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Vsak vikend nas čaka nekaj prazničnega. Medtem ko smo se prejšnji konec tedna preganjali s
čarovnicami, se bomo ta teden družili v gledališču, se na Martinovo nasitili dobre pijače,
jedače in seveda – odlične glasbe ter skočili v vesolje. Pa po pamet'!
Tina Lagler
Žanr: SPLETNI
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SLOVENIJA

Ljubljanska vinska pot vabi na Martinov sprehod po ulicah in trgih
Ljubljanska vinska pot ta konec tedna obiskovalce ponovno vabi na Martinov sprehod po
ulicah, trgih in mostovih stare Ljubljane. Pod geslom Martinovanje v Ljubljani se bo letos že
šestič zapored na okoli stotih stojnicah predstavilo več kot 120 ponudnikov vinsko-kulinaričnih
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Mesto vina
Jutri bo med 10. in 17. uro v starem mestnem jedru prireditev Martinovanje v Ljubljani. Na
ljubljanski vinski poti se bodo na več kot 70 stojnicah predstavili ponudniki vinsko-kulinaričnih
dobrot iz vse Slovenije. Poudarek bo na mladih vinih, v središču kulinarične ponudbe pa bodo
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SLOVENIJA

Ljubljanska vinska pot - Martinovanje v Ljubljani
Na Martinovanju v Ljubljani se bodo na skoraj 100 stojnicah, ki bodo gostovale na ulicah, trgih
in mostovih starega mestnega jedra Ljubljane, predstavili ponudniki vinsko-kulinaričnih dobrot
iz vseh koncev Slovenije.
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http://citymagazine.si/clanek/kam-ta-vikend-46/

Vsak vikend nas čaka nekaj prazničnega. Medtem ko smo se prejšnji konec tedna preganjali s
čarovnicami, se bomo ta teden družili v gledališču, se na Martinovo nasitili dobre pijače, jedače in
seveda – odlične glasbe ter skočili v vesolje. Pa po pamet'! Petek
Petkov večer si ta konec tedna rezervirajmo za bolj sproščeno kulturčkanje in s plesnimi čeveljci
počakajmo do sobote. Tako lahko na sedmi novembrski dan raje čakajmo na superjunaka. V
SNG Drama Ljubljani se bo namreč s tremi projekti pod skupnim imenom Čakajoč Supermana
predstavila nova generacija slovenskih režiserjev, ki trenutno zaključuje zadnji letnik študija na
ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo.
Če nas oziroma naše najmlajše zanimajo skrivnosti arabskih dežel se ob 18. uri dobimo v
Pionirskem domu, kjer nam bo v okviru S pravljico okoli sveta tokrat pravljico prebral Dušan
Tomić. Če pa smo že dovolj stari, da nam pravljic ni treba le poslušati in se iz sedemdesetih let
prejšnjega stoletja spominjamo legendarne Butnskale, pa se lahko ob 35. obletnici te kultne
radijske igre v Kinu Šiška podružimo na predstavitvi stripovske izdaje celotne epopeje z naslovom
Butnskala v stripu.
In le kako bi lahko boljše zaključili delovni petek, kot v SiTi Teatru na otvoritvi tretje sezone
koncertnega cikla SiTi za dobro musko? Cikel odpira legendarna domača glasbena zasedba
Mladi levi, ki bo poskrbela, da se bomo res dodobra nasitili dobre muske.
Sobota
Da ne bomo cel dan v velikih pripravah na Martinovo pojedino jo zjutraj raje popihajmo na
sprehod na tržnico ali si z otroki oglejmo katero od gledaliških predstav za otroke. V Mestnem
gledališču Ptuj bodo ob 11.30 uprizorili lutkovno predstavo z naslovom Pogumna Molly režiserja
Mareka Bečka, pol ure prej, ob 11. uri pa bo v Hiši otrok in umetnosti v Ljubljani predstava Glava
dol-noge gor namenjena najmlajšemu občinstvu – otrokom in malčkom ter njihovi staršem.
Kulinarični dan, ki nam ga piše Martinovo pa lahko popestrimo tudi kako drugače. Od 10. ure
dalje se lahko v starem mestnem jedru prestolnice sprehodimo po Ljubljanski vinski poti in na
skoraj 100 stojnicah okusimo vinsko – kulinarične dobrote, ki jih prinaša ta novembrski 'praznik'.
Po večerji pa lahko prijatelje povabimo v Prešernovo gledališče Kranj, kjer bomo ob 20. uri priča
odlični gledališki drami Marie NDiaye: Hilda ali pa obujemo plesne čeveljce, ki so v petek ostali v
omari. V Channel Zeru se bomo medili ob unikatnih new-wave zvokih zasedbe Merchandise, v
Cvetličarni bo za buren glasbeni večer poskrbela vrhunska skupina Riblja čorba, nedaleč stran v
Kinu Šiška pa bo sviral izjemni Dr. John.
Nedelja
Držimo pesti, da bo nedelja vremensko manj kisla, kot napovedujejo za soboto. Če se bo torej
kazalo kaj sončnih žarkov, jih z otroki izkoristimo za sprehod do Narodnega doma Maribor, kjer
bomo zagotovo uživali v predstavi Kako ujeti zvezdo. Uprizorili jo bodo ob 11. in 17. uri.
Bo pa ta jesenska nedelja idealna za skok v vesolje. Na filmskem platnu Cankarjevega doma si
lahko med 6. in 10. novembrom ob 17.00 ali 20.05 ogledamo znanstvenofantastično
pustolovščino Christopherja Nolana Medzvezdje.
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Vir

