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Konec nekega obdobja Gostilna Figovec
se umika kariju
30. oktober 2014 ob 08 35

Od vinskih poti do martinovanj

Gostilna Figovec ni bila
samo ena od najstarejših
gostiln v Ljubljani bila je
institucija ena od mestnih
spomenikov ki je preživel
obe svetovni vojni potres
in na desetine županov.

3. november 2014 ob 06 12
Ljubljana Vipava
RTV SLO
MMC

Da je vino slovenska nacionalna pijača nikdar ni
tako očitno kot novembra ko po vseh državi
odpirajo svoja vrata vinski hrami svoje
martinovanje ima praktično vsaka vas v Ljubljani
pa potekajo tako vinske ceste kot festival vin.

76

Lahko bi potoval ali bluzil
zanimajo druge stvari

Zbrali smo nekaj prireditev po Sloveniji ki jih v
naslednjih dneh ne smete zamuditi. Samo avto pustite
doma.

Vinski hrami Vipavske doline
Med 7. novembrom in 21. decembrom bodo vipavski
vinski hrami odprli svoja vrata. Čeprav so briška vina
tista ki jim je najbolj uspelo ponesti ime slovenske
žlahtne kapljice v svet pa je Vipavska dolina v zadnjih
letih postala tihi favorit mnogih vinskih poznavalcev.
Tamkajšnji vinarji namreč pridelujejo kar nekaj
presežkov pri čemer velja izpostaviti tudi avtohtone
sorte kot so zelen ali pinela.

a

me

34

Vodnik In Your Pocket razglasil
najboljše restavracije v Sloveniji

Martinovo  ko se moštv v vino spremeni. Foto MMC RTV
SLO

61

Najbolje ocenjena slovenska hotela
Cubo in Kempinski
5

Slovenija in turizem Naučiti se
bomo morali gostu z nasmehom
reči dober dan
41

Zato vsekakor ne boste razočarani če obiščete eno od
tamkajšnjih martinovanj ali se oglasite na dnevih
odprtih vrat. Konec tedna med 7. in 9. novembrom jo
lahko mahnete v Brje kjer se bo vse tri dni točilo mlada
vina več kot 20 lokalni vinarjev ob martinovih prigrizkih
in glasbo v živo. V Vrhopolju na dan odprtih vrat z
degustacijami vred vabi vinarsko turistično društvo
Vrhpolje na martinove pojedine pa v dneh okoli
martinovega vabi cela vrsta vipavskih gostiln restavracij
in izletniških kmetij. Celoten seznam si lahko ogledate
na tej povezavi.

Več novic

Kulinarika

Slovenija je dežela neštetih vinogradov. Foto Občina
Kungota

Naslednji konec tedna 14.
11. vrata odpirajo
Vinoteka Vipava Vina Benčina Lože Posestvo Tilia
estate Potoče vikend kasneje 22.  23. 11. pa se
predstavljajo vinarji in vse bolj cenjena turistična
kmetija Arkade iz Črnič Vinska klet Miška Erzelj ter
Vina Valič Vipavski Križ

Rudolph van Veen
ni glamurozen

1. november 2014 ob 08 08

Hrana bi nam morala
služiti ne pa da nas
ustrahuje meni Rudolph
van Veen prvi zvezdnik
nizozemskega kanala
24Kitchen ki je zaslovel s
pripravo okusnih vsem
dostopnih jedi.

16.

11

Konec nekega obdobja Gostilna
Figovec se umika kariju

Na zadnji novembrski konec tedna 29.
11. bodo
vrata svojih hramov odprli vinarji iz Slapa vinska klet
30.

Žorž Posestvo Rouna Srečko Marc Kmetija Rondič
Kmetija Pregeljc Izidor Petrič Kmetija Trošt
Turistična kmetija Na hribu medtem ko pridejo vinarji
iz Planine na vrsto 6. decembra. Tu najdemo kar nekaj
zvenečih imen Posestvo Štokelj Vinarstvo Štrancar
Domačija Božič Kletarstvo Petrič Vinarstvo Pipan
Kmetija Ferjančič Hram Franja Marca Kmetija Martina
Marca Fortunatov hram in Guerila.

