

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

45 odprtje festivala narodnozabavne glasbe vokalnoinstrumentalnih skupin z diatonično
harmoniko ter dvoin večglasnim petjem Vurberk 2016; grad Vurberk, MARIBOR
19.

20.

00 tabor slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični

(še

19.

ŠENTVID PRI STIČNI

LJUBLJANA - Začetek obnovitvenih del na severni ljubljanski obvoznici na odseku med
Celovško cesto in krožiščem Tomačevo.
NEKAJ DOGODKOV V OKVIRU POLETNE MUZEJSKE NOČI
00 državni zbor se bo z razstavo Osamosvojitev Slovenije in njeni simboli pridružil Poletni
muzejski noči; ob 20. uri bo obiskovalce v preddverju velike dvorane pozdravil predsednik DZ
18.

Milan Brglez; DZ, Šubičeva

4,

LJUBLJANA

00 odkritje spominskega obeležja in predstavitev dveh restavriranih predmetov, jadrnice
Galeb in beneške, poznorenesančne skrinje (Pomorski muzej Piran); ob 20. uri odprtje razstave
Tartini 16921770 (Tartinijeva hiša); PIRAN
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,
18.

LJUBLJANA
19.

00 odprtje razstave ob 100. obletnici spominske cerkve

sv.

Duha v Javorci, ki se ga bo v

6

SLOVENIJA

17. 06. 2016 www.sta.si

Stran/Termin:

1

okviru Poletne muzejske noči udeležil tudi minister za kulturo Tone Peršak; Tolminski muzej,
Mestni trg 4, TOLMIN
00 odprtje razstave Mušič Pregelj Stupica (Ne)dopustnost neke primerjave; Pilonova galerija,
Prešernova ulica 3, AJDOVŠČINA
19.

00 odprtje fotografske razstave Hilda avtorice Urše Premik, ki je za svoj fotografski model
vzela svojo babico, nekdaj učiteljico na OŠ Griže; Likovni salon Celje, CELJE
19.

21.

00 prireditev z odprtjem razstave z naslovom Beti, 60 let spominov; Metliški grad, METLIKA

00 odprtje video instalacije Nataše Prosenc Stearns z naslovom Plazilci; Razstavišče
Monfort Portorož, PORTOROŽ

22.

dežurna urednica: Elizabeta Gačnik
telefon (dežurni urednik): 01/24 10 130
telefon (sprejemanje servisa): 01/24 10 152
telefaks: 01/43 42 970
email:

desk@sta. si

mnenje/pripombe o servisu STA: email: pripomba@sta. si
spremljate nas lahko tudi

na:

Facebook: https://www. facebook. com/STA. Novice
Twitter: https://twitter. com/STA_novice

7

SLOVENIJA

17. 06. 2016 www.instore.si

Stran/Termin:

Naslov: Slovenija: Jutri deveta vinska pot v Ljubljani
Avtor:
Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: RADO STOJAVNOVIČ
http://www.instore.si/newsarticle/newsarticle/Jutri-deveta-vinska-pot-v-Ljubljani-

IN STORE in your country:

SLOVENIJA

Petek, 17.06.2016

Jutri deveta
vinska pot
||

||

Slovenija : Jutri deveta vinska pot v Ljubljani
17.06.2016

Novice

Tretjo soboto v juniju se bo po stari
Ljubljani že deveto leto zapored vila
tradicionalna Ljubljanska vinska pot , ki

• Novice

vabi Ljubljančanke in Ljubljančane na
Poletna vinska razvajanja. Včeraj so jo

• Novice

• Novice

Slovenija

Regija

Svet

predstavili na novinarski konferenci.
stojnicah , ki bodo gostovale na ulicah ,
trgih in mostovih starega mestnega jedra
Ljubljane , se bodo med 12. in 21. uro
predstavili ponudniki vinsko-kulinaričnih
dobrot iz vseh koncev Slovenije. Med več
kot 70 stojnicami se bo predstavil tudi
projekt Okusi Ljubljane , kjer bo moč
spoznati in okusiti tipične ljubljanske jedi.
Na

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 Janković , ki je prireditev javno podprl in
ji v nadaljevanju ponudil tudi gostoljubje v nekaterih prostorih mestne hiše.

Potop vina v Ljubljanico
Zgodba izvira 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 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.

Nazaj

In B2B media d.o.o.
Brnčičeva 13
1231 Ljubljana-Črnuče
Telefon : +386 ( 5 ) 908 32 40
email : info @ instore.si

2012

© In B2B media d.o.o.

IN StorE-novice
V kolikor želite prejemati e-novice, 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:

Naslov / Ulica:

Funkcija :

Kraj:

Podjetje :

Poštna številka :

Dejavnost :

Telefon/Mobilni :

Developed by RGB Group

e-pošta:
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Ljubljani

SLOVENIJA

17. 06. 2016 www.rtvslo.si

Stran/Termin:

Naslov: Kam ta konec tedna? Na harleyje v Portorož, na vino v Ljubljano
Avtor: K. S.
Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://www.rtvslo.si/tureavanture/podobe-slovenije/ture-17-6-kam-ta-konec-tedna-na-harleyje-v-portoroz-na-vino-v-ljubljano/395915
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Slovenija
Hiša Franko stopa z Netflixom v novo
poglavje – in odpira Slovenijo svetu
13. junij 2016 ob 07 : 00

vsako senzibilno
osebo je ljubezen
ključnega pomena. Če
nimamo ljubezni , težko
delamo dobro , in v kuhinji
je to tako strašansko
pomembno. Zaradi
ljubezni delamo lepe
stvari zaradi ljubezni ...
" Za

17. junij 2016 ob 06 :45
Ljubljana
RTV SLO
MMC

Ta konec tedna bo nedvomno najbolj živahno na
obali , saj Portorož do nedelje gosti 25. evropsko

srečanje lastnikov motociklov legendarne znamke
Harley Davidson. Nad našo obalo se tako že od
srede zgrinja na tisoče motoristov.

68

,

Festivalski konec tedna : Modra
frankinja v Sevnici češnje v Brdih
pivo in viski v Ljubljani

Lastniki harleyjev že hrumijo po slovenski obali. Na
fotografiji med postankom v Piranu. Foto MMC RTV
SLO/Kaja Sajovic

,

:

,

12

Konec tedna v znamenju vina olja
in kulinaričnih tržnic
,

Tradicionalno srečanje lastnikov harley davidsonov bo
prvič potekalo v Sloveniji , dogodek pa bo odprt za vse
motocikliste. Evropsko srečanje predstavlja vrhunec
dogodkov na Harley Davidsonovem koledarju ,
organizatorji pa pričakujejo več tisoč prijateljev ,
navdušencev in voznikov teh legendarnih ameriških
motociklov. Srečanje bo mešanica žive glasbe,
didžejev in zabave , v vasi H.O.G. Village si bo moč
ogledati razstavo najnovejših modelov Harley Davidson ,
obiskati območje za demonstracijske vožnje, kupiti
spominke in obiskati razstavo predelanih motociklov
Custom Bike Show, ki bo na ogled v bližnjem Piranu.

3

Gostilna išče šefa
30

Kam za konec tedna? Istra odpira
vrata Italijani v Ljubljani Roševa na
Netflixu
,

,

1

Več novic ...

Podobe Slovenije

Na zdravje Foto Organizator
!

:

Lepote slovenske Istre si bodo motoristi ogledali v
soboto , ko se bo 3.000 motociklov iz Lucije odpeljalo
proti Sečovljam , mimo Dragonje po Šmarski cesti v
Koper , mimo Žusterne ob morju proti Izoli in nazaj v
Portorož. Obiskovalci si bodo parado lahko ogledali
tudi v Kopru in Izoli , kjer bodo domačini motoristom
izrekli dobrodošlico. Na piranski občini ob tem
opozarjajo na spremembe prometnega režima.

