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6. SALON PENEČIH VIN  

LJUBLJANA 

 

Nazdravimo s penečimi vini  

»združenosti v različnosti« 

 

Po uspešni, večletni organizaciji salonov penečih vin v Ljubljani in Zagrebu ter največjega 
ocenjevanja penečih vin v regiji, se je pokazalo, da s pomočjo penečih vin lahko zelo 
uspešno povežemo sosednje države in na ta način promoviramo odlična peneča vina, 
dobro sodelovanje in iskrena prijateljstva. V tem smislu smo letos ustanovili tudi mrežo 
salonov penečih vin Salon of Sparkling Wines Network (SSW), ki jo bomo v prihodnjem 
letu širili dalje. Trenutno je poleg ljubljanskega najavljen še 3. Salon pjenušavih vina 
Zagreb, ki bo 1. februarja 2019, v hotelu Dubrovnik; dodatno pa tečejo še pogovori s 
potencialnimi partnerji v treh evropskih prestolnicah.  
 

O SALONU 

6. Salon penečih vin Ljubljana je lociran na atraktivni lokaciji v srcu prestolnice - tokrat 
prvič v Hotelu Slon, ki nudi odlične pogoje za predstavljanje penečih vin na najvišjem 
nivoju in je obenem atraktiven in zanimiv za (domače in tuje) obiskovalce. Na salonu se 
predstavlja do 40 vinarjev (skupno z 100 do 120 vini) na uniformiranih razstavnih mestih. 
Del salona je namenjen ponudbi izbrane kulinarike, ki se odlično družijo s penečimi vini. 
Sestavni del salona so tudi najavni dogodki ter delavnice in vodene degustacije. Direktor 
salona je Rado Stojanovič, katerega podjetne RadoStne prireditve salon soorganizira 
skupaj s podjetjem Genius loci design d.o.o. 
  

KOORDINATE 

Datum: petek, 15. februar 2019 
Delovni čas: med 15. in 21. uro 
Lokacija: Hotel Slon, Ljubljana 
Cena vstopnice: 25 eur/ 20 eur v predprodaji/ 15 eur za študente (omejena količina) 
Prodaja vstopnic: Eventim (predprodaja), recepcija salona (na dan prireditve) 

 

OCENJEVANJE 

V sklopu mreže SSW organiziramo tudi veliko mednarodno ocenjevanje penečih vin, na 
katerega vinarji lahko prijavijo peneča vina, ki jih predstavljajo na katerem koli salonu 
mreže SSW. Ocenjevanje je skupno za vse salone in poteka na lokaciji enega izmed 
salonov. Najvišje ocenjena vina posameznega salona bo možno poizkusiti tako na samem 
salonu, kakor tudi na posebni vodeni degustaciji. 

 

VEČ INFORMACIJ 

dr. Nina Levičnik 
E nina@geniuslocidesign.eu 
M 031 60 70 60 