76

Kam v teh dneh V Ljubljano na
Cake Market v Radovljico na
Okuse Radol ce
Brda vabijo. Foto MMC RTV SLO

10

Ljubljani sejem piva in festival
čokolade na Bledu festival tepk
V

6

Prvi Pivo & burger fest ogromna
udeležba a mešani občutki

Martinovanje v Brdih

45

Trgatev je največji praznik za Brice ki vsako leto
priredijo še posebej nepozabna martinovanja. Največje
je v Šmartnem kjer po kleteh zapuščenih hiš te
srednjeveške vasi priredijo degustacije vin več kot 30
vinarjev iz Brd in iz goriškega Collia. Hkrati poteka po
vasi kulturno zabavni program postavljene so stojnice
z briškimi proizvodi in domačo hrano.
Svoja martinovanja v Goriških Brdih prirejajo še na
Dobrovem na Humu in v Podsabatinu s pojedinami pa
vabijo tudi številni briški gostinci in vinarji.

Poklic kuharja nikakor

Vodnik In Your Pocket razglasil
najboljše restavracije v Sloveniji
61

Sloviti kuharski mojster Ducasse
se poslavlja od mesa
29

Slikovito Šmartno kjer vsako leto poteka največje
martinovanje v Brdih. Foto MMC RTV SLO

Kuharske mojstrovine svetovnega
merila
5
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Boštjan Napotnik  Napo Gostilne
grem vedno ocenjevat z dobrimi
nameni

in na Štajerskem
Največje martinovanje na prostem sicer vsako leto
poteka na drugem koncu Slovenije v Mariboru ki
vsako leto privabi več tisoč obiskovalcev. Na letošnjem
31. martinovanju ki bo potekalo 11. novembra od 11.
do 22. ure na Trgu Leona Štuklja vas čaka pester
kulturnozabavni program ter bogata vinskokulinarična
ponudba.

20

Marmelada čebula korenje
češnje krompir  pisana mineštra
kulinaričnih prireditev
1

Več novic

Martinovali bodo tudi na Ptuju in sicer med 7. in 11.
novembrom ko bo obiskovalce napojila in jim privezala
lakoto Martinova tržnica Ptujska klet vabi z
degustacijami in ogledi v Grand Hotelu Primus pa
bodo potekale že tradicionalne Primusove vinske
zgodbe z različnimi vinarji.

Na zdravje Foto MMC RTV SLO

Sorodne novice

Ljubljanske vinske poti
Ena boljših priložnosti za okusiti raznolikost vinorodnih
pokrajin Slovenije je nedvomno Vinska pot v Ljubljani
ki boletos zaradi velikega zanimanja v novembru kar
dvakrat  prvič v soboto 8. novembra drugič pa že
naslednjo soboto 15. novembra. Oba dneva bodo
obiskovalci lahko degustirali žlahtno kapljico med 10.
in 17. uro.

4. oktober 2014

Marmelada čebula korenje češnje krompir
pisana mineštra kulinaričnih prireditev



1. julij 2014

Video Mednarodno ocenjevanje vin v Ljubljani
med nagrajenci tudi Slovenci
13. maj 2014

Foto Vsi okusi in žlahtne kapljice Vipavske

Stojnic posvečenih prazniku sv. Martina bo na
ljubljanskih ulicah in trgih skoraj sto na njih pa se
bodo predstavili ponudniki vinskokulinaričnih dobrot iz
vseh koncev Slovenije. Stojnice bodo po lokacijah
razporejene glede na vinorodni okoliši prevladovala pa
bodo sezonska
vina.

doline
9. maj 2014

najboljši pršut in oranžno vino še Italijani
skočijo čez mejo
Po

18. april 2014

mlada

v vinarstvu tekmice moškim v poslu ali
logično dopolnjevanje

Ženske

Slovenski festival vin
V ljubljanskemu Grand hotelu Union bo letos potekal
že 17. Slovenski festival vin  tudi tokrat vzporedno s

Festivalom kulinarike. Festivala bosta potekala v
četrtek in petek 20. in 21. novembra med 15. in 21.
uro Festival kulinarike med 16. in 20. uro

