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KAZALO - zbirni list objav
RadoSt
13.6.2014
Naslov:
Vsebina:

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
13.6.2014
Naslov:
Vsebina:

Radio 1

Stran/Termin: 17:30:00

SLOVENIJA

Jutri je dan za poletna vinska razvajanja
Na ulicah, trgih in mostovih stare Ljubljane bo med dvanajsto in deveto uro zvečer potekala
ljubljanska vinska pot. Predstavilo se bo veliko število slovenskih vinarjev, gostincev in
ponudnikov domačih ter tradicionalnih jedi iz cele Slovenije.
/
LOKALNE NOVICE 17:30

Žanr: POROČILO

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
Primorski dnevnik

Stran/Termin: 15

SLOVENIJA

Izleti
napoved izletov

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
14.6.2014
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

GORIŠKI PROSTOR

14.6.2014
Naslov:
Vsebina:

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
www.sta.si

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Ljubljanska vinska pot vabi tudi s pestro kulinarično ponudbo
Vino, degustacija.Arhiv STA.
Ljubljana, 14. junija (STA) - Poletna vinska razvajanja, kot so poimenovali pozno
pomladansko, že skoraj poletno izvedbo Ljubljanske vinske poti, danes po 12. uri vabijo
mke/kk

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Žanr: NAPOVEDNIK

Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
www.erevija.com

Stran/Termin:

Družbeno omrežje

Ljubljanska vinska pot vabi tudi s pestro kulinarično ponudbo
Poletna vinska razvajanja, kot so poimenovali pozno pomladansko, že skoraj poletno izvedbo
Ljubljanske vinske poti, danes po 12. uri vabijo obiskovalce Ljubljane na sprehod stojnicami z
vinsko-kulinarično ponudbo.

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
14.6.2014
Naslov:
Vsebina:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
www.ljnovice.com

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Ljubljanska vinska pot vabi tudi s pestro kulinarično ponudbo
LJUBLJANA (Slovenija) - Poletna vinska razvajanja, kot so poimenovali pozno pomladansko,
že skoraj poletno izvedbo Ljubljanske vinske poti, danes po 12. uri vabijo obiskovalce
Ljubljane na sprehod stojnicami z vinsko-kulinarično ponudbo.

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
14.6.2014
Naslov:
Vsebina:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
www.napovednik.com

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Ljubljanska vinska pot - Poletna vinska razvajanja
Poletna vinska razvajanja, kot smo poimenovali pozno pomladansko, že skoraj poletno
izvedbo Ljubljanske vinske poti, vabijo Ljubljančanke in Ljubljančane ter obiskovalke in
obiskovalce Ljubljane na sprehod stojnicami z vinsko-kulinarično ponudbo.

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

RADO STOJAVNOVIČ, LJUBLJANSKA VINSKA POT

1

14.6.2014
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

www.rtvslo.si

SLOVENIJA

Foto: Poletno vinsko razvajanje s slovenskimi vini
Po ljubljanski Stritarjevi ulici spet teče vino, slovenski vinarji z vseh koncev Slovenije pa bodo
svoje izdelke ponujali vse do 21. ure.
D. S.

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Stran/Termin:

Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
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SLOVENIJA

13.6.2014 Radio 1

Stran/Termin:

17:30:00

Naslov: Jutri je dan za poletna vinska razvajanja
Avtor: /
Rubrika/Oddaja: LOKALNE NOVICE 17:30
Površina/Trajanje:

00:00:25

Žanr: POROČILO
Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT

SERGEJA VALJAVEC: Jutri je dan za poletna vinska razvajanja. Na ulicah, trgih in mostovih
stare Ljubljane bo med dvanajsto in deveto uro zvečer potekala ljubljanska vinska pot. Predstavilo
se bo veliko število slovenskih vinarjev, gostincev in ponudnikov domačih ter tradicionalnih jedi iz
cele Slovenije. Prireditev bo popestril nastop številnih ljudskih godcev, pevcev in plesalcev.
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SLOVENIJA

13.6.2014 Primorski dnevnik

Stran/Termin:

15

Naslov: Izleti
Avtor:
Rubrika/Oddaja: GORIŠKI PROSTOR
Površina/Trajanje:

57,42

Žanr: NAPOVEDNIK
Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT

ORGANIZIRAN IZLET V LJUBLJANO
z obiskom prireditve » Ljubljanska
vinska pot « bo v soboto 14. junija ;
in vpisovanje po tel. 048132283
(Daniela) ali na markovicdaniela
@ yahoo.com.
KRUT obvešča , da se je za skupinsko
v Petrčanih od 21. do 28. junija
sprostila dvoposteljna soba ;
in vpisovanje čimprej na
krožka v Trstu , Ul. Cicerone 8 ,
tel. 040-360072 v jutranjih urah.
SPDG priredi 4. kolesarski izlet MTB ,
tokrat po Trnovski planoti, v nedeljo ,
15. junija z zbirališčem na parkirišču
Rdeče hiše v Gorici ob 8.30; informacije
po tel. 328-8292397 ( Robert ).
Obvezna čelada , zaželjena je prijava
informacije

letovanje

informacije

sedežu

udeležencev.

KLUB PRIJATELJSTVA VINCENCI
JEVA KONFERENCA vabita tržaške
in goriške prijatelje na celodnevni
izlet v Soško dolino z ogledom
Kobarida (muzej 1. svetovne
vojne) in Tolmina v četrtek , 26. junija
, z odhodom iz Trsta in možnostjo
postanka v Gorici ; informacije
in vpisovanje po tel. 040-225468 ,
347-1444057 ( Vera) .
avtobusni
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SLOVENIJA

14.6.2014 www.sta.si

Stran/Termin:

Naslov: Ljubljanska vinska pot vabi tudi s pestro kulinarično ponudbo
Avtor: mke/kk
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1,00

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://www.sta.si/vest.php?id=2020551

Vino, degustacija.Arhiv STA.
Ljubljana, 14. junija (STA) - Poletna vinska razvajanja, kot so poimenovali pozno pomladansko,
že skoraj poletno izvedbo Ljubljanske vinske poti, danes po 12. uri vabijo obiskovalce Ljubljane
na sprehod stojnicami z vinsko-kulinarično ponudbo. Tudi letos bo v stari Ljubljani Poletna vinska
razvajanja pospremil dogodek v osrednjem atriju Mestne hiše, kjer bo moč poizkusiti in kupiti rose
vina slovenskih vinarjev in vinskih kleti, so sporočili organizatorji.Ponudniki vinsko-kulinaričnih
dobrot so razporejenih po vinorodnih okoliših, s čimer obiskovalci lahko dobijo občutek o
pripadnosti, povezavah in ponudbi posameznega okoliša.Vinarjem in kulinarikom se bodo
pridružile tudi kmetije s pridelki in dobrotami ter nekatere gostilne in restavracije, ki bodo pripravile
pokušino poletno obarvanih jedi. Obiskovalci se bodo lahko sprehodili med kar 50 stojnicami.Ljubl
jansko vinsko pot bodo sooblikovale stojnice nekaterih občin, lokalnih turističnih organizacij in
društev. Za prijetno vzdušje in kulturni utrip pa bodo poskrbeli številni ljudski godci, pevci in
plesalci, ki bodo na različnih prizoriščih predstavljali skozi ves dan in tako zaokrožili doživetje na
letošnjih Poletnih vinskih razvajanjih.
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Družbeno omrežje

14.6.2014 www.erevija.com

Stran/Termin:

Naslov: Ljubljanska vinska pot vabi tudi s pestro kulinarično ponudbo
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1,00

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://www.erevija.com/novica/6758339/Ljubljanska-vinska-pot-vabi-tudi-s-pestro-kulinari%C4%8Dno-ponudbo

Poletna vinska razvajanja, kot so poimenovali pozno pomladansko, že skoraj poletno izvedbo Lju
bljanske vinske poti, danes po 12. uri vabijo obiskovalce Ljubljane na sprehod stojnicami z
vinsko-kulinarično ponudbo.
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SLOVENIJA

14.6.2014 www.ljnovice.com

Stran/Termin:

Naslov: Ljubljanska vinska pot vabi tudi s pestro kulinarično ponudbo
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1,00

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://www.ljubljanskenovice.si/default.asp?podrocje=72&menu=72&novica=192532