Hiša Franko stopa z Netflixom v novo
poglavje – in odpira Slovenijo svetu
13. junij 2016 ob 07 : 00

vsako senzibilno
osebo je ljubezen
ključnega pomena. Če
nimamo ljubezni , težko
delamo dobro , in v kuhinji
je to tako strašansko
pomembno. Zaradi
ljubezni delamo lepe
stvari zaradi ljubezni ...
" Za

Kam na žlahtno kapljico ? V Trst in v Ljubljano
Ta konec tedna bo ponovno poskrbljeno tudi za vse
ljubitelje žlahtne kapljice. Tako bo v petek in soboto na
Devinskem gradu potekal že deseti festival
Mare/Morje in Vitovska , na katerem se lahko
obiskovalci srečajo z najbolj znano avtohtono vinsko
sorto tržaškega , goriškega in slovenskega Krasa.

|

Moj splet
Popotni dnevnik

Od Ljubljanske vinske poti do motociklistične trase

Med številnimi dogodki, za katere vstopnine ni, bo
gotovo v ospredju sobotna vožnja po slovenski Istri ,
sicer pa bodo prava atrakcija za obiskovalce tudi
demonstracijske vožnje in razstava letošnjih Harleyjevih
modelov.

|

68

,

Ljubljanska vinska pot je vedno dobro obiskana. Foto
Organizator

Luka Koper prodaja svoj
štirizvezdični hotel Pristan

:

13

Vse skupaj se bo pričelo v petek ob 15.00 s
simpozijem Kras in označbe kakovosti , ob 18. uri pa
sledi slovesno odprtje festivala. Skoraj 40 vinarjev bo
ponujalo v pokušino svoja vina v sodelovanju z lokalnimi
gostinci , ki se bodo predstavljali z lastnimi
gastronomskimi kreacijami. V soboto , drugi dan
festivala , dvorec svoja vrata odpre ob 18. uri , takrat pa
bodo potekale tudi vodene degustacije. Cena vstopnice
je 30 evrov.
V soboto bo teklo vino tudi v Ljubljani , kjer se bo že
deveto leto zapored vila tradicionalna Ljubljanska
vinska pot. Otvoritev dogodka bo ob 12. uri pred
Mestno hišo , stojnice pa se bodo vile po starem
mestnem jedru Ljubljane od Mestnega trga , prek
Stritarjeve ulice do Tromostovja. Vse do 21. ure bodo
svoje vinsko-kulinarične dobrote ponujali ponudniki iz
vseh koncev Slovenije , med več kot 60 stojnicami pa
se bo predstavil tudi projekt Okusi Ljubljane, kjer bo
moč spoznati in okusiti tipične ljubljanske jedi.

Festivalski konec tedna : Modra
frankinja v Sevnici češnje v Brdih
pivo in viski v Ljubljani
,

,

12

Konec tedna v znamenju vina olja
in kulinaričnih tržnic
,

3

Video : Brez soka in sendviča nikar
v Planico
60

Gostilna išče šefa
Na Roglo ob začetku poletne kolesarske sezone Foto
!

:

30

Jože Rovan

Kam za konec tedna? Istra odpira
vrata Italijani v Ljubljani Roševa na
Netflixu
,

,

1

Pastirska služba tudi za Nušo

9

SLOVENIJA

17. 06. 2016 www.rtvslo.si

Stran/Termin:

Derenda in Frenka Novo
( Pred) poletna

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
dan. Za piko na pa bo gostilna Druga violina s prvim
potopom vina v Ljubljanico obudila mit o povodnem
možu.

16

Dan ko se predstavi bogastvo
,

Notranjskega parka
9

i

Lonely Planet priporoča vožnjo z
vlakom po bohinjski progi
20

Aktivno na Rogli
V soboto ob začetku poletne planinske sezone na
Golteh pripravljajo Dan slovenskih planinskih
doživetij , kjer bodo slovesno odprli Slovensko
turnokolesarsko pot. Krožna kolesarska pot obide vse
pomembnejše slovenske gorske skupine , meri okoli
1.800 kilometrov in premaga 50.000 metrov višinske
razlike v vzponu.

Več novic ...

Festival idrijske čipke letos praznuje že 35 let. Foto BoBo
:

Dodaj

v

Kolesarji bodo na poti spoznali pestrost slovenske vzpete pokrajine in številne pomembne točke planinske ,
narodopisne in tehnične zgodovine.

Kulturno v Novem mestu in Idriji

Ljubitelji kulture vabljeni v Idrijo , kjer bo od petka do nedelje potekal tradicionalni festival idrijske čipke. Gre
za največji dogodek , namenjen ohranjanju , razvoju in prepoznavnosti klekljane čipke v Sloveniji. Z njim Idrija
vsako leto sporoča zgodbo o idrijski čipki, njeni vpetosti v slovenski in evropski prostor , o vplivu na
ustvarjalnost naših ljudi , o priložnostih , ki jih ponuja za prijateljevanja in druženja , o mojstrovini, ki v sebi
prepleta tradicijo in sodobnost.
Celotno dogajanje letošnjega 35. festivala idrijske čipke bo posvečeno 140-letnici neprekinjenega delovanja
Čipkarske šole Idrija , skrbnice ohranjanja klekljarskega izročila in znanja na Slovenskem.

Lahko pa v soboto skočite še v Novo mesto , kjer bo med 10. in 24. uro na Kapiteljski njivi , Glavnem trgu in
Dolenjskem muzeju prvič potekal praznik situl , festival, povezan z novomeško kulturno dediščino in
arheološko preteklostjo. Obiskovalci si bodo lahko ogledali vodena arheološka izkopavanja, prikazali jim bodo
železodobne obrti in kulinariko , vse skupaj pa bo popestril sprevod s knežjim parom do Muzejskih vrtov.

K. S.
Prijavi napako

Oddajte svoj komentar

Število komentarjev :

Kazalo

Novice

Spored

Zabava

Slovenija Svet ZDA 2016
,

,

,

Begunska kriza

,

EU

,

,

Gospodarstvo Lokalne novice Črna kronika Zdravje Okolje
Znanost in tehnologija Klepet Številke
,

,

,

Glasba Družabna kronika Iz sveta znanih Zanimivosti Moda
Lepota bivanja Avtomobilnost Hrana in pijača Živali
Horoskop Kino Na današnji dan Arhiv

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

1 TV Slovenija 2 TV Slovenija 3 TV Koper TV
Maribor Prvi program Val 202 Ars Radio Maribor Radio Koper

TV Slovenija

,

,

Ture avanture

Šport
EP v nogometu Nogomet Košarka
,

,

,

Rokomet Odbojka Hokej
,

,

Tenis Atletika Zimski Moto F1 Kolesarstvo Ostalo
Rekreacija Pajkl ŠportniSOS
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Gledamo Poslušamo Beremo Jezikovni spletovalec
,

,

,

,

,

,

Razstave Oder Knjige Drugo Ocenjujemo
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

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

Teletekst

Forum Blog Slike Video Avdio Moj svet
,

,

,

,

,

,

,

TTX

,

,

,

,

Medijsko središče

Svetovna vojna Kino Prireditve Arhiv
,

,

,

RTV 4D

Novice Podobe Slovenije Vagabund Fascinantni hoteli

Prevozna sredstva S kolesom Navade po svetu Kulinarika
Planine Popotni dnevnik Glej ga Sloven' c

,

Kultura
Film , Glasba

,

,

,

Radio Capodistria

,

,

Medijsko središče RTV Slovenija About RTV Slovenija
,

© MMC RTV Slovenija (ISSN 1581-372X ) FAQ Impresum Spletni piškotki 1995 2016 Vse pravice pridržane
Novice Šport Kultura Zabava Ture Avanture TTX RTV 4D Spored Mojsplet Kontakti Oglaševanje Medijsko središče English Zemljevid strani
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10

