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SALON OF SPARKLING WINES  

2019 

 
VABILO  

na  
MEDNARODNO OCENJEVANJE PENEČIH VIN 

  

Število penečih vin in število vinarjev, ki imajo v svojem portfelju peneča se vina, se v 
zadnjih letih vztrajno povečuje. Posledično se povečuje tudi interes za sodelovanje na 
salonih in ocenjevanju penečih vin, ki ga izvajamo v sklopu mreže Salon of Sparkling 
Wines oz. Salonov penečih vin. Zavedamo se, da imajo nekateri vinarji le eno peneče se 
vino in/ali manjšo količino le tega ali pa se še odločajo za svojo smer, kar pomeni, da jim 
predstavitev na salonu še ni aktualna. Ker smo prejeli precej pozivov vinarjev, ki bi želeli 
preveriti kako visoko kotira/jo njihovo/a vino/a, smo se odločili, da dosedanji model 
ocenjevanja nadgradimo tako, da omogočimo udeležbo na ocenjevanju vsem vinarjem, 
tudi tistim, ki se ne bodo predstavili na nobenem od salonov.  
 

Mednarodno ocenjevanje bo v prihodnje letu postalo dvo- nivojsko, kar pomeni, 
da bodo vina razvrščena na dva načina in da bomo podelili dve vrsti priznanj: 

- Salonska priznanja: na otvoritvi posameznega salona bomo razglasili vrstni red 
(po kategorijah) vseh tistih penečih se vin, ki so jih na ocenjevanje prijavili vinarji 
posameznega salona, in podelili priznanja posameznega salona; 

- Velika priznanja mreže: enotna razvrstitev (po kategorijah) vseh penečih se vin, ki 
jih bodo vinarjih iz držav, kjer potekajo saloni mreže, prijavili na ocenjevanje. 
Rezultate bomo razglasili pred prvim salonom v letu 2019 – t.j. 3. Salonu 
pjenušavih vina Zagreb.    

 

SALONI PENEČIH VIN 2019 
Vsi tisti vinarji, ki bi se želeli predstaviti na katerem od salonov penečih vin v letu 2019, to 
še vedno lahko storite do, petka 21. 12. 2018, in si tako zagotoviti tudi ugodnejše pogoje 
za sodelovanje na ocenjevanju. Več informacij se nahaja na spletni strani:  
https://www.salonofsparklingwines.eu/for-winemakers  

& 
Rado Stojanovič, 

direktor  
6. Salona penečih vin Ljubljana 

dr. Nina Levičnik, 
ustanoviteljica  

mreže Salonov penečih vin 
 

POGOJI SODELOVANJA na OCENJEVANJU 
 
1. PRIJAVA  
- preko obrazca v priponki vabila; 

https://www.salonofsparklingwines.eu/for-winemakers
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- več informacij: www.salonofsparklingwines.eu  
  
2. ROKI  
- za prijavo in dostavo vzorcev za ocenjevanje: četrtek, 10.1.2019 
- za plačilo: 7 dni od prejema ponudbe.  
 
3. CENA  
Cena: 50 eur + DDV po vzorcu  
 

Za vinarje, ki so prijavljeni na enega od salonov, veljajo naslednji pogoji: 
- 2 vzorca brezplačno; 
- vsak nadaljni vzorec 30 eur + DDV.  

 
4. CENA VKLJUČUJE:  

- priprava vzorca za ocenjevanje; 
- posredovanje informacij o oceni; 
- promocijo ocenjevanja v domačih in tujih medijih. 

 
5. POGOJI SODELOVANJA NA OCENJEVANJU 
- na ocenjevanju lahko sodelujejo vina, ki imajo odločbo za prodajo in so polnjena v 
steklenice 0,75 l; 
- 3 steklenice je potrebno do roka dostaviti na:  
RadoSt, Poslovno svetovanje Radomir Stojanovič s.p., Likozarjeva 14, 1000 Ljubljana; 
vsak delovnik med 8. in 14. uro.  
 

6. DODATNE INFORMACIJE 
- Rado Stojanovič: info@radost.si, 041 620 696 
 

NE POZABITE 
S prijavo na salon/a sprejemate splošne in plačilne pogoje, ki so objavljeni na 

www.radost.si. Po potrjeni prijavi na dogodek boste prejeli ponudbo za 
sodelovanje.  

Prijava je veljavna s plačilom ponudbe za sodelovanje! 
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