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KAZALO - zbirni list objav
RadoSt
4.6.2014
Naslov:
Vsebina:

Pet zvezdic

Stran/Termin: 6

SLOVENIJA

Koledar dogodkov junij 2014
Praznik češenj v Goriških Brdih Dobrovo, Šmartno, Vipolže www. brda. si Mali festival velikih
vin- Malvin Novo mesto, Glavni trg, (od 17. do 24. ure) www. malvin. si 8. Morje & Vitovska
Trst (Salone degli Incanti- bivša ribarnica, od 1 7. do 23. ure) www. mareevitovska. eu »Diši

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
4.6.2014
Naslov:
Vsebina:

IDEJNIK

Žanr: NAPOVEDNIK

Naklada:

7.500,00

LJUBLJANSKA VINSKA POT
Pet zvezdic

Stran/Termin: 49

SLOVENIJA

Sommelierjev izbor
V stalni rubriki na zastavljena vprašanja ločeno odgovarjata dva vinska svetovalca/svetovalki
2. ali 3. stopnje. Skozi kratke odgovore razkrivata svoja razmišljanja, odkrivanja in doživetja iz
sveta vin in pijač, vinskih kleti in vinorodnih dežel. Zaželjeno je, da so odgovori neodvisni od

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
4.6.2014
Naslov:
Vsebina:

DOGODKI

Žanr: POROČILO

Naklada:

7.500,00

SLOVENSKI FESTIVAL VIN
Pet zvezdic

Stran/Termin: 51

SLOVENIJA

/
Salon penečih vin, Slovenski festival vin, Festival kulinarike, Ljubljanska vinska pot

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
4.6.2014
Naslov:
Vsebina:

V SVETU PIJAČ

Žanr: NAPOVEDNIK

Naklada:

7.500,00

SALON PENEČIH VIN, SLOVENSKI FESTIVAL VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT,
Pet zvezdic

Stran/Termin: 51

SLOVENIJA

Prvi Salon penečih vin
Sezono velikega formata so organizatorji Slovenskega festivala vin letos začeli z novostjo,
Salonom penečih vin. Ta se je 15. maja odvil v veliki dvorani Grand hotela Union v Ljubljani,
na njem pa so se predstavile kleti iz vseh treh vinorodnih dežel Slovenije: Bjana, DveriPax,

Avtor:
Rubrika, Oddaja:
Gesla:
4.6.2014
Naslov:
Vsebina:

Avtor:

V SVETU PIJAČ

Naklada:

7.500,00

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

Stran/Termin:

SLOVENIJA

Napoved - Slovenija, 5. 6. (četrtek) (dopolnjeno)
Ljubljana, 4. junija (STA) - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije
v četrtek, 5. junija.
tep/bst/tep

Rubrika, Oddaja:
Gesla:

Žanr: POROČILO

Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT

1

SLOVENIJA

4.6.2014 Pet zvezdic

Stran/Termin:

6

Naslov: Koledar dogodkov junij 2014
Avtor:
Rubrika/Oddaja: IDEJNIK

Žanr: NAPOVEDNIK

290,60

Površina/Trajanje:

Naklada: 7.500,00

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT

Koledar dogodkov junij 2014
Praznik češenj
v Goriških Brdih

Salon Jeruzalem

Dobrovo, Šmartno, Vipolže

od

12.

dol

7.

ure

www. brda. si

8

Novo mesto,
Glavni trg,
(od

17.

do

24. ure)

www. malvin.

si

Morje & Vitovska

Trst (Salone degli Incanti bivša
ribarnica, od 7. do 23. ure)
1

www. mareevitovska. eu

12.
si

10

Izola, staro

mestno jedro

11

12

Praznik jagod
na Jančah

pred Planinskim domom na
Jančah (od
do 19. ure)
www. sadnacesta. si

Vrhnika (Hotel Mantova, ob 1 7. uri)
www. zavodcankar. si
www. dbsslo. com

1

1.

5.

Medeni dnevi na Kočevsken

Kočevje (središče
od

9.

do

mesta,

16. ure)

www. kocevska. net

Praznik oljk, vina in rib

Argonavtski dnevi na Vrhniki
-16. Festival v mešanju
barskih pijač

21.
8.