Družbeno omrežje

17. 06. 2016 www.times.si

Stran/Termin:

Naslov: TURE 17. 6.: Kam ta konec tedna? Na harleyje v Portorož, na vino v Ljubljano
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje: 1,00

Žanr: SPLETNI ČLANEK
Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://www.times.si/stil/potovanja/ture-17-6-kam-ta-konec-tedna-na-harleyje-v-portoroz-na-vino-v-ljubljano--061299f0948a1300e8c2e8dc8f42892f68cbf968.html

Od Ljubljanske vinske poti do motociklistične trase

11

Družbeno omrežje

17. 06. 2016 www.facebook.com

Stran/Termin:

Naslov: Sobota bo v znamenju kulture in vina! V sklopu Pol...
Avtor: Mestna občina Ljubljana
Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
https://www.facebook.com/493370747373441/posts/1148688025175040

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 Mestna občina Ljubljana je na Facebooku. Da bi se povezali z Mestna občina Ljubljana se
vpišite v Facebook še danes.
Pridruži se

Prijava

Oseba Mestna občina Ljubljana je dodala nove fotografije ( 2) .
55 min

·

Sobota bo v znamenju kulture in vina ! V sklopu Poletne muzejske noči boste lahko brezplačno obiskali
muzeje , tudi naš Muzej in galerije mesta Ljubljana (http : //www.muzejska-noc.si/ ,
http : //www.mgml.si/16/poletna-muzejska-noc-2016-v-mgml/ ) , prav tako pa " okusili " Ljubljansko vinsko pot
( http : //www.ljubljana.si/si/mol/novice/104699/detail.html ). Vabljeni !

12

Družbeno omrežje

17. 06. 2016 www.facebook.com

Stran/Termin:

Naslov: V soboto pa vsi na lJubljanske ulice! LJubljanska ...
Avtor: Vinska klet "Goriška Brda"
Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
https://www.facebook.com/181279158615518/posts/1059345874142171

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 Klet Brda je na Facebooku. Da bi se povezali z Klet Brda se vpišite v Facebook še danes.
Pridruži se

Prijava

Klet Brda
45 min

·

V soboto pa vsi na lJubljanske ulice ! LJubljanska vinska pot ! Klet Brda v bližini Mestnega

trga. # Junakivinogradov # Gremovmesto

Ljubljanska vinska pot

Poletna

vinska razvajanja

facebook.com

Deli z drugimi
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Družbeno omrežje

17. 06. 2016 www.facebook.com

Stran/Termin:

Naslov: There"s a ton of stuff going on tonight, but don"t...
Avtor: Ljubljana In Your Pocket City Guide
Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
https://www.facebook.com/63485048529/posts/10154362541398530

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 Ljubljana In Your Pocket City Guide je na Facebooku. Da bi se povezali z Ljubljana In
Your Pocket City Guide se vpišite v Facebook še danes.
Pridruži se

Prijava

Ljubljana In Your Pocket City Guide
There ' s a ton of stuff going on tonight , but don ' t stay out too late , as there' s also plenty of wine to
be tried tomorrow at the Ljubljanska Vinska Pot !
Fotografije na časovnici

·

pred 8 min

·

Ogled polne velikosti

Deli z drugimi

Osebi Ljubljana In Your Pocket City Guide je všeč.
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SLOVENIJA

18. 06. 2016 www.sta.si

Stran/Termin:

Naslov: Napoved - Slovenija, 18. 6. (sobota)
Avtor: bp/tep/ap/bp
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje: 1,00

Žanr: SPLETNI ČLANEK
Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
https://www.sta.si/2275423

Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v soboto, 18. junija. 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.
(nekaj dogodkov v nadaljevanju)9.00 romanje bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje; ob 10. uri
bo na trgu pred baziliko mašo daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl; BREZJE9.00 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
LOKA9.00 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,
LJUBLJANA9.00 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); LJUBLJANA9.00
dogodek Zdravje v vsak dom, ki ga prirejajo Lekarne Maribor skupaj s hčerinsko družbo
Farmadent; ob 10.45 donacija Zvezi prijateljev mladine; Trg svobode, MARIBOR9.30 dan odprtih
vrat Televizije Koper-Capodistria ob 45. obletnici ustvarjanja programa; Regionalni RTV center,
Ulica OF 15, KOPER10.00 predstavitve LGBT+ organizacij pred začetkom letošnje Parade
ponosa (Novi trg); med 17. in 18. uro se bo dogodka na Metelkovi udeležil predsednik DZ in
poslanec SMC Milan Brglez; 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 (STA)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), LOGATEC10.00 začetek Praznika
situl, 1. festivala starejše železnodobnega življenja in kulinarike; Kapiteljska njiva, Glavni trg in
Dolenjski muzej, NOVO MESTO10.00 finale projekta Moja olimpijska norma; atletski stadion na
Kodeljevem, LJUBLJANA10.40 premier Miro Cerar bo govornik na osrednji zasavski prireditvi v
počastitev dneva državnosti in 25. obletnici letalskega napada na Kum; Kum, TRBOVLJE11.00
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, LJUBLJANA12.00 odprtje prireditve Ljubljanska vinska pot ;
staro mestno jedro, LJUBLJANA12.00 start Poslovne regate Bled; Veslaški center Bled,
BLED16.00 (predvidoma) izjava za medije podpredsednika SMC Milana Brgleza po koncu
srečanja prve generacije Akademije SMC; SMC, Beethovnova 2, LJUBLJANA18.00 dobrodelna
nogometna tekma med domačimi ter tujimi zvezdniki, ki ga organizirata Klub goriških študentov in
Nogometno društvo Bilje; Bilje, NOVA GORICA18.00 prireditev Noč na Vrhniki; športni park,
VRHNIKA19.00 pogovor s prvim predsednikom RS Milanom Kučanom; Slovensko mladinsko
gledališče, Vilharjeva 11, LJUBLJANA19.00 odprtje razstave S culo po Formi vivi v okviru
projekta Ravne, mesto forme vive; Muzej Ravne - muzejsko razstavišče, Na gradu 2, RAVNE NA
KOROŠKEM19.45 odprtje festivala narodno-zabavne glasbe vokalno-instrumentalnih skupin z
diatonično harmoniko ter dvo- in večglasnim petjem Vurberk 2016; grad Vurberk, MARIBOR20.00
tabor slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični (še 19.); ŠENTVID PRI STIČNILJUBLJANA Začetek obnovitvenih del na severni ljubljanski obvoznici na odseku med Celovško cesto in
krožiščem Tomačevo.NEKAJ DOGODKOV V OKVIRU POLETNE MUZEJSKE NOČI18.00
državni zbor se bo z razstavo Osamosvojitev Slovenije in njeni simboli pridružil Poletni muzejski
noči; ob 20. uri bo obiskovalce v preddverju velike dvorane pozdravil predsednik DZ Milan Brglez;
DZ, Šubičeva 4, LJUBLJANA18.00 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); PIRAN18.30 odprtje
razstave Samostojni! fotografije in fotoreporterji o samostojni Sloveniji in vojni, na katerem bo imel
15

