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18.2.2016 Primorski dnevnik Stran/Termin: 18 SLOVENIJA

Naslov: V znamenju penečih vin
Vsebina: Ljubljana bo tudi letos, tretje leto po vrsti, v znamenju penečih vin. Jutri bo namreč v Grand 

hotelu Union med 16. in 22. uro potekal salon penečih vin s sloganom Naj se začne v velikem 
slogu, naj se začne z mehurčki! Peneča vina teh bo 111 bo predstavljalo 34 domačih in tujih 

Avtor:

Rubrika, Oddaja: MNENJA, RUBRIKE Žanr: VEST Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

18.2.2016 www.sta.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Napoved - Slovenija, 19. 2. (petek)
Vsebina: Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v petek, 19. februarja.

Avtor: tep/bst

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

18.2.2016 www.instore.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Slovenija: Jutri tretji Salon penečih vin v Ljubljani
Vsebina: Tretji Salon penečih vin se je uradno začel.

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

18.2.2016 www.napovednik.com Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: 3. Salon penečih vin
Vsebina: 3. Salon penečih vin

Kdaj: petek, 19.2.2016 od 16.00 do 22.00
Kje: Grand hotel Union, Ljubljana

Avtor:

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN, RADO STOJAVNOVIČ

18.2.2016 www.naprostem.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Preostanek tedna v znamenju vin, penin in tekile
Vsebina: Še pred koncem tedna se po Sloveniji obeta nekaj zanimivih festivalov in dogodkov, ki bodo 

razveselili ljubitelje žlahtne kapljice.

Avtor: Matej Luzar

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

18.2.2016 www.facebook.com Stran/Termin: Družbeno omrežje

Naslov: Naši mehurčki se že pripravljajo. Pridite jih p...
Vsebina: Naši mehurčki se že pripravljajo. Pridite jih poskusit na Salon penečih vin. Vidimo se jutri! 

ud83dude09 #penečarebula #PenineBagueri #KletBrda

Avtor: Vinska klet "Goriška Brda"

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

RadoSt

KAZALO - zbirni list objav

www.pressclip.si
www.pressclip.si
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18.2.2016 www.facebook.com Stran/Termin: Družbeno omrežje

Naslov: Pestri dnevi po Sloveniji: Nocoj vabi Nova Gorica ...
Vsebina: Pestri dnevi po Sloveniji: Nocoj vabi Nova Gorica z degustacijo Movia, Simcic wines - Marjan 

Simčič in KABAJ, Maribor pa z večerom tekile in ruma. V petek pa bo v Ljubljani potekal 3. 
Salon penečin vin / 3rd Salon of Sparkling Wines.

Avtor: Zabava Mmc Rtv Slovenija

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

19.2.2016 www.sta.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Napoved - Slovenija, 19. 2. (petek)
Vsebina: Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v petek, 19. februarja.

Avtor: bp/tep/bst/bp

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

19.2.2016 www.gastrogurman.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Spoznajte vinsko klet P&F Jeruzalem
Vsebina: Dobrodošli pri družini Puklavec!

...
Spoznajte vina iz ene največjih vinskih kleti v Sloveniji, za katero od leta 2009 skrbi

Avtor: Gastrogurman

Rubrika, Oddaja: Žanr: SPLETNI Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

www.pressclip.si
www.pressclip.si


18.2.2016 Stran/Termin: 18

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: MNENJA, RUBRIKE Žanr:

Površina/Trajanje: 47,80 Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

V znamenju penečih vin
LJUBLJANA Ljubljana bo tudi letos ,

tretje leto po vrsti , v znamenju penečih vin.
Jutri bo namreč v Grand hotelu Union med
16. in 22. uro potekal salon penečih vin s sloganom

Naj se začne v velikem slogu, naj se

začne z mehurčki! Peneča vina teh bo 111 bo

predstavljalo 34 domačih in tujih peničarjev.

Peneča vina bo pospremila kulinarika
chefov Grand hotela Union, kibodo posebej
za to priložnost , za spajanje s penečimi vini,

pripravili tudi vrsto izbranih jedi. Na vrsti bo
tudi nagrajevanje. Med belimi in rose penečimi

vini, pridelanimi po tankovski metodi, so
bila najbolje ocenjena Muškatna penina in Penina

Rose iz P&F Jeruzalem terGašper penina

iz Evina. Med belimi penečimi vini , pridelanimi

po klasični metodi , so slavile penine

Brut (Bjana ), Zlata penina ( Radgonske gorice

) in Sentio (Vinarstvo Erzetič). Najbolje
ocenjena rosepeneča vina , pridelana po klasični

metodi, pa so penine Gourmet rose brut
( Istenič), DP Brut Rose (Dveri-Pax ) in Floridia

( Vina Sanabor ) .
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V znamenju penečih vin

VEST

Primorski dnevnik



18.2.2016 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v petek, 19. februarja.