Avtor STA

6. november 2014 nazadnje spremenjeno 15 33 6. november 2014

Oznake vino vinska pot Ljubljana

Ljubljana

vinska pot ta konec tedna obiskovalce ponovno vabi
na Martinov sprehod po ulicah trgih in mostovih stare Ljubljane. Pod geslom
Martinovanje v Ljubljani se bo letos že šestič zapored na okoli stotih
stojnicah predstavilo več kot 120 ponudnikov vinskokulinaričnih dobrot iz
vse Slovenije.

Nagradna igra
Kaj je kopun
a Piščanec ki mu v drugem tednu pristrižejo

peruti
b križanec med piščancem in puranom
c.

potomec divjega petelina in domače kokoši

d križanec med kokošjo in fazanom
e mlad skopljen petelin
f.

piščanec pitan izključno

z

ovsom.

Ljubljanska

Odgovore pošljite do vključno torka 18. novembra
2014 do 12. ure na nagrade.kulinarika dnevnik.si.

Nagrajenec prejme
večerjo za dve osebo
Gostilni na gradu v
Ljubljani. Tri velike
evropske kulture
alpska panonska in

v

sredozemska si v naši
kuhinji na gradu
podajajo roko
prekmurska gibanica
blejske kremne rezine
kobariški štruklji.
Prisegamo na poštene
sestavine biološko
pridelano in zdravo
hrano.

Anketa

Arhiv anket

Foto Tomaž Zajelšnik

Stojnice bodo po lokacijah razporejene glede na vinorodni okoliš kar bo po besedah

organizatorjev sodelujočim olajšalo predstavitev okoliša obiskovalcem pa omogočilo pokušino in
primerjavo tipičnih vinskokulinaričnih dobrot iz posameznega okoliša.

Poudarek na mladih vinih
Prireditev bo potekala v soboto dva dni pred Martinovim zato bo poudarek predvsem na mladih
vinih. Manjkalo pa ne bo niti tipičnih slovenskih kulinaričnih dobrot je na današnji novinarski
konferenci v Ljubljani dejal organizator dogodka Rado Stojanovič. Po njegovih pojasnilih se
lahko obiskovalci veselijo vse od praženega krompirja kranjskih klobas do prekmurskih dobrot in
sevniških salam.
Prireditev se se bo začela ob 10. uri trajala pa bo do 17. ure. Vzdušje bodo obarvali tudi nastopi
plesnih in glasbenih skupin ter posameznikov iz celotne Slovenije ki bodo potekali skozi ves dan.
Tradicionalen krst vina bo letos v sklopu odprtja uprizorilo Gledališče Ane Monro še pred tem pa
bodo svojo vlogo odigrali tudi člani Združenja slovenskega reda vitezov vina ki bodo v soboto
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Stran/Termin:

zjutraj v Mestno hišo dostavili sod mošta.

Janković izbral Cabernet Shiraz letnik 2008 iz vinske kleti Vinakoper
Letos organizatorji nadaljujejo tudi z lanskoletno novostjo



dogodkom Županska vina v Mestni

hiši kjer se bo s protokolarnimi županskimi vini predstavilo sedem županj in županov iz štirih
vinorodnih okolišev Slovenije  Prekmurja Štajerske Slovenske Istre in Vipavske doline.