SLOVENIJA

18. 06. 2016 www.sta.si

Stran/Termin:

nagovor predsednik DZ Milan Brglez; Muzej novejše zgodovine Slovenije, LJUBLJANA19.00
odprtje razstave ob 100. obletnici spominske cerkve sv. Duha v Javorci, ki se ga bo v okviru
Poletne muzejske noči udeležil tudi minister za kulturo Tone Peršak; Tolminski muzej, Mestni trg
4, TOLMIN19.00 odprtje razstave Mušič Pregelj Stupica (Ne)dopustnost neke primerjave;
Pilonova galerija, Prešernova ulica 3, AJDOVŠČINA19.00 odprtje fotografske razstave Hilda
avtorice Urše Premik, ki je za svoj fotografski model vzela svojo babico, nekdaj učiteljico na OŠ
Griže; Likovni salon Celje, CELJE21.00 prireditev z odprtjem razstave z naslovom Beti, 60 let
spominov; Metliški grad, METLIKA22.00 odprtje video instalacije Nataše Prosenc Stearns z
naslovom Plazilci; Razstavišče Monfort Portorož, PORTOROŽdežurna urednica: Elizabeta
Gačniktelefon (dežurni urednik): 01/24 10 130telefon (sprejemanje servisa): 01/24 10 152telefaks:
01/43 42 970e-mail: desk@sta.simnenje/pripombe o servisu STA: e-mail:
pripomba@sta.sispremljate nas lahko tudi na:Facebook:
https://www.facebook.com/STA.NoviceTwitter: https://twitter.com/STA_novice
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SLOVENIJA

18. 06. 2016 www.sta.si

Stran/Termin:

Naslov: Po stari Ljubljani se danes vije Ljubljanska vinska pot
Avtor: mke/bdo
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje: 1,00

Žanr: SPLETNI ČLANEK
Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
https://www.sta.si/2274731

Po stari Ljubljani se bo danes deveto leto zapored vila tradicionalna Ljubljanska vinska pot . Na
stojnicah, ki bodo gostovale na ulicah, trgih in mostovih starega mestnega jedra Ljubljane, se
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, so sporočili organizatorji.Predpoletna 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 dan. Gostilna
Druga violina pa bo letos s prvim potopom vina v Ljubljanico obudila mit o povodnem možu.Na
prireditvi z imenom Poletna vinska razvajanja bodo obiskovalci 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.
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SLOVENIJA

18. 06. 2016 www.blog.uporabnastran.si

Stran/Termin:

Naslov: Ljubljanska vinska pot 2016 / danes, 18.6.2016 v starem mestnem jedru Ljubljane
Avtor: admin
Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT, RADO STOJAVNOVIČ
http://www.blog.uporabnastran.si/2016/06/18/ljubljanska-vinska-pot-2016-danes-18-6-2016-v-starem-mestnem-jedru-ljubljane/

Pogoji uporabe

Domov

UPORABNA STRAN
DOMOV ( BLOG)

TEST SAMSUNG GALAXY S5

Ljubljanska vinska pot 2016
mestnem jedru Ljubljane
18.06.2016

Išči po Uporabni strani
TEST SONY XPERIA Z2

TEST SONY XPERIA Z1 COMPACT

/ danes , 18.6.2016 v starem

| Avtor : uporabna stran | Objavljeno v

Uporabna stran
Follow

Kulinarika , vse

Ljubljanska vinska pot 2016 se bo odvijala danes , 18.6.2016 od 12.00 do 21.00 v
starem mestnem jedru Ljubljane (Mestni trg , Stritarjeva ulica in srednji most
Tromostovja) .

@uporabnastran

Vroče

Kategorije
Denar ( 69)
Digitalna televizija ( 130 )
Filmi ( 378 )

1

Like

Išči

TEST SONY XPERIA Z2 TAB

Mojstri iluzij 2 – nagradna igra za
majici in Magic kovček / do 19.6.2016
Ninja želve : Iz senc – nagradna igra za
vstopnice za ogled filma in nož za pizzo
/ do 17.6.2016
Kam na sladoled

v

Ljubljani ? Zemljevid

prodajaln domačega sladoleda v
Ljubljani s ceno kepice sladoleda
Najboljši sladoled v Ljubljani ima
VIGÒ , sledi Zvezda , tretji pa je
Čokoladni atelje Dobnik / maj 2016
Kje imajo najboljši sladoled v
Ljubljani ? Izziv meseca maja / testiranje
in anketa

Netflix Original serije v letu 2016 –
datumi premier novih in nadaljevanj
serij

Glasba ( 338 )

Internet

(658 )

IP

telefonija ( 21 )

IP

televizija ( 2 , 092 )

Kulinarika ( 11 )

Mobiteli (3 , 014)
Oglasi ( 367 )

Računalništvo ( 310 )

Uporabno ( 692 )
vse ( 10, 219 )

Zabavna elektronika ( 313)
Zanimivo ( 1 , 820 )

Netflix Original filmi v letu 2016 –
datumi premier filmov, dokumentarcev
in specialov

Zadnji prispevki
Ljubljanska vinska pot 2016 / danes ,
v starem mestnem jedru

18.6.2016

Ljubljane
HTC Desire 825 je na voljo pri
Simobilu , opremljen je s 5.5 inčnim
zaslonom ter 13MP fotoaparatom

Jake & Jay burger v Hood Burgerju so
inspirirali burgerji v 70. in 80. letih v
ZDA

/

do 25.6.2016

Monte drink iz Zotta , za tiste , ki bi
Monte raje popili kot pojedli
Mladi podjetnik leta 2016 bo znan
danes , pet finalistov, ki se bodo za naziv

potegovali pa je že znanih
z novim terminom,
zaradi poletja seli na 20.00

Planet Danes zopet

tokrat

se

HTC Desire 530 s 5 inčnim HD
zaslonom in 8 MP fotoaparatom je že na
voljo pri Simobilu in Telemachu
IKEA načrtovanje in izbiro kuhinje
postavlja v virtualno resničnost , da si
boste lažje predstavljali končni rezultat

Ritem mladosti 2016 tokrat na novi
lokaciji in z novim datumom – 9.12.2016 ,
Dvorana stožice , Ljubljana
Aegean Airlines je vzpostavil letalsko
povezavo Ljubljana – Atene / 2x
tedensko do konca septembra
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18. 06. 2016 www.blog.uporabnastran.si

Stran/Termin:

Ljubljani odvija Ljubljanska vinska pot, ki vabi na poletna
vinska razvajanja. Na več kot 60 ih stojnicah in okoli 65 razstavljalci se bodo predstavili
tudi Okusi Ljubljane , kjer bo moč spoznati in okusiti tipične ljubljanske jedi. Seznam
razstavljalcev si lahko ogledate tukaj.
Že deveto leto zapored se v

1. potop vina v Ljubljanico
Letošnja novost Ljubljanske vinske poti je 1. potop vina
violina bo namreč obudila zgodbo o povodnem možu.

v

Ljubljanico. Restavracija Druga

Mojstri iluzij 2 – nagradna igra za
majici in Magic kovček / do 19.6.2016
5. Diggit 2016 je v tekmovalnem delu
postregel z enajstimi zlatimi ter štirimi
velikimi nagradami Diggit

Ninja želve : Iz senc – nagradna igra za
vstopnice za ogled filma in nož za pizzo
/ do 17.6.2016
Znani

so

zmagovalci natečaja Slovenia
– 11 zmagovalcev

Program Ljubljanske vinske poti 2016

Press Photo 2016

11: 00-11 : 30

znotraj petih kategorij

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
–

Tušev Tek barv 2016 bo 24.6.2016

v

večernih urah postregel z elektronsko
glasbo ( Fedde le Grand , Sick Individuals ,
duo Vanillaz , Juicy M in Alex Adair )

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
20: 00 Ljudski godci in pevci Izgubljene frizerke

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
18: 30 Pevke ljudskih pesmi
19: 30 Pevke

Like

Trlce iz Ligojne pri Vrhniki
ljudskih pesmi Trlce iz Ligojne pri Vrhniki

1

Sorodni članki
07/11/2015 13.

