
 

 

19. SLOVENSKI FESTIVAL VIN  

Letošnje dogajanje obogateno s posebnimi saloni 
 

KJE? 
Grand hotel Union, Ljubljana 

 
KDAJ? 

Petek in sobota, 25. in 26. november 2016 
 
Letos pripravljamo posebno edicijo pred-jubilejnega Slovenskega festivala vin. 19. 
Slovenski festival vin bo namreč potekal v petek in soboto, pridružili pa se mu bodo  
posebni saloni: Salon oranžnih vin, Salon vinskih destilatov in Salon arhivskih 
vin. Nov format dvodnevnega dogajanja bo spremljal 9. Festival KULinarike, ki bo z 
vrhunskimi chefi in kuhanjem v živo zaokrožil letošnji obogaten zadnji konec tedna v 
novembru.  
 
Festival s posameznimi saloni bo potekal v Grand hotelu Union, v Ljubljani: 

 Petek 25.11.2016: 19. SFV + Salon oranžnih vin + Salon arhivskih vin 

 Sobota 26.11.2016: 19. SFV +  Salon vinskih destilatov 
 

Festival s saloni bo med 15. in 21. uro, Festival KULinarike pa med 16. in 21. uro. 
 
Prepričani smo, da bo pestrejša ponudba festivala s saloni pisana na kožo vinarjem, 
ki imajo v svoji ponudbi »posebneže«, zrele in željne specializiranih predstavitev. 
Vabimo vas k sodelovanju na festivalu in salonih, saj vedoželjnih ljubiteljev vina in 
kulinarike ne bo manjkalo.  
 

Pridružite se nam, letos pripravljamo edinstveno dogajanje! 
 

O SLOVENSKEM FESTIVALU VIN 
 

Festival je s svojo pestro ponudbo namenjen vsem, ki jim vino pomeni posel, strast in 
ljubezen ali pa zapolni vedoželjnost. Vsako leto ga  v dveh dneh obišče več kot 1.500 
obiskovalcev, ki so vsako leto lahko pokušali več kot 400 odličnih vin.   
 

Na Festivalu KULinarike v okviru Gledališča okusov vsako leto gostimo vrhunske 
slovenske chefe, ki s kuhanjem v živo predstavljajo svoje kreacije na različne teme. 
Prav tako ima svojo rdečo nit tudi Galerija okusov. 

 

Vinsko-kulinarično dogajanje vsako leto nadgradimo z izvirnimi, strokovnimi 
delavnicami, ki jih vodijo tako slovenski, kot tudi tuji predavatelji.  
 

Festival vsako leto obiščejo gostinci, F&B managerji v restavracijah in hotelih, 
poslovneži, novinarji, trgovci, lastniki vinotek, vinogradniki in vinarji, sommelierji, 
enologi, člani društev vinogradnikov in vinarjev, člani vinskih bratovščin in drugih 
(vinskih) združenj, vitezi vina, vinske kraljice in ljubitelji vina.  
 

Več na: www.slovenskifestivalvin.si 

 
 



 

 

FESTIVALSKO OCENJEVANJE VIN in UNIONOV IZBOR NAJBOLJE OCENJENIH 
FESTIVALSKIH VIN 
 

Festivalsko ocenjevanje bomo letos pripravili in izvedli v sodelovanju z Revijo Dolce 
Vita - rubriko Vinski svetovalec. Vsa prijavljena in ocenjena vina (2 vzorca brezplačno) 
bodo v posebnem delu priloge Vinski svetovalec objavljena na dan festivala v 
novembrski številki revije Dolce Vita. Seveda pa bomo tudi na festivalu nadaljevali z 
dobro sprejeto novostjo – Unionovim izborom najbolje ocenjenih festivalskih vin. Tokrat 
bo Unionov izbor zajemal zvrsti in oranžna vina.    

 

Podroben razpis za ocenjevanja bo objavljen naknadno na spletni strani festivala. 

 
POGOJI IN CENIK SODELOVANJA 

 
1. PRIJAVE IN ROKI PLAČILA 
- rok za prijavo je petek, 7. oktober 2016; 
- rok za plačilo in oddajo vseh potrebnih materialov je petek, 21. oktober 2016; 
- prijave preko spletne prijavnice na: http://prijavnica.radost.si/login 
- opravi se samostojna prijava na dogodek 19. SFV in posamične salone  
 

OPOMBE 
S prijavo sprejemate tudi splošne pogoje sodelovanja, objavljene na spletni strani 

pod zavihkom ZA RAZSTAVLJAVCE. 
Prijava je veljavna le s plačilom ponudbe! 