Šmarješke Toplice
(Gostilna Prinovec, ob 17. uri)

(Pogačarjev trg,
med 8. in 14. uro)

www. disipoprekmurju.

Mali festival
velikih vin - Malvin

Festival vina in
dolenjske kulinarike

»Diši po Prekmurju«
v Ljubljani
Ljubljanska tržnica

Svetinje (Zidanica Malek,

14

13

Full Moon Party
kulinarični
užitki in glasba)
Portorož
(plaža Meduza

(vina,

Exdusive, ob 20.

uri)

www. lifeclass. net

15

Festival

Prekmurskih dobrot
Moravske Toplice,
Naravni park Terme 3000
(od

16.

ure dalje)

www. terme3000. si

2
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4.6.2014 Pet zvezdic

(od

12.

do

www. ljubljanskavinskapot.

7

i

18

19

21.

Vrhnika (Stara cesta, od
www. zavodcankar. si

ure)

si

20

15.

do

22

21

(vino,

Festival vina in kulinarike
kulinarika in lončarska dediščina)
Filovci, Lončarska vas

(ob

1

2.

uri)

21.

24

25

26

SladoLent,

festival ulične prehrane

Okusi Ljubljane

Maribor, Lent
do 24. ure, do 5. julija)
www. festivallent. si

Ljubljana,

(od

1

9.

S.

6

Festival sivke na Krasu

Ivanji Grad
www. visitkras. info

ure)

23

4.

8.

Dan državnosti

Argonavtski dnevi na Vrhniki
- Festival hrane

Ljubljanska vinska pot,
poletna vinska razvajanja
Stara Ljubljana

Stran/Termin:

Novi trg

(ob

1

8.

uri)

www. ljubljana.

si

27

28

29

30

Za morebitne spremembe s strani organizatorjev
dogodkov revija Pet zvezdic ne odgovarja!

Spremljajte aktualne dogodke tudi
www. petzvezdic. si

na:
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SLOVENIJA

4.6.2014 Pet zvezdic

Stran/Termin:

49

Naslov: Sommelierjev izbor
Avtor:
Rubrika/Oddaja: DOGODKI

Žanr: POROČILO

661,24

Površina/Trajanje:

Naklada: 7.500,00

Gesla: SLOVENSKI FESTIVAL VIN

V

svetu pijač

49

Sommelierjev izbor
V stalni rubriki na zastavljena

vprašanja ločeno odgovarjata dva
vinska svetovalca/svetovalki 2. ali
3.
stopnje. Skozi kratke odgovore
razkrivata svoja razmišljanja,
odkrivanja in doživetja iz sveta vin

PATRICIJA FURLAN

(43

in pijač, vinskih kleti in vinorodnih
dežel. Zaželjeno je, da so odgovori

let)

Branik

sommelierka 3. stopnje
članica Društva za razvoj pivske kulture
Sommelier Slovenije
družinska Gostilna Furlan, Branik (vodja)

neodvisni od ponudbe v lokalu ali
trgovini, če sta zaposlena v gostinstvu
ali vinski prodaji (razen pri vprašanjih,
kjer je to izrecno poudarjeno).
Rubrika ni sponzorirana.

DUŠAN KELBlC

(48

let)

Maribor

sommelier

3.

stopnje

član Društva vinskih svetovalcev

Sommelier Slovenije
Vinoteka Maribor Vodni stolp
(najemnik

lokala in vodja)

Katera vinska klet vas je v zadnjem letu najbolj navdušila

Potoka pri Dornberku me navdušuje
z inovativni pristopi v kleti
na italijanskem Krasu klet Benjamina Zidariča

kmetija Slavček

iz

s svojimi vini, delom, filozofijo?
klet Dveri Pax iz Jarenine pri Mariboru

Če bi se morali odločiti v trenutku v katero vinorodno deželo v Sloveniji
in katero v tujini bi ta hip odpotovali na nova ali ponovna vinska odkrivanja?