Martinovanje v Ljubljani , 7.11.2015 med 10.00 in 17.00
/ Ljubljanska vinska pot (0 )

–

od

Prešernovega do Mestnega trga
Martinovanje

v

Ljubljani, ki

se

odvija danes 7.11.2015 med 10.00 in 17.00 je postalo

Ljubljanska vinska pot 2015 – v soboto , 20.6.2015
Ljubljane predstavili vinarji z okoli 200 vini (0 )
18/06/2015

Ljubljanska vinska pot 2015 bo potekala

v

25/04/2014 Impresioniraj Rudolpha

ponovno

v

03/05/2016

[… ]

bo v centru

soboto, 20.6.2015 med 12.00 in 21.00 na [… ]

/ Impresioniraj Rudolfa Rudolph Van Veen
/ impresionirajrudolfa.si ( )
–

1

Ljubljaniimpresionirajrudolpha.si

Impresioniraj Rudolpha

se

že

/ Impresioniraj

Rudolfa je natečaj televizijskega programqa [… ]

Kje imajo najboljši sladoled v Ljubljani ? Izziv meseca maja

/

testiranje in anketa (3 )
Kje imajo najboljši sladoled v Ljubljani je vprašanje , ki si ga zastavi marsikdo , ki [ … ]

03/05/2016 Hood Burger BTC City
na

tržnici

–

od

maja 2016

v

sklopu street food ponudbe

BTC City (0 )

Hood Burger BTC City bo nova lokacija Hood Burgerja , ki je leta 2012 pred Intersparom [ … ]

Tagi: Ljubljana , Ljubljanska vinska pot , Ljubljanska vinska pot 2016

Komentiraj
Ime ( * )
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18. 06. 2016 www.kultprotur.si

Stran/Termin:

Naslov: PREDSTAVITEV SALONA TRAMINEC NA LJUBLJANSKI VINSKI POTI
Avtor:
Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://www.kultprotur.si/novica/predstavitev_salona_traminec_na_ljubljanski_vinski_poti_3592/

Iskanje

Petek , 17.06.2016

Novice

Dogodki

Galerije

Vredno ogleda

Tura s Kultproturom

Facebook

Prijavite se na novice

Grad Negova

Kultprotur

MC

TIC

Kontakti

Špital

PREDSTAVITEV SALONA TRAMINEC NA LJUBLJANSKI VINSKI
POTI

18.06.2016

V soboto, 18. junija 2016 , se bo na poletnem vinskem razvajanju v Ljubljani

predstavil tudi Salon Traminec.
V Ljubljani že deveto leto zapored

tradicionalna Ljubljanska vinska
pot vabi prebivalce in obiskovalce
glavnega mesta na Poletna vinska

Apolonijina pot

video

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

Ljubljane, se bodo med 12. in 21.
uro predstavili ponudniki vinskokulinaričnih
dobrot iz vseh koncev
Slovenije. Med več kot 60
stojnicami se bo predstavil tudi
Salon Traminec , tradicionalna
prireditev , ki bo letos 22. avgusta
že sedmič potekala na gradu
Negova.

Himna Salona Traminec

Prišlo je do napake.
vinska razvajanja
bodo obarvali tudi kulturnoumetniški
nastopi plesnih in
( Pred )poletna

Oglejte si videoposnetek na naslovu

www.youtube.com ali omogočite
JavaScript če je onemogočen v
brskalniku.

glasbenih skupin in posameznikov, ki se bodo obiskovalcem Ljubljanske vinske poti
predstavljali na različnih lokacijah skozi ves dan.

,

Več o prireditvi lahko preberete na povezavi LVP.

Koristne povezave
Hiking & Biking
Mura
City Cooperation
Na lepše, oddaja o turizmu
Grad Negova
Muzej Špital
Slovenia info

Castle Run
Parkour

|

from GRABIT media

Drava

Gornja Radgona in Razkrižje

What’s going
on here ?
Negova Castle Run
DOGODKI

19
junij

Dan odprtih kleti
ob 10.00 (Jurkovičeva ulica , Gornja
Radgona )
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SLOVENIJA

18. 06. 2016 www.ljnovice.com

Stran/Termin:

Naslov: Po stari Ljubljani se danes vije Ljubljanska vinska pot
Avtor:
Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://www.ljnovice.com/default.asp?podrocje=2&menu=2&novica=212030

sobota , 18 junij 2016

Posodobljeno

leto 21 / št. 170

odgovorni urednik : Janez Temlin

Število klikov v obdobju 24 ur

sobota , 18.6.2016 , 06 :18

15486

Na Brezjah tradicionalno , 48. romanje bolnikov , invalidov in ostarelih

Dnevni pregled novic za

Številni bolniki , invalidi in starejši se bodo danes podali na 48. vseslovensko narodno romanje na Brezje. Ob 9. uri bo potekala molitev rožnega venca ,
romarji pa bodo imeli tudi priložnost za spoved. Ob 10. uri se bo začela sveta maša , ki jo bo na...
AFORIZEM

mesec junij
11

12

13

14

15

Tam , kjer so ljudje, ne zmanjka smradu.

Na Brezjah tradicionalno , 48. romanje bolnikov , invalidov in os...

SLOVENIJA

Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije

SLOVENIJA

Skoraj šest milijonov za karierno usmerjanje študentov

SLOVENIJA

TENIS

Šole ne bodo več brezplačno fotokopirale avtorskih besedil

SLOVENIJA

Nove aparature na ljubljanskem onkološkem inštitutu

SLOVENIJA

V hrvaškem Umagu dvo
Ivanišević Agassi
Tiskanje članka

HUMOR ŽIVALSKA
Župnik opazi mimoidočega, kako preklinja.
Ljubi človek ! Mar ne morete svoje težave prenašati brez kletvic ?
Če mi pa gre vse na živce.
Poglejte mene. Okoli glave mi že ves čas leta muha , jaz samo plosknem, pa nič ne kolnem. Au , prekleti vrag, osa je bila !

natisni članek
Pošlji članek

e-pošta prejemnika
vaš podpis

Po stari Ljubljani se danes vije Ljubljanska vinska pot
sobota , 18. junij , 2016
stari Ljubljani se bo danes deveto leto zapored vila tradicionalna
Ljubljanska vinska pot. Na stojnicah, ki bodo gostovale na ulicah, trgih in mostovih starega
mestnega jedra Ljubljane , se bodo med 12. in 21. uro predstavili ponudniki vinsko-kulinaričnih
LJUBLJANA ( Slovenija )

Po

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 , so sporočili organizatorji.

Predpoletna 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 dan.
Gostilna Druga violina pa bo letos s prvim potopom vina v Ljubljanico obudila mit o povodnem možu.
Na prireditvi z imenom Poletna vinska razvajanja bodo obiskovalci 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.

STA

1995

2016

Ljubljanske novice

Komenskega 6, SI

1000

Ljubljana

telefon: +386 ( 1 ) 430 12 50

e-pošta

PIŠKOTKI
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SLOVENIJA

18. 06. 2016 www.ljnovice.com

Stran/Termin:

1

Naslov: Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije
Avtor:
Rubrika/Oddaja: /

Žanr: POROČILO

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://www.ljnovice.com/default.asp?podrocje=2&menu=2&novica=212029

Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije
sobota,

18.

junij, 2016

LJUBLJANA (Slovenija)

-

Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v soboto,

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, (nekaj dogodkov v

nadaljevanju)
9.

00 romanje bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje; ob

10.

uri bo na trgu pred baziliko mašo daroval mariborski nadškof Alojzij Cvikl; BREZJE

00 začetek Historiala Škofja Loka, v pkviru 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.

9.

00 pohod v spomin Toniju Mrlaku, pilotu helikopterja, kije bil sestreljen v Rožni dolini leta 1991 (start pred stavbo na Trgu prekomorskih brigad
uri slovesnost pri spominskem obeležju (križišče Ceste v Rožno dolino 5 in Rožne doline 1/1); LJUBLJANA

1);

ob

11.

00 dogodek Zdravje v vsak dom, ki ga prirejajo Lekarne Maribor skupaj s hčerinsko družbo Farmadent; ob
Trg svobode, MARIBOR
9.