25. november 2013

Belo rdeče peneče macerirano  hektolitri vina
v

prestolnici

Dodaj v

Tudi tokrat se bo v dveh velikih dvoranah predstavila
cela vrsta domačih pa tudi tujih vinarjev organizirane
bodo festivalske delavnice in ocenjevanja na festivalu
kulinarike pa bodo ponovno vrhunski slovenski kuharji kuhali
nit njihovih krožnikov.

v

živo izbrano surovino ki bo morala biti rdeča

K. S.
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.
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November mesec ko po Sloveniji vino teče v potokih

03.11.2014

03.11.2014

stranke iščejo nova vodstva

vino slovenska nacionalna pijača nikdar ni tako očitno kot novembra ko po
vsej državi odpirajo svoja vrata vinski hrami martinovanje ima praktično vsaka vas v
Ljubljani pa potekajo tako vinske ceste kot festival vin.
Da je

03.11.2014

v

naslednjih dneh ne smete zamuditi. Samo avto

pustite doma.

Koledar

trojih volitvah nekatere

NVO november

2014
03.11.2014

Zbrali smo nekaj prireditev po Sloveniji ki jih

Po

Možnost

brezplačnih

prostorov za humanitarne organizacije
03.11.2014

November

mesec ko po

Sloveniji vino teče v potokih
03.11.2014

Posnetek

seje in zapisnik

Odbora za notranje zadeve javno

upravo in lokalno samoupravo
02.11.2014

Vabilo

na jubilejni koncert

Godbe ljubljanskih veteranov
31.10.2014

Stranke

koalicije se ne

dajo

Martinovo

 ko se

mošt v vino spremeni. Foto MMC RTV SLO

Vinski hrami Vipavske doline
Med 7. novembrom in 21. decembrom bodo vipavski vinski hrami odprli svoja vrata. Čeprav so
briška vina tista ki jim je uspelo ponesti ime slovenske žlahtne kapljice v svet pa je Vipavska
dolina v zadnjih letih postala tihi favorit mnogo vinskih poznavalcev. Tamkajšnji vinarji namreč
pridelujejo kar nekaj presežkov pri čemer velja izpostaviti tudi avtohtone sorte kot so zelen ali

30.10.2014

30.10.2014

prireditve

Slovenije smo

Izleti

rekreativno športne

napovednik

30.10.2014

pinela.

Prebivalci

nezadovoljni z odločitvami slovenskega
parlamenta

Vsaka

motnja spomina še ni

demenca
30.10.2014
30.10.2014

Vaje

Strategija

za krepitev spomina 2

razvoja socialnega

varstva v Ljubljani od 2013 do 2020
30.10.2014

Prodaja

izdelkov za hujšanje

prek spleta
Slovenija je dežela nešteto vinogradov. Foto Občina Kungota

30.10.2014
Zato vsekakor ne boste razočarani če obiščete eno od tamkajšnjih martinovanj ali se oglasite
na dnevih odprtih vrat. Konec tedna med 7. in 9. novembrom jo lahko mahnete v Brje kjer se
bo vse tri dni točilo mlada vina več kot 20 lokalnih vinarjev ob martinovih prigrizkih in glasbi v

živo. V Vrhpolju na dan odprtih vrat z degustacijami vabi vinarsko turistično društvo Vrhpolje
na Martinove pojedine pa v dneh okoli martinovega vabi cela vrsta vipavskih gostiln restavracij
in izletniških kmetij. Celoten

Zakaj

ne bi namesto sveče

za mrtve denar podarili živim

29.10.2014

Obresti

in pokojnine

zahtevajo rebalans proračuna
primanjkljaj



in višji

seznam si lahko ogledate na tej povezavi.