Slovenija: odpeljala bi se do naše obale in

obiskala nekaj kleti, ki imajo fantastične malvazije
tujina: odletela bi na Madeiro

Slovenija: v Posavje, ki jo po mojem mnenju žal premalo poznano
tujina: Slovaška me trenutno najbolj zanima, kamor se sommelierji
odpravljamo konec maja (med drugim si bomo ogledali Elesko,
najmodernejšo klet na Slovaškem). Slovaška vina so me začela

navduševati že na ocenjevanju Vino Forum v Mariboru.
sauvignon, traminec, rumeni muškat, šipon, rebula,
je za vas največja neznanka?
vitovska
in
ima
vitovska grganja, ki je avtohtona sorta
še ogromno
grganja in pinela, obe bi želel bolje spoznati
ki
časom
v
v
sem
(nekaj
meje prijetno presenetil in mi potem dolgo
izjemnih,
jih
pila
zadnjem
pred
potenciala razvoju
ostal v spominu zelen iz kleti Cigoj v Vipavski dolini
času, prihaja iz kleti Čotar, Stoka,
Katero belo sortno vino od naštetih

malvazija, rebula, zelen, pinela, vitovska grganja

Cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, modri pinot
kaj bi bila vaša prva izbira med naštetimi rdečimi vini?

modri pinot iz kleti Tilia me vedno znova očara
Fantazija rdeča iz kleti Colja je tudi božanje po brbončicah

absolutno modri pinot, ki ga imamo v vseh treh vinorodnih deželah
na drugo mesto bi postavil merlot (pri čemer bi izpostavil merlot iz
kleti Ščurek v Goriških Brdih)

Ali kot sommelierka/sommelier pogosto priporočite kjedem vino
Katero vas še posebej navdušuje?

roseji so mi zelo všeč in jih rada priporočam kjedem,

prav tako penine rose
Batičev rose je vedno novo doživetje

rose?

posebej v toplejših mesecih je rose moj pogost izbor
sam sem navdušen nad rosejem iz vinske kleti Marof

Katero vino redko manjka v vaši domači vinski zalogi omari?
hišno vino Vodni stolp (zvrst šipona, sivega pinota, renskega
rizlinga in sauvignona), suho, letnik 201 2
extra suha penina rose Gastro iz kleti Radgonske Gorice

izvrstne penine teh ne sme nikoli zmanjkati
ter odlične malvazije in roseja E. Vin iz kleti Bordon (Dekani)

ranina iz kleti Steyer
ne zamudite?
Katerega vinskega dogodka, festivala ali sejma nikoli
vin
Salon
Jeruzalem,
na
radgonski sejem Agra, VinDel Maribor,
Slovenski festival vin, Festival vin v Sempasu, Okusi Vipavske
Slovenski festival vin, mednarodni sejem Gast v Celovcu
Zemonu, Festival Malvazije, Vinltaly, Vinski sejem Split
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4.6.2014 Pet zvezdic

Stran/Termin:

51

Naslov: /
Avtor:
Rubrika/Oddaja: V SVETU PIJAČ
Površina/Trajanje:

Žanr: NAPOVEDNIK

108,38

Naklada: 7.500,00

Gesla: SALON PENEČIH VIN, SLOVENSKI FESTIVAL VIN, LJUBLJANSKA VINSKA

Salon penečih vin, 15. 5.
Ljubljanska vinska pot predstavlja Primorsko, 24. 5.
Ljubljanska vinska pot - Poletna vinska razvajanja, 14. 6.
Ljubljanska vinska pot predstavlja Podravje, 20. 9.
Ljubljanska vinska pot predstavlja Posavje, 11. 10.
Ljubljanska vinska pot - Martinovanje v Ljubljani, 8. 11.
Ljubljanska vinska pot - Martinovanje v Ljubljani, 15. 11.
Slovenski festival vin, 20 in 21. 11.
Festival kulinarike, 20. in 21. 11.

^■l

o\g5Tns

kul

lublHiska

www. slovenskifestivalvin. si
www. festivalkulinarike. si
www. ljubljanskavinskapot. si
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4.6.2014 Pet zvezdic

Stran/Termin:

51

Naslov: Prvi Salon penečih vin
Avtor:
Rubrika/Oddaja: V SVETU PIJAČ
Površina/Trajanje:

Gesla:

215,97

Žanr: POROČILO
Naklada: 7.500,00

SALON PENEČIH VIN, LJUBLJANSKA VINSKA POT, SLOVENSKI

Prvi Salon penečih vin
velikega formata so organizatorji Slovenskega festivala
vin letos začeli z novostjo, Salonom penečih vin. Ta se je
15.
Sezono
maja odvil v veliki dvorani Grand hotela Union v Ljubljani,
na njem pa so se predstavile kleti iz vseh treh vinorodnih dežel Slovenije:
Bjana, DveriPax, Emeran Reya, Gregor Štemberger, Doppler,
Istenič, Izbrana vina Bordon, Kmetija Slavček, I<Z Metlika, Marinič

Na bregu, P&F Jeruzalem Ormož, Sartori, Radgonske gorice, Semiška
penina, Vila Platana, Protner Joannes, Sanabor, Sončni Škol, Štoka,
Vino Falot, Čarga 1767, Mulec, Vinska klet »Goriška Brda«, Mastnak,

Vipava 1894, Zlati grič. S tujimi penečimi vini pa se je predstavilo
podjetje Pernod Ricard Slovenija. Pokusiti je bilo mogoče 80 penečih
vin, med katerimi je bilo tudi kar nekaj novosti, ki šele prihajajo na trg.
Za kulinariko je poskrbela Unionova kuharska ekipa.
»Ideja

Salona penečih vin je bila povezati pridelovalce, trgovce in
domačih in tujih penečih vin ter jih na ekskluzivnem dogodku
distributerje

predstaviti izbranim ciljnim javnostim, so po prireditvi zapisali
organizatorji dogodka. Ti kljub nekoliko slabši obiskanosti dogodka
od pričakovane ne mislijo vreči puške v koruzo, tudi na račun zelo
pozitivnih odzivov obiskovalcev. Prihodnje leto jo želijo nadgraditi in
ponoviti, a morda v drugem terminu.
Po majskem dogajanju, Salonu penečih vin in Ljubljanski vinski poti
dežela Primorska, organizatorji tudi v juniju vabijo na vinska druženja.
V okviru sklopa prireditev Ljubljanska vinska pot se bodo v
14. junija, na ulicah, trgih in mostovih Stare Ljubljane odvijala
Poletna vinska razvajanja. Vabljeni!

-

soboto,
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4.6.2014 www.sta.si

Stran/Termin:

Naslov: Napoved - Slovenija, 5. 6. (četrtek) (dopolnjeno)
Avtor: tep/bst/tep
Rubrika/Oddaja:
Površina/Trajanje:

Žanr: SPLETNI ČLANEK
1,00

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://www.sta.si/vest.php?id=2017035