LJUBLJANA (Slovenija) - Poletna vinska razvajanja, kot so poimenovali pozno pomladansko, že
skoraj poletno izvedbo Ljubljanske vinske poti, danes po 12. uri vabijo obiskovalce Ljubljane na
sprehod stojnicami z vinsko-kulinarično ponudbo. LJUBLJANA (Slovenija) - Poletna vinska
razvajanja, kot so poimenovali pozno pomladansko, že skoraj poletno izvedbo Ljubljanske vinske
poti, danes po 12. uri vabijo obiskovalce Ljubljane na sprehod stojnicami z vinsko-kulinarično
ponudbo. Tudi letos bo v stari Ljubljani Poletna vinska razvajanja pospremil dogodek v osrednjem
atriju Mestne hiše, kjer bo moč poizkusiti in kupiti rose vina slovenskih vinarjev in vinskih kleti, so
sporočili organizatorji. Ponudniki vinsko-kulinaričnih dobrot so razporejenih po vinorodnih okoliših,
s čimer obiskovalci lahko dobijo občutek o pripadnosti, povezavah in ponudbi posameznega
okoliša. Vinarjem in kulinarikom se bodo pridružile tudi kmetije s pridelki in dobrotami ter nekatere
gostilne in restavracije, ki bodo pripravile pokušino poletno obarvanih jedi. Obiskovalci se bodo
lahko sprehodili med kar 50 stojnicami. Ljubljansko vinsko pot bodo sooblikovale stojnice
nekaterih občin, lokalnih turističnih organizacij in društev. Za prijetno vzdušje in kulturni utrip pa
bodo poskrbeli številni ljudski godci, pevci in plesalci, ki bodo na različnih prizoriščih predstavljali
skozi ves dan in tako zaokrožili doživetje na letošnjih Poletnih vinskih razvajanjih.
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SLOVENIJA

14.6.2014 www.napovednik.com

Stran/Termin:

Naslov: Ljubljanska vinska pot - Poletna vinska razvajanja
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1.871,10

Naklada:

Gesla: RADO STOJAVNOVIČ, LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://www.napovednik.com/dogodek290110_ljubljanska_vinska_pot_poletna_vinska_razvajanja

Vse

GLEDALIŠČE

GLASBA

DOMOV

Sejmi

Konference

Festivali

Prireditve na prostem

Kulinarične prireditve

RAZSTAVE

Športne prireditve

Predavanja

Ste prireditelj

na Napovedniku

Vpišite urejajte svoje dogodke

ZA OTROKE

DELAVNICE

PRIREDITVE

Oglašujte

Predstavitve

KINO

Literarni večeri

TV

Pogovori

AVENIJA

MLJASK

GALERIJA

Plesne prireditve

Prireditve za otroke

Drugo

Besedno iskanje

Vpiši naziv dogodka prireditelja lokacije

Najdi

naslov filma oddaje

Kupi vstopnico po ugodni predprodajni ceni 10 EUR.

Ekskluzivno
Vsaka 10. vstopnica je samo na Napovedniku brezplačna

Ljubljanska vinska pot

Poletna

Neskončna harmonija

vinska razvajanja
Kdaj sobota 14.6.2014

ob 12.00

Kje Staro mestno jedro Ljubljana

NAVTEQ 2010
na prireditev je

Vstopnina Vstop
brezplačen

Kaj Prireditev

na prostem

Objavil Radost poslovno svetovanje
Rado Stojanovič s.p.

Poletna vinska razvajanja kot smo poimenovali pozno
pomladansko že skoraj poletno izvedbo Ljubljanske vinske
poti vabijo Ljubljančanke in Ljubljančane ter obiskovalke in
obiskovalce Ljubljane na sprehod stojnicami z vinskokulinarično
ponudbo.
Tudi letos bo Poletna vinska razvajanja pospremil dogodek v
osrednjem atriju Mestne hiše kjer bo moč poizkusiti in kupiti rose
vina slovenskih vinarjev in vinskih kleti. Ponudniki vinsko-kulinaričnih
dobrot so razporejenih po vinorodnih okoliših s čimer obiskovalci
lahko dobijo občutek o pripadnosti povezavah in ponudbi
posameznega okoliša. Vinarjem in kulinarikom se bodo pridružile tudi
kmetije s pridelki in dobrotami ter nekatere gostilne in restavracije ki
bodo pripravile pokušino poletno obarvanih jedi. Tudi tokrat bodo
Ljubljansko vinsko pot sooblikovale stojnice nekaterih občin lokalnih
turističnih organizacij in društev. Za prijetno vzdušje in kulturni utrip
pa bodo poskrbeli številni ljudski godci pevci in plesalci ki bodo na
različnih prizoriščih predstavljali skozi ves dan in tako zaokrožili
doživetje na letošnjih Poletnih vinskih razvajanjih.