POLITIKA

9.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim predstavili poročilo o slovenskem
črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013; DZ, velika dvorana na Tomšičevi, vhod
s Šubičeve 4, LJUBLJANA

10.00 seja kolegija predsednika DZ, na kateri bodo med drugim obravnavali pripravo sklica seje
DZ in terminska programa dela DZ za marec in april; DZ, sejna soba 217, Šubičeva 4,
LJUBLJANA (STA)

14.00 seja odbora DZ za obrambo, na kateri bodo obravnavali predlog sklepa o izvajanju
pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje; DZ, velika dvorana na Tomšičevi,
vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA (STA)

GOSPODARSTVO

11.00 novinarska konferenca Zveze svobodnih sindikatov Slovenije ter Sindikata tekstilne in
usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije o usodi obutvenega podjetja Alpina; Dom sindikatov,
velika dvorana v 6. nadstropju, Dalmatinova 4, LJUBLJANA (STA/)

13.00 (predvidoma) izjava za medije kmetijskega ministra Dejana Židana po srečanju s kmeti,
župani občin, predstavniki krajevnih skupnosti ter lovskimi družinami na področju občin Šalovci,
Gornji Petrovci in Hodoš ter predstavniki KGZS ter Sindikata kmetov Slovenije glede povzročene
škode po divjadi v letu 2015; velika dvorana, ŠALOVCI

LJUBLJANA - Statistični urad RS bo med drugim objavil izsledke februarske raziskave o
razpoloženju potrošnikov in podatke o odkupu lesa za lani.

DRUŽBA

10.00 novinarska konferenca župana Občine Kočevje Vladimirja Prebiliča, na kateri bo med
drugim spregovoril o poslovanju Kočevskega lesa ter ugotovitvah inšpekcijskih nadzorov nad
delom občinske uprave in javnega zavoda za turizem in kulturo; občina, sejna soba, Ljubljanska
cesta 26, KOČEVJE

16.00 v pričakovanju svetovnega dneva socialne pravičnosti Rdeči križ Ljubljana pripravlja
dogodek Izmenjevalnica, s katerim bodo zbirali donacije za prejemnike pomoči in opozarjali na
prisotnost revščine med mladimi; Humanitarni center RKS - OZ Ljubljana, Tržaška cesta 132,
LJUBLJANA

17.00 prireditev Mostovi nas povezujejo, ki jo prireja Veleposlaništvo Azerbajdžana v sodelovanju
z Mestno občino Ljubljana, Ruskim centrom znanosti in kulture v Ljubljani ter Islamsko skupnostjo
v RS; Prešernov trg, LJUBLJANA

18.00 dobrodelna smučarska tekma v spomin na Draga Grubelnika; smučišče Kekec, KRANJSKA
GORA

18.00 razprava območnega odbora SD Murska Sobota o aktualnem stanju v EU v povezavi z
migrantsko krizo in vlogi Slovenije, na kateri bo sodelovala tudi evropska poslanka Tanja Fajon;
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Napoved - Slovenija, 19. 2. (petek)

tep/bst

SPLETNI ČLANEK

www.sta.si



18.2.2016 www.sta.si Stran/Termin:

SLOVENIJA
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knjižnica, MURSKA SOBOTA

18.30 okrogla miza z naslovom Ženske - možnosti in priložnosti, ki jo pripravlja Ženski forum
Slovenj Gradec, udeležila pa se je bo tudi varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer;
Mladinski kulturni center, Ozare 18, SLOVENJ GRADEC

KOPER - Na okrožnem sodišču tožba Luke Koper proti nekdanjemu predsedniku uprave družbe
Robertu Časarju zaradi neveljavnosti ustanovitve zemljiškega dolga (ob 12. uri).

LJUBLJANA - Odprtje Salona penečih vin.

KULTURA

18.00 premiera predstave Tadeja Piška z naslovom In še Rdeča kapica; Mini teater, dvorana
Bernard-Marie Koltes, Križevniška 1, LJUBLJANA

18.00 odprtje razstave avtorja Wolfganga Temmela z naslovom Severnokorejske krajine; Galerija
Ravne, Gledališka pot 1, RAVNE NA KOROŠKEM

18.00 premiera dokumentarne zgodovinske drame Križ in kladivo scenarista in režiserja Bojana
Labovića v produkciji Studia Legen; kino Velenje, VELENJE

18.00 odprtje razstave Objektivi iz Zvezdnega mesta; Ksevt, VITANJE

19.30 premiera gledališke predstave Varovano območje Harolda Pinterja v režiji Janeza Pipana;
SLG Celje, veliki oder, Gledališki trg 5, CELJE

20.00 premiera predstave Tarzan v režiji Eve Nine Lampič; SNG Drama Ljubljana, Mala drama,
Erjavčeva 1, LJUBLJANA

21.30 premiera predstave ÜberŠkrip Jelene Rusjan; Slovensko mladinsko gledališče, dvorana
stara pošta,. Vilharjeva 11, LJUBLJANA

SEMIČ - Z recitalom domovinskih pesmi se bodo začeli Krakarjevi dnevi ob 90. obletnici rojstva
jezikoslovca Lojzeta Krakarja (do 21.).