Ljubljana, 4. junija (STA) - Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v
četrtek, 5. junija. POLITIKA8.00 seja odbora DZ za zunanjo politiko, na kateri bodo obravnavali
teme razgovorov in obiska zunanjega ministra Karla Erjavca v Rusiji; DZ, soba 212, Šubičeva 4,
LJUBLJANA (STA)9.00 seja ustavne komisije DZ, na kateri bodo obravnavali predlog za začetek
postopka za spremembo Ustave RS z osnutkom ustavnega zakona; DZ, velika dvorana na
Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA9.00 seja odbora DZ za zdravstvo, na kateri bodo
med drugim obravnavali revizijsko poročilo o uspešnosti izvajanja projekta eZdravje; DZ, veliki
salon, Šubičeva 4, LJUBLJANA10.00 redna tedenska seja vlade; vlada, Gregorčičeva 20,
LJUBLJANA10.00 strokovni posvet za predsednike in tajnike občinskih volilnih komisij - priprava
na redne lokalne volitve 2014; Kongresni center Brdo, Predoslje 39, BRDO PRI KRANJUNOVO
11.00 novinarska konferenca po srečanju predsednika DeSUS Karla Erjavca in začasnega vodje
SD Dejana Židana, na katerem bosta začela pogovore o sodelovanju med strankama; DZ,
prostori poslanske skupine DeSUS, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)NOVO 11.30 predsednik
republike Borut Pahor bo sprejel delegacijo Zveze združenj borcev za vrednote NOB, ki bo letos
prvič predstavljala RS na slovesnosti ob 70. obletnici izkrcanja zavezniških sil v Normandiji;
srečanja se bo udeležil tudi francoski veleposlanik Pierre-François Mourier (fototermin);
predsedniška palača, zlati salon, Erjavčeva 17, LJUBLJANA12.00 skupna seja odbora DZ za
finance in monetarno politiko ter odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo obravnavali izvajanje
programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013-2018; 15 minut po
skupni seji bo nadaljevanje 51. nujne seje odbora DZ za gospodarstvo, na kateri bodo
obravnavali problematiko zagotavljana pogojev za privabljanje tujih vlagateljev; DZ, veliki salon,
Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)LJUBLJANA - Nadaljevala se bodo pogajanja s sindikati javnega
sektorja o vračilu preveč izplačanih plač in ukrepih za leto 2015 (ob 15. uri).LJUBLJANA - Stranka
Solidarnost bo v koordinaciji s tednikom Mladina in pravniki vložila ustavno presojo
predsednikovega odloka o razpisu volitev.DOGODKI, POVEZANI Z REFERENDUMOM O
ARHIVSKI NOVELI18.00 pogovorni večer SDS z naslovom Referendum - proti zapiranju arhivov,
proti zanikanju resnice!, na katerem bodo sodelovali profesor na Teološki fakulteti Janez Juhant,
publicist Roman Leljak in poslanec SDS Andrej Šircelj; Jožefova dvorana Doma Marije in Marte,
Šolska pot 1, LOGATECGOSPODARSTVO8.50 odprtje konference o podatkovnih centrih - Data
center konferenca; Hotel Plaza, 15. nadstropje, Bratislavska cesta 8, LJUBLJANA9.00 odprtje 8.
Pantheon konference v organizaciji podjetja Datalab, na kateri bodo spregovorili o elektronskem
poslovanju; Hotel Mons, Pot za Brdom 4, LJUBLJANA9.00 odprtje konference Evropskega centra
za voditeljstvo z naslovom Izzivi regionalnega voditeljstva v Evropi; kako lahko regije prispevajo k
napredku svetovnega gospodarstva; regija Alpe-Jadran kot primer?; IEDC-Poslovna šola Bled,
Prešernova cesta 33, BLED9.00 odprtje foruma Energetika in okolje: Ambicije trajnosti, na
katerem bo med drugim zbrane nagovoril direktor direktorata za energijo Danijel Levičar; ob 14.15
okrogla miza z naslovom Ambicije trajnosti okolja v energetiki, na kateri bodo sodelovali
predsednik evropskega združenja malih HE Marko Gospodjinački, direktor Zavoda za varstvo
narave Darij Krajčič, Martin Novšak z GEN energije in fotoreporter Arne Hodalič; Hotel Kokra,
BRDO PRI KRANJUNOVO 9.00 v organizaciji Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele Krajine
posvet na temo inovacij in tehnološkega razvoja ter podelitev letošnjih nagrad za inovacije (ob 13.
uri); ob 12.30 izjave za javnost; Hotel Šport, konferenčna dvorana, Grajska cesta 2, OTOČEC9.30
novinarska konferenca pred začetkom sklepne konference projekta Rebirth; ob 10.30 odprtje
konference, kjer bo imela nagovor generalna direktorica direktorata za okolje Tanja Bolte; GZS,
dvorana E, Dimičeva 13, LJUBLJANA9.30 odprtje seminarja Slovenski biopolimerni dan, na
katerem bodo predstavili projekte s področja razvoja in uporabe biopolimerov in bioplastike;
Visoka šola za tehnologijo polimerov, Ozare 19, SLOVENJ GRADEC11.00 novinarska
konferenca poslanca SDS Andreja Vizjaka, na kateri bo spregovoril o spremembi zakona o
pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save; gradbišče HE Brežice,
Prešernova cesta, BREŽICE11.00 odprtje Razvojnega inštituta ZEL-EN, ki bo združeval področja
izobraževanja, raziskovanja in gospodarstva, na njem pa bodo zbrane nagovorili krški župan
7
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Stran/Termin:

Miran Stanko, dekan Fakultete za energetiko mariborske univerze Bojan Štumberger in direktor
razvojnega centra energetike ZEL-EN Domen Zorko; Poslovna cona Vrbina, KRŠKO11.10 v
okviru konference Diggit okrogla miza z naslovom Spletna trgovina jutri; ob 13.30 okrogla miza z
naslovom Novi načini vodenja in poslovanja - kdaj jih boste začeli uporabljati?; ob 15.30 izbor
Diggit Startup ideja 2014; Lutkovno gledališče Ljubljana, oder pod zvezdami, Krekov trg 2,
LJUBLJANA (STA)12.00 predstavitev družbe Mariborska livarna Maribor ob 90. obletnici
delovanja; tovarniški prostori, Oreško nabrežje 9, MARIBOR12.30 seja upravnega odbora
Območne zbornice Koroška, na kateri bodo med drugim obravnavali informacijo o aktivnostih za
izgradnjo hitre ceste na tretji razvojni osi, trende in napovedi gospodarstva 2008-2016 ter
informacijo o rezultatih poslovanja koroškega gospodarstva v letu 2013; ob 14. uri prireditev
Koroški dan inovativnosti v organizaciji GZS Območna zbornica Koroška, na katerem bodo
podelili priznanja najboljšim koroškim inovatorjem za leto 2013, zbrane pa bo nagovorila izvršna
direktorica GZS za zakonodajo in politike Alenka Avberšek; Grammer Automotive Slovenija, sejna
soba, Celjska cesta 45, SLOVENJ GRADECLJUBLJANA - Na ljubljanskem okrožnem sodišču
nadaljevanje glavne obravnave zoper nekdanjega predsednika uprave Pivovarne Laško Boška
Šrota in soobtožene zaradi oškodovanja Pivovarne Laško (ob 9. uri).LJUBLJANA - Na
ljubljanskem okrožnem sodišču nadaljevanje glavne obravnave za nekdanjega vodilnega v CPL
Stanka Petriča zaradi očitanih kaznivih dejanj goljufije in protipravne pridobitve (ob
8.30).LJUBLJANA - Svetovni dan okolja.DRUŽBA9.00 odprtje mednarodne konference Izvor
Evropejcev, na kateri bodo predstavili rezultate raziskovanja s področja arheologije, pisnih virov,
jezikoslovnih in genetskih sledi, verovanja ter drugih podatkov evropskih staroselcev skozi
različna zgodovinska obdobja; Svetovni slovenski kongres, Cankarjeva 1, LJUBLJANA9.00
prireditev ob rojstnem dnevu Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS Debeli rtič pod sloganom
Zdrav ko' ribica (še 6.); lokacija zdravilišča, Jadranska cesta 73, ANKARANNOVO 9.00 odprtje
kongresa Digitalne vsebine: nastanek, hranjenje in dostop, ki ga organizira Narodna in
univerzitetna knjižnica Ljubljana (še 6.); ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Masarykova 16, LJUBLJANANOVO 9.30 varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in
predsednik Zveze Romov za Dolenjsko Bogdan Miklič bosta izročila ključe bivalnega zabojnika
eni od družin v romskem naselju Brezje-Žabjak; BREZJE10.00 mednarodna konferenca z
naslovom Promocija zdravja na delovnem mestu, ki jo v okviru projekta Pro za sto organizirata
OZS in Sindikat obrti in podjetništva Slovenije; Hotel Mons, dvorana Martin Krpan, Pot za Brdom
4, LJUBLJANA10.00 javna predstavitev publikacije Skupaj: bojno tovarištvo slovenskih partizanov
in zaveznikov ter okrogla miza, na kateri bodo sodelovali avtorji publikacije Zdenko Čepič, Martin
Premk, Blaž Torkar, Gorazd Bajc, Jože Pirjevec, Dušan Biber, Božidar Gorjan in Janez
Stanovnik; Muzej novejše zgodovine Slovenije, viteška dvorana, Celovška 23, LJUBLJANA10.00
seja skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), na kateri bodo med drugim
obravnavali strateški razvojni program ZZZS za obdobje od 2014 do 2019 ter informacijo o
finančnem poslovanju v prvem četrtletju letošnjega leta; ZZZS, Jakopičeva dvorana, Miklošičeva
24, LJUBLJANA (STA)10.00 novinarska konferenca Carinske uprave RS, policije in Interpola, na
