
 

RadoSt, poslovno svetovanje Radomir Stojanovič s.p., Likozarjeva 14, 1000 Ljubljana, Slovenija  
W ljubljanskavinskapot.si FB Ljubljanska Vinska Pot 

NAJAVA PRIREDITVE 

Ljubljanska vinska pot – Martinovanje v ljubljani 
 

Ljubljanska vinska pot se bo v čast prazniku sv. Martina letos že šestnajsto leto vila 
po stari Ljubljani. Druga letošnja epizoda najokusnejšega sprehoda po stari Ljubljani 
bo na martinovo soboto, 10. novembra 2018, ko bodo center prestolnice preplavile 
stojnice z vinsko-kulinarično ponudbo iz vse Slovenije.  
 
Ljubljanska vinska pot je prireditev, ki obsega celostno ponudbo slovenskih vin in 
kulinarike ter kulturnega utripa organiziranega okoli koncepta vinorodnih dežel, kot 
tudi dodatno turistično ponudbo, ki v Ljubljano pritegne obiskovalce od blizu in daleč 
pritegne obiskovalce. Ker se bodo obiskovalci po Ljubljanski vinski poti sprehajali na 
martinovo soboto, bo temu primerno obarvana tudi ponudba. Le ta se bo 
tradicionalno razprostirala od mladih vin letošnjega letnika pa vse do pridelkov in 

proizvodov jeseni ter martinovih jedi. Tudi tokrat ne bo manjkalo niti okusov starih 
ljubljanskih jedi niti ponudbe odličnih delikates. Otvoritev prireditve bo tudi letos 
ob 10. uri pred Mestno hišo, nato pa bodo lahko obiskovalci vse do 17. ure 
spremljali številne kulturno-umetniške predstave, ki jih bodo pripravili nastopajoči iz 
cele Slovenije. 
 
Obiskovalcem prireditve, katerih število se na Martinovanju zna povzpeti tudi do 
deset tisoč, je najbolj všeč to, da lahko na enem mestu in brez vstopnine spoznajo in 
poizkusijo vina iz vse Slovenije. Tujci pa so izjemno navdušeni nad dejstvom, da 
lahko brezplačno poskusijo vina, če pa se odločijo za nakup, so cene zelo prijazne. 
Tujce navušuje tudi spremljevalni, kulturno-umetniški program, ki vsako leto predstavi 
različne konce in kraje Slovenije. Vsi skupaj pa pozdravljajo dejstvo, da na prireditvi 
ni pijančevanja in da je kultura uživanja vina na visoki ravni, kar je ena od naših 
glavnih umeritev od vsega začetka – širjenje kulture vina in dvigovanje nivoja le te. 
 
Zgodovina Ljubljanska vinske poti 
Ideja se je rodila na Turizmu Ljubljana pred več kot petnajstimi leti; nekaj let kasneje 
sta  Ljubljana in  Poslovno svetovanje, Radomir Stojanovič, s. p. sklenila partnerstvo, 
ki je kmalu rodilo nove ideje in pritegnila pozornost širše javnosti, tako med ponudniki 
kot tudi med obiskovalci. Prireditev je hitro presegla vsa pričakovanja, saj so vinarji iz 
cele Slovenije ob podpori in sodelovanju ljubljanskih gostincev, zasedli celotno 
mestno jedro.  
 
Osnovna ideja Ljubljanske vinske poti je bila, skupaj z gostinci in mestnega jedra in 
vinarji, pripraviti vinsko kulinarično prireditev, ki bi popestrila dogajanja na javnih 
površinah in prispevala k oživitvi starega mestnega jedra. Ta ideja je še danes, kljub 
pestremu dogajanju v mestnem jedru, še vedno aktualna.    
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