9.

30 dan odprtih vrat Televizije KoperCapodistria

ob

45.

10.

45 donacija Zvezi prijateljev mladine;

obletnici ustvarjanja programa; Regionalni RTV center, Ulica OF

15,

KOPER

10. 00 predstavitve LGBT+ organizacij pred začetkom letošnje Parade ponosa (Novi trg);
med 17. in 18. uro se bo dogodka na Metelkovi udeležil
predsednik DZ in poslanec SMC Milan Brglez; 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 Jankovič; LJUBLJANA (STA)

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
primeru slabega vremena v večnamenski športni dvorani), LOGATEC
10.

(v

10.

00 začetek Praznika situl,

10.

00 finale projekta Moja olimpijska norma; atletski stadion na Kodeljevem, LJUBLJANA

1.

festivala starejše železnodobnega življenja

in kulinarike;

Kapiteljska njiva, Glavni trg in Dolenjski muzej, NOVO MESTO

10. 40 premier Miro Cerar bo govornik na osrednji zasavski prireditvi v počastitev dneva državnosti
TRBOVLJE

in 25.

obletnici letalskega napada na Kum; Kum,
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Stran/Termin:

1

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

12.

00 start Poslovne regate Bled; Veslaški center Bled, BLED

16.

00 (predvidoma)

LJUBLJANA

izjava za medije podpredsednika SMC Milana Brgleza po koncu srečanja prve generacije Akademije SMC; SMC, Beethovnova

00 dobrodelna nogometna tekma med domačimi ter tujimi zvezdniki, ki ga organizirata Klub goriških študentov
NOVA GORICA

in

18.

18.

00 prireditev Noč na Vrhniki; športni park, VRHNIKA

19.

00 pogovor s prvim predsednikom RS Milanom Kučanom; Slovensko mladinsko gledališče, Vilharjeva

11,

Nogometno društvo

00 odprtje razstave S culo po Formi vivi v okviru projekta Ravne, mesto forme vive; Muzej Ravne - muzejsko razstavišče, Na gradu
KOROŠKEM

20. 00

glasbe vokalnoinstrumentalnih

tabor slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični

(še

19.

skupin z diatonično harmoniko ter

Bilje,

LJUBLJANA

19.

19. 45 odprtje festivala narodnozabavne
grad Vurberk, MARIBOR

Bilje;

2,

2,

RAVNE NA

večglasnim petjem Vurberk 2016;

dvoin

ŠENTVID PRI STIČNI

LJUBLJANA - Začetek obnovitvenih del na severni ljubljanski obvoznici na odseku med Celovško cesto

in

krožiščem Tomačevo.

NEKAJ DOGODKOV V OKVIRU POLETNE MUZEJSKE NOČI
18. 00 državni zbor se bo z razstavo Osamosvojitev Slovenije in njeni simboli pridružil Poletni muzejski noči; ob
velike dvorane pozdravil predsednik DZ Milan Brglez; DZ, Šubičeva 4, LJUBLJANA
18.

20.

uri bo obiskovalce v preddverju

00 odkritje spominskega obeležja in predstavitev dveh restavriranih predmetov, jadrnice Galeb in beneške, poznorenesančne skrinje (Pomorski
Piran); ob 20. uri odprtje razstave Tartini 16921770 (Tartinijeva hiša);
PIRAN

muzej

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
18.

19. 00 odprtje razstave ob 100. obletnici spominske cerkve sv. Duha v Javorci, ki se ga bo v okviru Poletne muzejske noči udeležil tudi minister za
kulturo Tone Peršak; Tolminski muzej, Mestni trg 4, TOLMIN
19.

00 odprtje razstave Mušič Pregelj Stupica (Ne)dopustnost neke primerjave; Pilonova galerija, Prešernova ulica

3,

AJDOVŠČINA

1 9. 00 odprtje fotografske razstave Hilda avtorice Urše Premik,
ki je za svoj fotografski model vzela svojo babico, nekdaj učiteljico na OŠ Griže; Likovni
salon Celje, CELJE
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Stran/Termin:

1

21.

00 prireditev z odprtjem razstave z naslovom

22.

00 odprtje video instalacije Nataše Prosenc Stearns z naslovom Plazilci; Razstavišče Monfort Portorož, PORTOROŽ

Beti,

60 let spominov; Metliški grad, METLIKA
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Stran/Termin:

Naslov: Ljubljanska vinska pot
Avtor:
Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://www.mediaspeed.net/galerija/dogodki/13405-ljubljanska-vinska-pot

DOGODKI

DOGODKI

»

AVTOMOBILIZEM

ŠPORT

LJUDJE

RAZNO

N

NAJDI

l

PRIJAVA

+

0

Ime in priimek predlagatelja :

RAZNO

Število fotografij: 53

Ljubljanska vinska pot

Elektronski naslov predlagatelja :

Ljubljana , 18.06.2016
Ime in priimek pošiljatelja :

Elektronski naslov prejemnika :

Naslednja

Predlagaj
Predlagaj boljši
boljši podpis
podpis

Številka fotografije

2

/53

)

Povezava do fotografije

16452X1296

V

košarico

Čas posnetka

Fotograf Saša Despot mediaspeed.net
/

:

(

:

Velikost : 2500 x 1667

PREOSTALE FOTOGRAFIJE IZ ALBUMA

Število slik na stran

V

#

28

1

košarico

16452X1296

V

#

košarico

16452X1304

V

#

košarico

16452X1313

V

#

2

košarico

16452X1318

2

SORODNI DOGODKI

MEDIASPEED ZANIMA
Že veste kje boste dopustovali letos ?

Da.
Ne.

Nimam dopusta.
Me ne zanima.

Oddaj glas!

V

#

košarico

16452X1323

V

#

košarico

16452X1328

V

#

košarico

16452X1331

V

#

košarico

16452X1332
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V

košarico

#

16452X1341

#

16452X1371

#

16452X1411

#

16452X1437

#

16452X1484

V

V

V

V

Število slik na stran

V

košarico

#

16452X1350

#

16452X1386

#

16452X1414

#

16452X1468

#

16452X1487

košarico

V

košarico

V

košarico

V

košarico

V

Stran/Termin:

V

košarico

#

16452X1364

#

16452X1392

#

16452X1416

#

16452X1474

#

16452X1489

košarico

V

košarico

V

košarico

V

košarico

V

V

košarico

#

16452X1367

#

16452X1398

#

16452X1423

#

16452X1478

#

16452X1492

košarico

V

košarico

V

košarico

V

košarico

V

košarico

košarico

košarico

košarico

1

28

2

© 2005-2014 MEDIASPEED.NET. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.