kateri bodo spregovorili o preprečevanju kriminala; koprsko pristanišče (zbor za medije ob 9.40
pred upravno stavbo Luke Koper), KOPER11.00 novinarska konferenca Društva Parada ponosa,
na kateri bodo med drugim predstavili program letošnje parade, ki bo 14. v Ljubljani, ter zahteve
in pričakovanja LGBT skupnosti od politikov po parlamentarnih volitvah; Hostel Celica, Metelkova
8, LJUBLJANA (STA )11.00 najmlajši pacienti URI-Soča bodo skupaj z otroki OŠ Savsko naselje
z barvami polepšali del sive ograje, ki obdaja URI-Soča; pri delu ograje ob avtobusni postaji na
Linhartovi ulici, pred rondojem pri Žalah, LJUBLJANA11.00 novinarska konferenca s
predstavitvijo letošnje prireditve Ljubljanska vinska pot, ki bo potekala 14. na ulicah, trgih in
mostovih stare Ljubljane; prostori STIC Ljubljana, Krekov trg 10, LJUBLJANA11.00 prireditev ob
dnevu izgnancev, ki jo pripravlja Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945, na njej pa bo govornik
častni član društva Franc Žnidaršič; rekracijski center Mostec, LJUBLJANA11.00 predstavitev
priložnostne znamke iz nove serije Slovenske ladje, na kateri bo predstavljena prva ladja Splošne
plovbe - tovorna motorna ladja Martin Krpan; piranski pomol, PIRAN12.00 novinarska konferenca
8
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založbe Nova obzorja ob izidu knjige avtorja Janeza Janše z naslovom Druga republika, ki jo
bosta predstavila avtor in evropski poslanec Milan Zver; Hotel Lev, dvorana Ljubljanica,
Vošnjakova ulica 1, LJUBLJANA (STA )12.00 novinarska konferenca društva Ozara Slovenija z
naslovom Brez stigme in stereotipov - korektna obravnava tudi za bolnike s psihotičnimi motnjami;
društvo Ozara, Gregorčičeva 5, LJUBLJANA12.00 odprtje mednarodne razstave fotografij, ki jo v
okviru projekta Dnevi dediščine evropskih pokopališč pripravlja Pogrebno podjetje Maribor, na njej
pa bodo predstavili kulturno dediščino pokopališč treh mest, ki so ključno zaznamovala začetek
prve svetovne vojne: Beograd, Dunaj in Sarajevo; pokopališče Dobrava, MARIBOR13.00
novinarska konferenca organizatorjev Ljubljanskega festivala piva, na kateri bodo predstavili
podrobnosti festivala, ki bo potekal 14. 6.; Gas Station bar, Savska cesta 5, LJUBLJANA13.00
novinarska konferenca UKC Ljubljana, na kateri bodo podali pojasnila po sredini seji sveta o
problematiki otroške kardiokirurgije v ljubljanskem kliničnem centru; UKC Ljubljana, modri salon,
Zaloška 7, LJUBLJANA13.00 sklepna prireditev Mestne občine Celje s podelitvijo priznanj mladim
raziskovalcem s celjskih osnovnih in srednjih šol ob 36. obletnici mladinskega raziskovanja v
Celju; Narodni dom Celje, Trg celjskih knezov 9, CELJE15.30 izredna seja občinskega sveta
Občine Krško, na kateri bodo med drugim obravnavali informacijo o nameravani ukinitvi izvajanja
nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu Krško; občina, sejna soba A, Cesta krških žrtev
14, KRŠKO17.00 podelitev nazivov Simbioza šola, na kateri se bodo zahvalili vsem šolam, ki so v
letošnjem šolskem letu pomagale graditi mrežo Simbioza šol; Zavod sv. Stanislava, Štula 23,
LJUBLJANAKULTURA10.00 novinarska konferenca s predstavitvijo umetniškega projekta Otroci
s kotov Evrope; KUD France Prešeren, Karunova 14, LJUBLJANA11.00 kulturna prireditev ob
dnevu Primoža Trubarja, ki jo organizira odbor DZ za kulturo, nagovor pa bo imela predsednica
odbora Majda Potrata; DZ, preddverje velike dvorane, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)12.00
snemalni dan filma Šiška Deluxe režiserja Jana Cvitkoviča v produkciji studia Perfo Production,
namenjen predstavnikom medijev; Celovška cesta 42, LJUBLJANA (STA)13.00 novinarska