Dogodek bo potekal med 10. in 14. uro.
Med drugim bodo obiskovalci lahko pokusili tudi vino letošnje Ljubljanske vinske poti po izboru

ljubljanskega župana Zorana Jankovića
Vinakoper.

gre

za Cabernet Shiraz letnik 2008 iz vinske kleti

Organizatorji v primeru spodobnega vremena na Ljubljanski vinski poti pričakujejo vsaj 5000

obiskovalcev ob tem pa dodajajo da kljub krizi zanimanje pridelovalcev za sodelovanje na
dogodku ostaja na primerljivi ravni kot lani.

Naročite si jutranje novice v svoj elektronski
nabiralnik
Registriranim uporabnikom vsako jutro dostavimo
izbor člankov iz rubrik ki si jih po lastni želji izberete
v svojem uporabniškem računu.

Registrirajte se da izkoristite to

in

druge

uporabniške ugodnosti.
Ste že registrirani

Reproduciranje povzemanje

in

Prijavite se in izberite želene rubrike.

citiranje vsebin je dovoljeno ob pogojih

in na

način ki so navedeni tukaj.

Komentarji
Uredništvo Dnevnik.si spodbuja razpravo uporabnikov o novinarskih prispevkih. Uporabnike poziva naj pri
izražanju mnenj upoštevajo pravila komentiranja. V prizadevanju za preprečevanje sovražnega govora na
spletu ki je po zakonu kazniv smo se pridružili nacionalnemu projektu Spletno Oko. S klikom na gumb
Spletno Oko lahko prijavite komentar za katerega domnevate da je sovražen. Prijavo prejmeta upravitelj
portala in prijavna točka Spletno Oko ki jo obravnava le v primeru izpolnjenih kriterijev domnevno nezakonite
vsebine.

Uredništvo Dogodki Kje smo

Družba dnevnik d.d

Osebna izkaznica

Oglaševanje

Oglaševanje

Naročanje

Za fizične osebe

Dnevnik.si

Pomoč uporabnikom Pravna obvestila

Na svetovnem spletu

Dnevnik

Dnevnik d.d.

v

Edicije

tiskanih edicijah Oglaševanje na spletu Akcije
Za pravne osebe

Facebook

Dnevnik

Splošni pogoji za oglaševanje

Začasna sprememba naslova Splošni pogoji naročniškega razmerja
Prijava

O

piškotkih

Objava popravkov

DNK

Uporaba in citiranje vsebin RSS

Twitter

Vse pravice so pridržane
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Naslov: Mesto vina
Avtor:
Rubrika/Oddaja: LJUBLJANA
Površina/Trajanje:

Žanr: VEST

17,03

Naklada: 39.340,00

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT

Mesto vina
Jutri bo med 10. in 17. uro v starem
mestnem jedru prireditev Martinovanje
v Ljubljani. Na ljubljanski
vinski poti se bodo na več kot 70
stojnicah predstavili ponudniki
vinsko-kulinaričnih dobrot iz vse
Slovenije. Poudarek bo na mladih
vinih v središču kulinarične
ponudbe pa bodo jesenski pridelki
ter martinove jedi. Posebej bodo
predstavili tudi ljubljanske jedi.
,
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10

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

Žanr: NAPOVEDNIK

388,89

Naklada: 46.260,00

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT

NAPOVEDNIK
Ljubljana.
Jutri ob 10. uri

se

bo v starem

mestnem

jedru začela prireditev
vinska pot - Martinovanje v
Ljubljani. Na skoraj 100 stojnicah se
bodo predstavili ponudniki
dobrot iz vseh koncev
Slovenije. Martinovo vzdušje bodo
obarvali tudi kulturnoumetniški
nastopi plesnih in glasbenih skupin
in posameznikov, ki se bodo obiskovalcem
Ljubljanske vinske poti predstavljali
na različnih lokacijah ves
Ljubljanska

vinskokulinaričnih

dan.

Čatež pri Trebnjem.
Jutri ob 13. uri se bo na Čatežu pri
Trebnjem pričela Razhodnja 2014,
prireditev 28. mednarodnega
popotovanja po Levstikovi poti iz Litije
do Čateža. Start pohoda bo med 6.
in 9. uro z Valvasoijevega trga v Litiji.
zaključna

Maribor.
V nedeljo ob 19. uri se bo v kinu
Udarnik začela prireditev Človenija dobrodelni koncert za umetnika v
stiski. Glasbeni ustvarjalci bodo
svojim kolegom umetnikom v
pomagali

kov iz štirih evropskih držav, ki s koncertom
prinašajo sporočilo miru in
med
mladimi iz različnih narodov
dialog
Evrope.