Arboretum Volčji potok

Dirigent Rok Golob
Gosti Massimo Maja Keuc in Tibor Kerekeš

Izbrane delavnice in tečaji
Živa Center
Tomačevo 27 Ljubljana
Živa Center za nego telesa

Oglejte si tudi
Ljubljanske vinska pot predstavlja
vinorodno deželo Podravje
Prireditev na prostem

Ljubljanske vinska pot predstavlja
vinorodno deželo Posavje

odnosov in okolja je kulturno
alternativni center.

socialni

BIO TRGOVINA maloprodaja

BIO prehrane
naravne kozmetike in
ekoloških oblačil
in vele prodaja

Napovednikov Mljask

Prireditev na prostem

Ljubljanska vinska pot
v Ljubljani

Četrtek 19. junij 2014 ob 20. uri

Martinovanje

Prireditev na prostem

17. Slovenski festival vin
Festival

Abi Falafel
Trubarjeva 40 Ljubljana
Abi Falafel na Trubarjevi ulici
40

v

Ljubljani je prijeten lokal

v

središču mesta ki že deset
let ponuja arabske

specialitete. Arabska kuhinja
je zelo bogata in...

Napovednikova Avenija

Vir Radost poslovno svetovanje Rado Stojanovič s.p. Napovednik.com

Tantum Verde CSC
pharma

Deli najavo dogodka

Tantum Verde hitro ublaži

bolečine saj deluje protivnetno
in tudi lokalno anestetično.

Razen tega da se uporablja
pri značilnih stranskih učinkih
prehladnih obolenj kot...

Spletne zanimivosti

Poceni pametni
telefoni hitrost ni več
problem glavna hiba je
fotoaparat

VIDEO Najstnika med

seksom na balkonu
omahnila v smrt

Odslej varnejše
kupovanje na daljavo

Kako nas goljufajo pri

hrani

Radost poslovno svetovanje Rado Stojanovič s.p.
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SLOVENIJA

14.6.2014 www.napovednik.com

Stran/Termin:

Napovedani dogodki prireditelja
Kozarec penine v Mestni hiši
Festival

Napovednik z vami prav
povsod

Danes 12.00
Mestna hiša

Ljubljana

Tedenski izbor naj dogodkov
Naročite se na Napovednikov informator. Več o tem.

Ljubljanske vinska pot predstavlja
vinorodno deželo Podravje
Prireditev na prostem

20. sept.

2014

naroči

11.00

Staro mestno
jedro

Prireditev na prostem

Tiskani Napovednik
Seznam lokacij na katerih vsak mesec dobite svoj izvod

Ljubljanske vinska pot predstavlja
vinorodno deželo Posavje

11. okt.

2014

tiskanega Napovednika. Več...

11.00

Staro mestno
jedro

Mobilni Napovednik
Uporabljajte Napovednik tudi ko niste za računalnikom.
Več...

Več dogodkov

Vsebina Napovednika tudi na vaši strani
Obogatite svojo stran

napovedmi dogodkov. Več...

z

Znani Slovenci ki so šli s trebuhom za
kruhom v tujino Domen Kumer
Marsikateri prebivalec Slovenije je v zadnjih letih
verjetno že pomislil na to da morda tujina več...

Tim Kores - na Viktorjih pošteno razjezil
svoje dekle Tim Kores
Tim Kores je bil na podelitvi Viktorjev precej opazen a
ne samo

z

nastopom na odru. Fotografi so več...

Kako je Polona Kasal ujela in obdržala
Luko Špika Polona Kasal
Luka Špik je dolga leta veljal kot večni samec ki je rad
pogleda za lepimi dekleti a se

z

več...

Video Gregor Virant rapa o Sloveniji
Smešni video posnetki
Državljanska lista je objavila videospot svoje himne

Skupaj za njo

v

kateri vidni člani stranke več...

Kmetijo hoče tudi Rok Dajčman partner
Sandre Auer Rok Dajčman
V

Planet TV pripravlja nov resničnostni šov Kmetija nov

začetek kjer bo glavna nagrada znašala več...

Epilog se poslavlja do

jeseni

Navigacija

Napovednik

Obiščite tudi

Glasba

Oglašujte na Napovedniku

Filmklub

Gledališče

Kontakt

Kokodak

Razstave

O piškotkih

Mambo

Prireditve

Pravila uporabe

Delavnice

c

2002-2014 Napovednik d.o.o.

filmski

forum

Napovednik povsod
Tiskani Napovednik
Seznam lokacij na katerih vsak mesec dobite svoj izvod

tiskanega Napovednika. Več...
video

Prevajanje

Irena Sirena

posnetki

Mobilni Napovednik
Uporabljajte Napovednik tudi ko niste za računalnikom.
Več...