Kontakt
Mediaspeed
Zagrebška 20 2000 Maribor
,

Storitve mediaspeed

Mediaspeed ekipa

Foto in video storitve

Oglejte si predstavitev članov naše ekipe

»

Sledite nam na omrežjih

Organizacija dogodkov »
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Stran/Termin:

Naslov: Ljubljanska vinska pot 2016
Avtor:
Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT, RADO STOJAVNOVIČ
http://www.mediaspeed.net/galerija/dogodki/13405-ljubljanska-vinska-pot-2016

DOGODKI

DOGODKI

»

AVTOMOBILIZEM

ŠPORT

LJUDJE

RAZNO

N

NAJDI

l

PRIJAVA

+

0

Ime in priimek predlagatelja :

RAZNO

Število fotografij : 121

Ljubljanska vinska pot 2016

Elektronski naslov predlagatelja :

Ljubljana , 18.06.2016
Ime in priimek pošiljatelja :
Ljubljanska vinska pot vabi Ljubljančanke in Ljubljančane na Poletna vinska razvajanja. Na stojnicah na ulicah , trgih in mostovih starega mestnega jedra so se predstavili
ponudniki vinsko-kulinaričnih dobrot
ljubljanske jedi.
Ob

iz

vseh koncev Slovenije. Med več kot 60 stojnicami se je predstavil tudi projekt Okusi Ljubljane

stojnicah ni manjkalo niti kulturno-umetniških nastopov plesnih in glasbenih skupin ter

,

kjer je bilo moč spoznati in okusiti tipične

…

Več

Naslednja

16452X1313

V

/121

)

košarico

Čas posnetka

Fotograf Saša Despot mediaspeed.net
/

:

2

»

Povezava do fotografije

Predlagaj boljši podpis

Številka fotografije

(

Elektronski naslov prejemnika :

:

Velikost : 2500 x 1667

PREOSTALE FOTOGRAFIJE IZ ALBUMA

Število slik na stran

28

1

V

košarico

16452X1313

3

4

5

Sara Stadler , Vinska kraljica Slovenije 2016

Rado Stojanovič , organizator Salona
penečih vin , Slovenskega festivala …

#

2

V

#

košarico

V

16452X1296

#

košarico

V

16452X1304

#

košarico

2

SORODNI DOGODKI

16452X1318

MEDIASPEED ZANIMA
Že veste kje boste dopustovali letos ?

Da.
Ne.

Nimam dopusta.
Me ne zanima.

Oddaj glas!

Sara Stadler , Vinska kraljica Slovenije 2016
V

#

...

košarico

16452X1323

V

#

;

Rado Stojanovič , organizator Salona
penečih vin , Slovenskega …

košarico

16452X1328

V

#

...

;

Rado Stojanovič , organizator Salona
penečih vin , Slovenskega …

košarico

16452X1331

V

#

košarico

16452X1332
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Stran/Termin:

Urška Bračko, Mariborska vinska kraljica
2014 2016 ; Rado Stojanovi…
(

V

#

košarico

V

16452X1341

#

16452X1350

V

#

#

16452X1371

#

16452X1411

V

...

;

košarico

16452X1364

2016 ; ...

#

16452X1386

#

16452X1414

;

V

...

;

...

Danilo …

;

#

V

16452X1437

#

#

košarico

16452X1468

16452X1484

Število slik na stran

V

#

#

16452X1416

V

košarico

#

16452X1398

#

16452X1423

#

16452X1478

#

16452X1492

košarico

V

košarico

Boštjaničič
V

#

košarico

V

16452X1474

košarico

Danilo Steyer , vinar , Steyer Vina ; vinski
vitez, predsednik Vinske…

košarico

16452X1487

Danilo Steyer , vinar , Steyer Vina ;
vinski vitez , predsednik…

dr. Valerija Bužan , direktorica VDC Dolfke

košarico

Rado Stojanovič , organizator Salona
penečih vin , Slovenskega festivala …
V

16452X1392

V

;

)

2016

košarico

16452X1367

košarico

#

košarico

Sara Stadler , Vinska kraljica
Slovenije 2016 ; ... ; …

košarico

V

2014
V

... ; ...

košarico

#

košarico

Sara Stadler, Vinska kraljica Slovenije
V

V

(

košarico

Sara Stadler , Vinska kraljica Slovenije 2016
V

Urška Bračko, Mariborska vinska kraljica

)

košarico

V

#

košarico

16452X1489

V

28

košarico

1

2

3

4

5

© 2005-2014 MEDIASPEED.NET. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.

Kontakt

Storitve mediaspeed

Mediaspeed ekipa

Sledite nam na omrežjih
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Stran/Termin:

Naslov: Foto: Tokrat vse vinske poti vodijo v Ljubljano
Avtor: D. S.
Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://www.rtvslo.si/zabava/hrana-in-pijaca/foto-tokrat-vse-vinske-poti-vodijo-v-ljubljano/396050

Za

starejše

Bansi Pozdrav
iz RTV Koper

Prireditve.info
19. junij :

:

Glasba

Šport
|

Cerar Second
track will be...

in Julija

Kultura

Družabna kronika

|

Ture avanture

Zabava

Iz sveta znanih

|

Zanimivosti

|

Moda

Google.si

|

Spored

Avtomobilnost

Hrana

|

|
in

Hrana in pijača

Foto : Tokrat vse vinske poti
vodijo v Ljubljano

živo

V

pijača

(1 )

Ocena novice
Ocena 5.0 od

Vaša ocena
Ocenite to novico

4

glasov

Arhiv oddaj

|
Živali

|

Kino

|

|

z

|

Arhiv

marelicami
18. junij 2016 ob 09 : 54

!

Potrebujemo : 300 g
junčjega zrezka , 200 g
marelic, 60 g masla , 150
g testenin , 200 g svežega
graha , 100 g koromača ,
malo soli in popra , 0,2 dl
olivnega olja.

MMC

Ljubljanska vinska pot je že deveto leto zapored v
središče Ljubljane zvabila ljubitelje žlahtne
kapljice.
Dogodek so odprli ob 12. uri pred Mestno hišo, vse do
21. ure pa lahko vinsko-kulinarične dobrote pokušate
na več kot 60 stojnicah po starem mestnem jedru
Ljubljane od Mestnega trga prek Stritarjeve ulice do
Tromostovja.

Dvojna doza sladkega
blejski
kremni rezini kozarček vina
ob

4

Ljubljanska vinska pot vabi

v

središče Ljubljane vse do

Marelična solata s kozicami in
balzamičnim kisom

21. ure. Foto : MMC RTV SLO

Dodaj

v

Agent 007 po 37 letih ostal brez
svojega priljubljenega šampanjca
11

Namaz

imenom Poletna vinska razvajanja
obiskovalci lahko spremljajo številne kulturno-umetniške predstave , ki so jih pripravili nastopajoči iz vse
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.
D. S.

Medijsko središče

Hrana in pijača

18. junij 2016 ob 16 :28
Ljubljana
RTV SLO/STA

Na prireditvi

Registracija

|

Na današnji dan

Ljubljanska vinska pot poteka že devetič

Predstavljajo se ponudniki z vseh koncev Slovenije , tudi
projekt Okusi Ljubljane , kjer lahko spoznate in okusite
tipične ljubljanske jedi , gostilna Druga violina pa je
poskrbela za prvi potop vina v Ljubljanico , s čimer so
obudili mit o povodnem možu.

|

Moj splet

Horoskop

Junčji zrezek

:

:

|

Razkriv
zaupne
pogovo

Radio prvi

Prijava

|

TTX

Lepota bivanja

|

Televizija Slovenija

Radio Slovenija

Legends of
Honor

:

Prezgodnje
slovo...

Rtvslo.si

Novice

IgralniPortal.si

News in English

Romeo

z

grahom in sardoni

z

Slovenec nov svetovni prvak
pripravi testenin

v

9

Slovenci smo lani pojedli manj žit in
več zelenjave
19
z Netflixom v
novo poglavje – in odpira Slovenijo
svetu

Hiša Franko stopa

68

Blaževi vaflji
prelivom

z

rabarbarinim

Postrv v listnatem testu
rabarbarino omako

z

Več novic ...
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Stran/Termin:

Prijavi napako

Oddajte svoj komentar Število komentarjev : 1

Kazalo

Novice

Spored

Zabava

Slovenija Svet ZDA 2016
,

,

,

Begunska kriza

EU

,

,

,

Gospodarstvo Lokalne novice Črna kronika Zdravje Okolje
Znanost in tehnologija Klepet Številke
,

,

,

Glasba Družabna kronika Iz sveta znanih Zanimivosti Moda
Lepota bivanja Avtomobilnost Hrana in pijača Živali

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

TV Slovenija

,

,

,

EP v nogometu Nogomet Košarka
,

,

,

Rokomet Odbojka Hokej
,

,

Tenis Atletika Zimski Moto F1 Kolesarstvo Ostalo
Rekreacija Pajkl ŠportniSOS
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Planine Popotni dnevnik Glej ga Sloven' c

Razstave Oder Knjige Drugo Ocenjujemo
Gledamo Poslušamo Beremo Jezikovni spletovalec
,

,

,

,

,

,

,

,

,

Arhiv TV Slovenija

,

1,

,

,

,

3

,

TV Koper TV
,

,

TV Slovenija

,

,

2,

TV Slovenija

,

Radio Koper Radio Capodistria

!