konferenca Glasbenega društva Slowind, na kateri bodo predstavili pomladni festival sodobne
glasbe Slowind ob 80. obletnicah slovenskih skladateljev Lojzeta Lebiča, Božidarja Kosa in Vinka
Globokarja z naslovom Okus po času, ki beži...., ki se bo potekal 12. in 13. 6; Slovenska
filharmonija, dvorana Slavka Osterca, Kongresni trg 10, LJUBLJANA (STA )17.00 odprtje
razstave članov Fotografskega društva Janez Puhar; Galerija Mestne občine Kranj, KRANJ18.30
predstavitev knjižne nagrade Mario Rigoni Stern za večjezično alpsko literaturo; Italijanski inštitut
za kulturo, Breg 12, LJUBLJANA18.00 odprtje razstave Novine - Slovenske krajine ob 100.
obletnici izida Novin, ki jo bo odprl murskosoboški škof Peter Štumpf (do 31. 8.); Muzej
krščanstva na Slovenskem, Stična 17, IVANČNA GORICA18.00 predstavitev knjige Vasje
Klavora z naslovom Fajtji hrib: Bojišče na komenskem Krasu 1916-1917; Goriška knjižnica
Franceta Bevka, Trg Edvarda Kardelja 4, NOVA GORICA18.00 odprtje mednarodne razstave
fotografije z naslovom Ekološka resnica 2014 - Nova Gorica, ki jo pripravlja Foto klub Nova
Gorica; rotunda SNG Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 5, NOVA GORICA19.00 odprtje
razstave Aleksandre Domanović z naslovom From yu to me (do 24.); Center in Galeria P74, Trg
Prekomorskih brigad 1, LJUBLJANA19.00 predstavitev knjige Markusa Jeschauniga z naslovom
Line projects ter pogovor z avtorjem, ki ju pripravlja MoTA Točka; MoTA Točka, Gosposvetska
cesta 12, LJUBLJANA19.00 odprtje razstave Kri iz večernih sladkih oblakov; Mariborski grad,
viteška dvorana, MARIBOR19.30 deveti koncert oranžnega abonmaja Slovenske filharmonije pod
vodstvom dirigenta Vladimirja Fedosejeva (še 6.); Cankarjev dom, Gallusova dvorana,
Prešernova 10, LJUBLJANA20.00 odprtje razstave slikarja Leona Zakrajška; Galerija Krka Novo
mesto, Šmarješka cesta 6, NOVO MESTOMEDNARODNA DEJAVNOSTLUXEMBOURG Zasedanje Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve, na katerem bodo med drugim na pobudo
Italije razpravljali o delitvi bremen pri soočanju z migracijskimi vprašanji. Iz Slovenije se ga bo
udeležil minister za notranje zadeve Gregor Virant. (še 6.)LUXEMBOURG - Zasedanje Sveta EU
za promet, telekomunikacije in energijo. (še 6.)BUKAREŠTA - Prireditev ob 150. obletnici
računskega sodišča Romunije, kjer bo imel slavnostni nagovor tudi predsednik računskega
sodišča Tomaž Vesel (ob 18. uri, Parlament Romunije, Strada Izvor 2-4; do 7.).DUNAJ - Odprtje
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razstave Potovanje II, ki jo prireja Slovenski kulturni center Korotan v sodelovanju z Zvezo
društev slovenskih likovnih umetnikov (ob 19. uri, Korotan, Albertgasse 48).telefon (sprejemanje
servisa): 01/ 24 10 152telefaks: 01/ 43 42 970e-mail: desk@sta.simnenje/pripombe o servisu
STA: e-mail: pripomba@sta.siDEŽURNI:notranjepolitično uredništvo:dopoldne Anja Gorenc,
popoldne Aleš Kocjantel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.sigospodarsko
uredništvo:dopoldne Barbara Dovč, popoldne Martina Kolenctel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail:
gospodarstvo@sta.sizunanjepolitično uredništvo:dopoldne Jasna Vrečko, popoldne Maja Lazar
Jančičtel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.sikulturno uredništvo: Ksenija Brišartel. št.: 01/
24 10 148, e-mail: kultura@sta.sivečerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Alen Pivkspremljate
nas lahko tudi na:Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Slovenska-tiskovna-agencija-STA/295393187034Twitter:
https://twitter.com/STA_novice
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