29.10.2014

Bulčeva

in Petrovič tudi

Naslednji konec tedna 14.16. 11. vrata odpirajo Vinoteka Vipava Vina Benčina Lože
Posestvo Tilia estate Potoče vikend pozneje 22.23. 11. pa se predstavljajo vinarji in vse
bolj cenjena turistična kmetija Arkade iz Črnič Vinska klet Miška Erzelj ter Vina Valič Vipavski

uradno nista več ministra

Križ

starostno izgubo spomina

29.10.2014

29.10.2014

Kakav

1.

bi lahko preprečil

november prodaja cvetja

cvetličnih aranžmajev in sveč zunaj
prodajaln
29.10.2014

Buče

4

SLOVENIJA

3.11.2014 www.zdus-zveza.si

Stran/Termin:

29.10.2014

v teh dneh

Kam

V Ljubljano

na Cake Market v Radovljico na Okuse

Radol ce
28.10.2014

Cerar za novo

Miro

ministrico predlaga Alenko Smerkolj
28.10.2014
Brda vabijo. Foto MMC RTV SLO

Cerar Koalicija

Miro

poenotena o glavnih ukrepih

Zadnji novembrski konec tedna 29.30. 11. bodo vrata svojih hramov odprli vinarji iz Slapa

28.10.2014

vinska klet Žorž Posestvo Rouna Srečko Marc Kmetija Rondič Kmetija Pregeljc Izidor Petrič
Kmetija Trošt Turistična kmetija Na hribu medtem ko pridejo vinarji iz Planine na vrsto 6.

nevladniških predstavnikov ne morete

decembra. Tu najdemo kar nekaj zvenečih imen Posestvo Štokelj Vinarstvo Štrancar
Domačija Božič Kletarstvo Petrič Vinarstvo Pipan Kmetija Ferjančič Hram Franja Marca
Kmetija Martina Marca Fortunatov hram in Guerila.

ministrici za kulturo

CNVOS

kar samovoljno določiti
28.10.2014

Izobraževanje

Delavnica

starejših odraslih

nov izziv za

andragoške delavce

Martinovanje v Brdih
Trgatev je največji praznik za Brice ki vsako leto priredijo še posebej nepozabna martinovanja.
Največje je v Šmartnem kjer po kleteh zapuščenih hiš te srednjeveške vasi priredijo degustacije
vin več kot 30 vinarjev iz Brd in iz goriškega Collia. Hkrati poteka po vasi kulturnozabavni
program postavljene so stojnice z briškimi izdelki in domačo hrano.

28.10.2014

usposabljanja

Program

MATURE za izobraževalce starejših
27.10.2014

bo koalicija storila s

Kaj

proračunom
27.10.2014

testi najbolj kritične

Stresni

so grške banke

27.10.2014

Še

nekaj časa za dokončno

ureditev grobov
27.10.2014

rdeče vinjete z

Prihajajo

oranžnim pridihom
27.10.2014

Kožne

celice neposredno

preoblikovali v možganske
Slikovito Šmartno kjer vsako leto poteka največje martinovanje

v

24.10.2014

Brdih. Foto MMC RTV SLO

v sklopu Znanost

Predavanje

na cesti
Svoja martinovanja v Goriških brdih prirejajo še na Dobrovem na Humu in
pojedinami pa vabijo tudi številni briški gostinci in vinarji.

v

Podsabatinu

s

24.10.2014

Slovenski

in ruski

znanstveniki razvili material
in na Štajerskem
Največje martinovanje na prostem poteka na drugem koncu Slovenije

ki

preprečuje rast rakavih celic
v

Mariboru ki vsako leto

privabi več tisoč obiskovalcev. Na letošnjem 31. martinovanju ki bo potekalo 11. novembra od
11. do 22. ure na Trgu Leona Štuklja vas čaka pester kulturnozabavni program ter bogata

24.10.2014

ZPS

izborila povprečni

prihranek 164 pri elektriki in plinu

vinskokulinarična ponudba.

23.10.2014

Vabilo

na ustanovno

Martinovali bodo tudi na Ptuju in sicer med 7. in 11. novembrom ko bo obiskovalce napojila in
jim privezala lakoto Martinova tržnica Ptujska klet vabi z degustacijami in ogledi v Grand Hotelu

srečanje Sekcije za raka pljuč

Primus pa bodo potekale že tradicionalne Primusove vinske zgodbe

23.10.2014

z

različnimi vinarji.