,

,

Moj splet

Teletekst

Forum Blog Slike Video Avdio Moj svet
,

,

,

,

,

3,

TV Koper

,

,

,

MMR

,

TTX
,

,

TV Slovenija

2,

Capodistria TV MB Prvi program Val 202 Ars Radio Maribor RSi

,

,

Medijsko središče

Svetovna vojna Kino Prireditve Arhiv
,

,

RTV 4D

Novice Podobe Slovenije Vagabund Fascinantni hoteli

Prevozna sredstva S kolesom Navade po svetu Kulinarika

,

Kultura
Film , Glasba

,

TV Slovenija

,

Ture avanture

Šport

1,

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

,

Horoskop Kino Na današnji dan Arhiv

,

Medijsko središče RTV Slovenija About RTV Slovenija
,

©

MMC RTV Slovenija (ISSN 1581-372X ) FAQ Impresum Spletni piškotki 1995 2016 Vse pravice pridržane
Zabava Ture Avanture TTX RTV 4D Spored Mojsplet Kontakti Oglaševanje Medijsko središče English Zemljevid strani

Novice Šport Kultura
|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

30

SLOVENIJA

18. 06. 2016 www.slovenskenovice.com

Stran/Termin:

Naslov: Po stari Ljubljani se danes vije Ljubljanska vinska pot
Avtor:
Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://slovenskenovice.com/feed/325444/si/Po-stari-Ljubljani-se-danes-vije-Ljubljanska-vinska-pot

18.06.2016. Arhiv
Vpiši iskalni pojem

Slovenija

Politika in Kronika

Svet

Gospodarstvo

Zdravje

Kultura

Šport

Znanost in Tehnologija

DOMOV

Zabava

Ostalo

NAROČI SE

ZADNJE

messages.

Po stari Ljubljani se danes vije Ljubljanska vinska pot
Po stari Ljubljani se bo danes deveto leto zapored vila tradicionalna Ljubljanska
vinska pot. Na stojnicah ki bodo gostovale na ulicah trgih in mostovih starega
,

,

mestnega jedra Lj...

STA

DELO

STA

DNEVNIK

samostojnosti: Od dinarja prek
tolarja do evra

Na delovnem obisku slovaški finančni

minister

Stekla naj bi trimesečna obnova
severne ljubljanske obvoznice

Dobro jih usposobijo a namesto za
stroje se raje odločajo za študij

Ljubljana – Slovenija je šla v 25-letni
zgodovini skozi gospodarske padce in
vzpone po poosamosvojitveni recesiji smo
od leta 1993 do leta 2008 solidno rasli
potem smo zarad...

Dvodnevni delovni obisk v Sloveniji danes
začenja slovaški finančni minister Peter
Kažimir ki ga bo gostil njegov slovenski
kolega Dušan Mramor. Kot pravijo na
ministrstvu za...

Odsek severne ljubljanske obvoznice med
Celovško cesto in krožiščem Tomačevo bo
tri mesece gradbišče. Dars predvidoma
danes začenja prvo večjo obnovo tega
odseka v več ko...

Ker Srednja lesarska šola Ljubljana
sodeluje z več kot 300 podjetji kjer dijaki
opravljajo prakso so dobro zaposljivi a
večina jih vseeno želi nadaljevati šolanje
na fakult...

25 let

:

,

,

STA

Analitika Stanovnik in Cencelj : Dvig
bonitetne ocene pričakovan , a
vseeno pozitivna novic
Današnja odločitev bonitetne hiše
Standard & Poor ' s da oceno Slovenije
dvigne z Ana
A je bila po mnenju
analitikov Saše Stanovnika in Primoža
Cenclja pričakovana a j...
,

,

,

,

Nadzornikom Luke Koper grozili ?

Zbornice podpirajo Mramorja , a brez
GZS

V

,

Ljubljana – Bolje majhni popravki pri
obdavčitvi plač kot nikakršni poudarjajo
več združenjih delodajalcev ki so včeraj
podprla načrte finančnega ministrstva.
,

,

Vsi p...

,

Nenavadni vzorci kap

Junijsko trgovanje na sv
mineva predvsem v znam
se referenduma o izstop
EU ( brexit) Investitorji so
zlata obvezn...
.

,

STA

DELO

24UR

kratkem bodo zamenjani nekateri
nadzorniki Luke Koper. Pri SDH pravijo
da njihovi načrti niso bili dovolj
ambiciozni. A v ozadju menjav naj bi bili
tudi podkupovanje in grožnj...

,

v

Evropske borze optimistično končale
teden ; dražja nafta in evro
Zaradi ustavitve kampanje pred
britanskim referendumom so vlagatelji na
borzah v Evropi danes pokazali nekaj več
optimizma da se Britanci ne bodo odločili
za izstop iz EU. Teča...
,

,
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Družbeno omrežje

18. 06. 2016 www.times.si

Stran/Termin:

Naslov: Foto: Tokrat vse vinske poti vodijo v Ljubljano
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje: 1,00

Žanr: SPLETNI ČLANEK
Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://www.times.si/stil/kulinarika/foto-tokrat-vse-vinske-poti-vodijo-v-ljubljano--b0fbe1701eaf9278dbba4a2d9345fe34ea4c2e4b.html

Ljubljanska vinska pot poteka že devetič

32

Družbeno omrežje

18. 06. 2016 www.facebook.com

Stran/Termin:

Naslov: Ljubljanska vinska pot 2016 / danes, 18.6.2016 v s...
Avtor: https://www.facebook.com/uporabnastran
Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK

Površina/Trajanje: 1,00

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
https://www.facebook.com/238719896170192/posts/1137957606246412

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 Uporabna stran je na Facebooku. Da bi se povezali z Uporabna stran se vpišite v
Facebook še danes.
Pridruži se

Prijava

Uporabna stran
11 min

·

Ljubljanska vinska pot 2016 / danes , 18.6.2016 v starem mestnem jedru Ljubljane

Ljubljanska vinska pot 2016 / danes , 18.6.2016 v starem mestnem jedru Ljubljane
Ljubljanska vinska pot 2016

/

danes , 18.6.2016 v starem mestnem jedru Ljubljane

www.blog.uporabnastran.si

Deli z drugimi
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SLOVENIJA

20. 06. 2016 Dnevnik

Stran/Termin:

9

Naslov: Ljubljanska vinska pot
Avtor: žir
Rubrika/Oddaja: LJUBLJANA

Žanr: POROČILO

Površina/Trajanje: 329,70

Naklada: 46.260,00

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT

Ljubljanska vinska pot

Z vinom

oplemenitili celo Ljubljanico

a rite
virvsf
4,

V

.po«

O Tomaž Skale

Zelena prestolnica se je v soboto prelevila v prestolnico vina. Več kot 50
iz vseh treh slovenskih vinorodnih dežel je namreč na poletni
vinski poti mimoidoče na ulicah starega jedra vabilo k okušanju žlahtne
vinske kapljice, brbončice pa so lahko razvajali tudi z jedrni iz nabora Okusi
Ljubljane. Renski rizling je letos pokusil celo povodni mož, saj so v gostilni Druga
violina obudili mit o povodnem možu in na Tromostovju, kjer je pred tem
vodna pošast z Urško odplesala v Ljubljanico, izbrano vino potopili v reko. xžir
vinogradnikov

ljubljanski
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