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SLOVENIJA

13.6.2014 Dnevnik

Stran/Termin:

12

Naslov: Napovednik
Avtor: Sabina Lokar
Rubrika/Oddaja: SLOVENIJA
Površina/Trajanje:

Žanr: NAPOVEDNIK

369,35

Naklada: 46.260,00

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT

Napovednik

Bohinjska Bistrica.

Ljubljana.
12. uri se bo v starem mestnem
jedru začela prireditev Ljubljanska
vinska pot - Poletna vinska razvajanja.

Jutri ob

Za

kulturni utrip vinskokulinaričnega

dogajanja bodo poskrbeli
ljudski godci, pevci in plesalci.

Jutri ob 14. 30 bo pred dvorano Danica
slavnostna prireditev ob 120. obletnici
Orožnove koče na Planini za Liscem.
Ves dan bodo potekale tudi številne
druge aktivnosti v okviru Dneva
planinskih doživetij.
slovenskih

Mojstrana.

uri bo pri pošti zbor
pohoda Rajže po poteh
pravljic. Na pravljični poti iz
Mojstrane na Dovje bodo v uri in pol
Jutri ob

Zidani Most.

10.

triglavskih

Jutri med 7. in 8. uro bo izpred železniške
postaje začetek 19. Pohoda po
Aškerčevi poti, tradicionalnega pohoda,
s katerim obeležujejo dan smrti
pesnika Antona Aškerca. Pot vodi iz
Zidanega Mosta skozi naselja in
zaselke

Širje, Bresno, Straže, Lukovica,
Senožete do Rimskih Toplic. Zaključna
prireditev bo ob 11. uri na Aškerčevi

domačiji na Senožetih.

spoznali domačine, vaške posebneže
in bajeslovna bitja, ki bodo odstrli
pravljično tančico starih šeg in navad,
domislic, pregovorov in vraž.

Preddvor.
V nedeljo ob 945 se bo pred cerkvijo
v Kokri z blagoslovom koles in kolesarjev

začel

Ivančna Gorica.
V nedeljo ob

930

bo pred banko start

kolesarjev, ki se bodo v okviru Dneva
kolesarjenja po Srcu Slovenije odpravili
do Dvora. Pot poteka po trasi, kjer
so nekoč potovali stari Rimljani, o čemer
bodo kolesarji več izvedeli tudi
vmesnem
na
postanku.

Šentjernej.
Jutri med 9in

uro bo v Muzeju na
prostem Pleterje Dan peke v črni
kuhinji. Obiskovalci si bodo lahko
ogledali, kako je potekala priprava in
peka pekovskih izdelkov na tradicionalen
način v skoraj 200 let stari črni
17.

kuhinji in krušni
Bled.
V nedeljo ob

peči.

11. uri bodo na Straži odprli
deželo ljudskih pravljic, v kateri
bodo domovali vile, ajdovska deklica,
divji lovci na Zlatoroga, divja baba z
Babjega zoba, škrat lesnik in povodni

mož.

udeležencev

9Semenj

v Kokri.

Obiskovalci

bodo lahko pokusili domačo
hrano, otroci pa si ogledali lutkovno
igrico in izdelovali izdelke iz volne.

Škofja Loka.
in 13. uro bo v starem
9.
mestnem jedru potekal umetniški
festival Luft, kjer se bodo poleg
razstave unikatnih izdelkov odvijale
še otroške delavnice, zelemenjava in
V nedeljo med

izmenjava oblačil.
Izola.
Danes ob

19. uri se bo v starem mestnem
jedru začel XII. Praznik oljk, vi.
na in rib. Dva dni bo na voljo ponudba
domačega oljčnega olja, izbranih
vrst vina in sredozemske kulinarike.
Festival bodo popestrili tudi z glasbenimi

nastopi.

Portorož.
Danes ob 20. uri se bo na plaži Meduza
začel dogodek Kulinarični užitki
ob polni luni. Udeleženci se bodo razvajali
z ostrigami, izbranimi vini,
najboljšimi

čokoladami in istrskimi
Večer bodo začinili tradicionalne
tajske in indijske masaže na
plaži, vedeževanje iz kart, poslikava
telesa in mojster gongov.
specialitetami.

Pripravila Sabina Lokar
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