Ljubljanske vinske poti
Ena boljših priložnosti za okušanje raznolikosti vinorodnih pokrajin Slovenije je nedvomno
Vinska pot

v

Ljubljani ki bo letos zaradi velikega zanimanja

v

novembru kar dvakrat  prvič

Uvodno

usposabljanje za

prostovoljce
23.10.2014

Poslovil

se je Pavle Merkù

v

soboto 8. novembra drugič pa že naslednjo soboto 15. novembra. Oba dneva bodo

22.10.2014

obiskovalci lahko degustirali žlahtno kapljico med 10. in 17. uro.

LIKUS

Stojnic posvečenih prazniku sv. Martina bo na ljubljanskih ulicah in trgih skoraj sto na njih pa

22.10.2014

se bodo predstavili ponudniki vinskokulinaričnih dobrot iz vseh koncev Slovenije. Stojnice bodo

po lokacijah razporejene glede na vinorodni okoliši prevladovala pa bodo sezonska  mlada 

vina.

Srečanje

Kako

literatov ZDUS in

NVO pridobi status

delovanja v javnem interesu
22.10.2014

DeSUS

upokojenskega

regresa ne da a je pripravljen na

Slovenski festival vin
ljubljanskemu Grand hotelu Union bo letos potekal že 17. Slovenski festival vin  tudi tokrat
vzporedno s Festivalom kulinarike. Festivala bosta v četrtek in petek 20. in 21. novembra med
V

15. in 21. uro Festival kulinarike med 16. in 20. uro

kompromis
22.10.2014

Starejši

moški se raje

ukvarjajo s svojimi konjički kot gredo na
kavo
22.10.2014

Po

revolucionarni presaditvi

celic hrom človek shodil
21.10.2014

Izšla

MATURE

je knjižica nasvetov

Učenje v pozni življenjski

dobi za vse
Na zdravje Foto MMC RTV SLO

21.10.2014

Cerar

Ministrskega
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Tudi tokrat se bo

v

Stran/Termin:

dveh velikih dvoranah predstavila cela vrsta domačih in tudi tujih vinarjev

kandidata bom predlagal v roku

organizirane bodo festivalske delavnice in ocenjevanja na festivalu kulinarike pa bodo ponovno

vrhunski slovenski kuharji kuhali

v

živo izbrano surovino ki bo morala biti rdeča nit njihovih

krožnikov.

21.10.2014

pri položnicah za

Prihranek

energijo dosežen. Dosežena cena pa je
varovana skrivnost.

Avtor K. S.

21.10.2014
Vir MMC RTV SLO

se ne zdravi

Osteoporoza

dovolj predvsem ne pri moških
21.10.2014

društvo za

Medgeneracijsko

samopomoč Tromostovje napoveduje
20.10.2014
20.10.2014
20.10.2014

Novice

Projekt

za NVO 20 10 2014

CINAGE
na koncert Godbe

Vabljeni

ljubljanskih veteranov 2014
20.10.2014

Sklic

43. seje Komisije

Državnega sveta za državno ureditev
20.10.2014

razvoja socialnega

Strategija

varstva v Mestni občini Ljubljana od
2013 do 2020
20.10.2014

Vabilo

na koncert

Uspeh za neko družbo je

17.10.2014

da nima lačnih in revnih
17.10.2014

Za

medskupino

o

staranju in

medgeneracijskem sodelovanju
17.10.2014

Naj

vas prošnje za povratni

klic z mobilnikom ne premamijo
16.10.2014
o

Predloga zakona

Obravnava

spremembah in dopolnitvah Zakona o

volitvah v Državni zbor
16.10.2014

pacientove

Poznate

pravice
16.10.2014

časa in premalo

Preveč

morale za konkurenčnost
16.10.2014

naj bi prihodnje

Primanjkljaj

leto znašal 2 8 odstotka BDPja
16.10.2014

dan hrane

Svetovni

Spremenimo odnos do hrane in
zmanjšajmo zavržke

Splošno
Oglaševanje
Zemljevid strani

Kontakt
Avtobusne povezave
O avtorjih

Organiziranost
članov
Pokrajinske zveze
Društva in klubi

Priznanja in obrazci
Priznanja in obrazci

Arhiv

Koristne povezave
Druge povezave
ZDUS plus
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