
 

 

 

 
V novembru se obeta pestro vinsko-kulinarično dogajanje, med katero kot osrednja dogodka štejemo 
najprestižnejši dogodek s področja kulture pitja vina v Sloveniji 24. Slovenski festival vin ter 19. 
Martinovanje v Ljubljani, Ljubljanska vinska pot. 

 

24. SLOVENSKI FESTIVAL VIN – 17. in 18. november 2022 
 
Slovenski festival vin, ki je to leto izjemoma potekal tudi izven tradicionalnega termina v aprilu, bo svojo 
24. edicijo doživel v Cankarjevem domu v četrtek in petek, 17. in 18. novembra 2022. Na njem bo 
tradicionalno potekala predstavitev več kot 120–130 vinskih hiš, ki bodo na pokušino ponudili skupaj več 
kot 550 vinskih vzorcev vseh vinorodnih dežel Slovenije in nekaj tujih, bogato kulinariko, številne vinsko-
kulinarične delavnice in delavnice s priznanimi sommelierji ter tradicionalno ocenjevanje festivalskih vin. 

 
Novembrsko vinsko dogajanje še bolj pestro 

Spomnimo, da je na zadnje organiziranem Slovenskem festivalu vin 21. in 22. aprila letos sodelovalo 130 
sodelujočih vinarjev in kulinarikov, ki so svojo bogato ponudbo žlahtne kapljice predstavili 2.500 
vinoljubcem iz vseh koncev Slovenije. V okviru ocenjevanja vin pa so zmagovalna mesta po mnenju 
osemčlanske strokovne komisije zasedla sledeča vrhunska domača vina: peneča bela vina: Radgonske 
gorice d.o.o., Zlata Radgonska penina Selection Brut, l. 2015, bela mirna vina: Puklavec Family Wines, 34 
White Cuvee, l.2016, bela z ostankom sladkorja vina: Kmetija Šibav Danjela, Jantarna Rebula, l. 2009, rdeča 
mirna vina: Jan Bordon – Bordon, Ivanov Refošk, l. 2015. 
 
Tudi predstavljena vina na novembrskem festivalu bodo deležna festivalskega ocenjevanja in izborov 
poslovnih partnerjev. Vsi sodelujoči vinarji bodo svoja vina, ki jih bodo predstavili na festivalu, lahko prijavili 
na festivalsko ocenjevanje, ki bo podlaga za izbore in nakupe poslovnih partnerjev festivala in 
organizatorjev. Strokovna komisija bo zmagovalna vina z ocenjevanja razglasila na novinarski konferenci 
pred pričetkom festivala, zmagovalna vina pa bodo obiskovalcem predstavljena tudi na festivalu in v okviru 
vodenih delavnic. 
 
Tradicionalno bo Slovenski festival vin ponudil številne vodene delavnice s sommelierji, kjer bodo 
obiskovalci lahko spoznali najbolje ocenjena festivalska vina ter se udeležili številnih novih tematskih 
delavnic.  

Vstopnice že v predprodaji 
 

MARTINOVANJE V LJUBLJANI, LJUBLJANSKA VINSKA POT, 12. november 
 
Na Martinovo soboto, natančneje 12. novembra, bo v starem mestnem jedru prestolnice potekalo že 19. 
Martinovanje v Ljubljani, Ljubljanska vinska pot. Vinoljubci, vinarji in vinogradniki bodo tako obeležili 
martinovo, ki predstavlja čas, ko se po starih šegah mošt s krstom spremeni v vino. Na tradicionalnem 
Martinovanju v Ljubljani bo prisotnih več kot 80 vinarjev in kulinarikov, dogodek bo tradicionalno obiskala 
Vinska kraljica, za pravo martinovo vzdušje pa bodo poskrbeli tudi številni kulturni nastopi. Martinovanje v 
Ljubljani je del programa November Gourmet, ki v letošnjem letu poteka v znamenju žensk. 
 
Obe prireditvi sta del programa NOVEMBER GOURMET LJUBLJANA 
Organizator Ljubljanske vinske poti in Slovenskega festivala vin - Proevent d.o.o. 
Več na ljubljanskavinskapot.si  in slovenskifestivalvin.si  

https://gourmet-lj.si/si
http://4922.sqm-secure.eu/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&appId=4922&urlid=1743&mailid=317&subid=55374&noutm=0
http://ljubljanskavinskapot.si/
https://slovenskifestivalvin.si/