Razdrto.
Danes ob 18. uri se bo v gostilni Nanos
začelo potopisno predavanje Petre
Vladimirov z naslovom Bajkalski
ledni maraton in puhec nad širnimi
prostranstvi Sibirije. Gostja bo podoživela
svoj maratonski tek po zaledenelem
Bajkalskem jezeru in turno
smučanje po Majmanskih gorah.

stiski.

Ana v Slovenskih goricah.
Jutri med 9. in 17. uro se bo v središču
naselja odvijalo martinovanje v okviru
Postičevih dnevov 2014. Potekali
bodo vodeni ogledi po Postičevi
učni poti, 14. uri pa se bo
začelo martinovanje s kulturnim
krstom mošta, snetjem klopotca
ter veselim druženjem.
Sv.

vinogradniško

programom,

Laško.

Jutri ob 9. uri bo z Valvasorjevega trga
začetek 16. tradicionalnega pohoda
po nekdanjih trških mejah Laškega.
Namen prireditve je obuditi in negovati
tradicionalni dogodek, ki sega
stoletja nazaj v krajevno zgodovino,
ter ga za današnjo moderno dobo
čim bolj verodostojno priklicati iz
spomina.

Šmarješke Toplice.
Jutri ob 9. uri se bo izpred SPS Prinovec
začel 10. Martinov pohod, ki bo
vodil mimo Štrleka na Brezovico,
prek doline Zavetrščce na Koglo ter
nazaj v šmarješke Toplice.

Sežana.
Danes ob 17. uri se bo s predavanjem
o martinovanju in sv. Martinu začelo
Martinovanje na Krasu 2014, ki bo
trajalo vse do nedelje. Jutri ob 11. uri

bo start Tekaškega pozdrava jeseni
na Krasu - Krasove lOke, v nedeljo ob
13.

Radovljica.
Jutri ob 18. uri se bo v Baročni dvorani
Radovljiške graščine pričela prireditev
Sozvočenja Gorenjske, koncert
izbranih odraslih pevskih zasedb s
sestavljenimi sporedi.
tematsko

Bled.

V nedeljo ob 18. uri se bo v Festivalni
dvorani Bled začel Koncert za Evropo
prihodnosti. Nastopil bo Orkester 100
mladih, sestavljen iz mladih glasbeni¬

uri pa Martinovega pohoda po poti
kamna in kamnarstva.

Izola.

V nedeljo ob 8. uri se bo v Simonovem
zalivu začel 34. Martinov tek in
pohod 2014. Trasa med drugim zajema
vzpon na Belveder, tek skozi predor
in tek ob obali. Poleg teka se bodo
obiskovalci lahko udeležili nordijske
hoje in pohoda.
Pripravila Sabina Lokar
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Naslov: Ljubljanska vinska pot - Martinovanje v Ljubljani
Avtor:
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1,00

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT, RADO STOJAVNOVIČ
http://www.napovednik.com/dogodek290112_ljubljanska_vinska_pot_martinovanje_v_ljubljani

Na Martinovanju v Ljubljani se bodo na skoraj 100 stojnicah, ki bodo gostovale na ulicah, trgih in
mostovih starega mestnega jedra Ljubljane, predstavili ponudniki vinsko-kulinaričnih dobrot iz
vseh koncev Slovenije.
Na Martinovanju v Ljubljani, kot smo poimenovali Ljubljansko vinsko pot posvečeno prazniku sv.
Martina, se bodo na skoraj 100 stojnicah, ki bodo gostovale na ulicah, trgih in mostovih starega
mestnega jedra Ljubljane, predstavili ponudniki vinsko-kulinaričnih dobrot iz vseh koncev
Slovenije. Stojnice bodo po lokacijah razporejene glede na vinorodni okoliši, kar bo sodelujočim
olajšalo predstavitev okoliša, obiskovalcem pa omogočilo pokušino in primerjavo
vinsko-kulinaričnih dobrot znotraj okoliša. Ker se bodo obiskovalci po Ljubljanski vinski poti spreh
ajali pred in po prazniku, ko praznuje sv. Martin, bo temu prazniku primerno obarvana tudi
ponudba. Na vinski strani bo šlo predvsem za mlada vina, to je vina letošnjega letnika, na
kulinarični pa prvenstveno za pridelke in proizvode jeseni ter martinove jedi. Martinovo vzdušje
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.Vir:
Radost, poslovno svetovanje Rado Stojanovič, s.p., Napovednik.com
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