Za otroke

Kino

Vsebina Napovednika tudi na vaši strani
Obogatite svojo stran

z

napovedmi dogodkov. Več...

TV

Avenija
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SLOVENIJA

14.6.2014 www.rtvslo.si

Stran/Termin:

Naslov: Foto: Poletno vinsko razvajanje s slovenskimi vini
Avtor: D. S.
Rubrika/Oddaja:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1.239,00

Površina/Trajanje:

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://www.rtvslo.si/zabava/hrana-in-pijaca/foto-poletno-vinsko-razvajanje-s-slovenskimi-vini/339430
Za

starejše

Vetrnica Videti

Prireditve.info

v temi 2

News in English

Krog prijateljstva

Belgijska
piščančja solata

Rtvslo.si

Šport

Novice

Kultura

Družabna kronika

Glasba

Zabava

Iz sveta znanih

Ture avanture
Zanimivosti

Moda

božič

Spored
Avtomobilizem

Hrana

V
in

živo

pijača

Arhiv oddaj
Časovni stroj

Ocena novice
Ocena 0 0 od 0 glasov

Vaša ocena
Ocenite to novico

Prireditve

Arhiv

Ana Bulat mojstrica slastnih jedi in
pogrinjkov Rada imam ljudi ki radi kuhajo
2. junij 2014 ob 14 30

Prepričanje da je hrana
umetnost ne le v smislu
okusa ampak tudi videza
se je dokončno prijelo In

RTV SLO

Po ljubljanski Stritarjevi ulici spet teče vino
slovenski vinarji z vseh koncev Slovenije pa bodo
svoje izdelke ponujali vse do 21. ure.

Ana Bulat je poleg peke
prava mojstrica umetelnih
postavitev na mizi.

Poletna vinska razvajanja kot so poimenovali pozno
pomladansko že skoraj poletno izvedbo Ljubljanske
vinske poti organizatorji vabijo Ljubljančanke in
Ljubljančane ter obiskovalke in obiskovalce Ljubljane
na sprehod stojnicami z vinskokulinarično ponudbo.

Jamie Oliver za nogometno
prvenstvo priporoča čevapčiče in
ajvar
31

Na prireditvi so se zbrali številni obiskovalci. Foto MMC

Sprehodite se lahko med več kot 50 stojnicami ki so
po lokacijah razporejene glede na vinorodni okoliš kar
po besedah organizatorjev sodelujočim olajša
predstavitev okoliša obiskovalcem pa omogoča
pokušino in primerjavo tipičnih vinskokulinaričnih
dobrot iz posameznega okoliša.

Kino

Hrana in pijača

14. junij 2014 ob 18 14
MMC

Medijsko središče

Moj splet

Horoskop

Kulinarična prireditev sredi Ljubljane
Ljubljana

Registracija

Prijava

Hrana in pijača

Foto Poletno vinsko razvajanje s
slovenskimi vini

Miki miška in

Radio Si

Google.si

TTX
Lepota bivanja

IgralniPortal.si

Radio Slovenija

Slovenia s No.2
bank says 25
pct of...

Okusni puranji zvitki

RTV SLO Enej Česnik

s

sirom

Dodaj v

Kulinarična oskarja za potice iz
Slovenije in zgodbo o kavi
5

Kulinarični preplet lokalnih jedi
modro frankinjo

Stojnice so zasedli tudi kmetije s pridelki in dobrotami ter nekatere gostilne in restavracije ki so pripravile
pokušino poletno obarvanih jedi pa tudi stojnice nekaterih občin lokalnih turističnih organizacij in društev za
prijetno vzdušje in kulturni utrip pa so poskrbeli številni ljudski godci pevci.

z

3

Foto in video Lačen vojak je slab
vojak

D. S.

Zvezdniške shujševalne muhe ali
kako NE hujšati
6

Ameriški kuharski mojster
zaljubljen v vse slovensko
10

Mafini

s

skuto in pehtranom

Noma po letu krize ponovno
najboljša restavracija na svetu
12

Več novic

Prijavi napako

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

novica trenutno še nima komentarjev.

Kazalo

Novice

Zabava

Spored
10