Prijave in plačila po 21. oktobru 2016 so možna le v primeru prostih mest in ob 
soglasju organizatorja, vendar se cena poveča za 10 %. 

 
2. CENA NASTOPA NA PRIREDITVI 
Letos je izhodiščna cena nastopa še ugodnejša: 
- zakup razstavnega prostora v Unionski dvorani znaša: 400,00 € + DDV;  
- zakup razstavnega prostora v Beli ali Stekleni dvorani znaša: 350,00 € + DDV; 
- nastop na katerem izmed Salonov: za vinarje, ki sodelujejo na festivalu brezplačno, 
za ostale pa 200,00€ + DDV 
 

MOŽNOST IZBIRE 
Tudi letos vam nudimo možnost izbire dvorane, v kateri se želite predstaviti. Izbira je 
možna le do zapolnitve razpoložljivih mest v posamezni dvorani. Prednost bodo imeli 
tisti, ki se bodo prej prijavili in pravočasno plačali. Razporeditev znotraj posamezne 
dvorane bo opravil organizator.  
 
Izbiro lokacije zapišite v vaši prijavi (sporočilo za organizatorja). Po prejemu 
prijave, vas bomo obvestili o razpoložljivosti mest in vam poslali ponudbo.   

 
3. CENA NASTOPA NA FESTIVALU/SALONU VKLJUČUJE: 
- predstavitev do štirih (4) vin + eno (1) vino tekočega letnika (mlado vino); 
- standardno opremljen razstavni prostor: s prtom pokrita miza, dva stola, odlivalna 
posoda, vrč z vodo, posoda za kruh in napisna označba; 
- oskrbo z ledom, vodo in kruhom; 

http://prijavnica.radost.si/login


 

 

- skupne skladišče in hladilne kapacitete ter čiščenje razstavnega prostora; 
- dve (2) priponki z imeni oseb za delo na festivalu; 
- možnost brezplačne udeležbe na strokovnih dogodkih ob predhodni prijavi; 
- oskrbo obiskovalcev z vinskimi kozarci; 
- posredovanje informacij; 
- organizacijo parkirnega mesta ob doplačilu; 
- osnovni vpis v katalog festivala; 
- osnovno objavo na uradni spletni strani; 
- promocijo festivala v domačih in tujih medijih; 
- Festivalsko ocenjevanje dveh vzorcev festivalskega vina. 
 
4. CENA NASTOPA NA SALONIH VKLJUČUJE: 
- predstavitev do štirih (4) vin/vinskih destilatov; 
- standardno opremljen razstavni prostor: s prtom pokrita miza, dva stola, odlivalna   
posoda, vrč z vodo, posoda za kruh in napisna označba; 
- oskrbo z ledom, vodo in kruhom; 
- čiščenje razstavnega prostora; 
- dve (2) priponki z imeni oseb za delo na festivalu; 
- možnost brezplačne udeležbe na strokovnih dogodkih ob predhodni prijavi; 
- oskrbo obiskovalcev z vinskimi kozarci; 
- posredovanje informacij; 
- organizacijo parkirnega mesta ob doplačilu; 
- osnovni vpis v katalog festivala; 
- osnovno objavo na uradni spletni strani; 
- promocijo festivala v domačih in tujih medijih; 
 
5. OGLAŠEVANJE: 
a) na spletni strani (www.slovenskifestivalvin.si): 
- izmenično vidna pasica (300 x 250 px) za obdobje enega (1) meseca pred prireditvijo: 
80,00 € + DDV; 
b) v skupnem katalogu obeh festivalov (format A6): 
- 1 stran: 300,00 € + DDV; 
- ½ strani: 200,00 € + DDV; 
- ¼ strani: 100,00 € + DDV; 
- logotip: 80,00 € + DDV. 
 
6. DODATNE INFORMACIJE 
V primeru vprašanj ali želje po dodatnih pojasnilih nas prosimo kontaktirajte: 
- Rado Stojanovič, info@radost.si, +386 (0)41 620 696; 
- Vanja Mramor, vanjam@radost.si, +386 (0)41 715 543; 
- Petra Lukavečki, petral@radost.si, +386 (0)41 826 656; 
- Nina Levičnik, pr@radost.si, +386 (0)31 607 060; 
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