MEDNARODNA DEJAVNOST

BRUSELJ - Predsednik vlade Miro Cerar se bo udeležil drugega dne zasedanja voditeljev v
okviru izrednega zasedanja Evropskega sveta (ob 10. uri v palači Justus Lipsius; izjava za medije
po koncu zasedanja). (STA/)

PRAGA - Predsednik republike Borut Pahor bo sklenil obisk na Češkem. (program v
nadaljevanju)

PROGRAM OBISKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE BORUTA PAHORJA NA ČEŠKEM

9.45 sprehod čez Karlov most (fototermin); Karlov most, PRAGA

10.15 predsednika republike pred Narodnim muzejem Vitkov sprejmejo praška županja Vladislava
Hujova, šef protokola urada češkega predsednika republike in generalni direktor Narodnega
muzeja Praga Michal Lukeš; Narodni muzej Vitkov, PRAGA



18.2.2016 www.sta.si Stran/Termin:

SLOVENIJA
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10.20 predsednik republike položi venec na Narodni spomenik Vitkov (fototermin); sledi ogled
muzeja; Narodni muzej Vitkov, PRAGA

11.00 predsednik republike položi cvetje na grob Vaclava Havla (pokopališče Vinohrady); ob
11.25 obisk Cerkve Srca Jezusovega na Vinohradih, kjer se predsednik vpiše v knjigo gostov ter
si ogleda kripte in cerkvene ure v galeriji (fototermin); PRAGA

13.30 srečanje predsednika republike s podpredsednikom češke vlade Pavlom Belobradekom;
sledi delovno kosilo (modri salon; fototermin na začetku); Palača Liechtenstein, PRAGA

telefon (sprejemanje servisa): 01/ 24 10 152
telefaks: 01/ 43 42 970
e-mail: desk@sta.si
mnenje/pripombe o servisu STA: e-mail: pripomba@sta.si

DEŽURNI:
notranjepolitično uredništvo:
dopoldne Maja Oprešnik, popoldne Bojan Šuštar
tel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.si

gospodarsko uredništvo:
dopoldne Martina Gojkošek, popoldne Urška Kristan
tel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail: gospodarstvo@sta.si

zunanjepolitično uredništvo:
dopoldne Jure Kos, popoldne Jasna Vrečko
tel. št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.si

kulturno uredništvo: Maja Čehovin Korsika
tel. št.: 01/ 24 10 148, e-mail: kultura@sta.si

večerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Mojca Zorko

spremljate nas lahko tudi na:
Facebook: https://www.facebook.com/STA.Novice
Twitter: https://twitter.com/STA_novice



18.2.2016 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

IN STORE in your country:

SLOVENIJA Četrtek, 18.02.2016 || Jutri tretji Salon penečih vin v Ljubljani||

Slovenija: Jutri tretji Salon penečih vin v Ljubljani
18.02.2016

Salon penečih vin bo potekal med 16.
in 22. uro, v Veliki dvorani GH Union , a
se je uradno začel že v ponedeljek z

ocenjevanjem penečih vin za Unionov
izbor.

Tretji Salon penečih vin se je
uradno začel. Dve 7-članski komisiji
sta pod vodstvom dr.Franca Čuša ,
iz Kmetijskega inštituta Slovenije, in
enologa Bojana Kobala ocenili 76
vzorcev penečih vin, kar je pomeni
verjetno največje ocenjevanje
penečih vin v Sloveniji.

Najvišja ocenjena peneča vina po
ocenah strokovne komisije ( v treh

kategorijah) so razglasili včeraj na novinarski konferenci.

Zgodovina penečih vin in zasluge Doma Perignona
Zgodovina prve pridelave penečega vina sega v 17.stoletje za čas življenja benedektinca Domenica Perignona
v Šampaniji. Nekateri francoski zgodovinarji sicer zagotavljajo , da naj bi peneča vina obstajala že 50 let pred
Perignonom, a da so bila neobstojna zaradi slabše kvalitete steklenic, ki da so jih zapirali z govejim lojem in
konopljo. In ravno Dom Perignon naj bi bil prvi, ki je uporabljal plutovinasti zamašek. Mu pa naj bi vseeno zaradi
prevelike količine sladkorja večina steklenic popokala pod pritiskom tlaka. Angleži imajo seveda svojo različico
zgodovine nastanka penečih vin in sicer naj bi oni kupovali v Šampaniji mlada še nepovreta vina in jih zamašili s

plutovinastim zamaškom. In to naj bi se zgodilo že leta 1663, kar naj bi pomenilo , da so po tej inačici oni prvi
pridelali peeče vino. Dom Perignon je za nastanek penečih vin vsekakor zelo zaslužen , saj je med prvimi ugotovil ,
da grozdje za šampanjec ne sme biti poškodovano in mora biti zdravo ter ga zato upravičeno predstavljajo za
očeta penečega se vina.

Nazaj

Novice

• Novice Slovenija

• Novice Regija

• Novice Svet

In B2B media d.o.o.
Brnčičeva 13
1231 Ljubljana-Črnuče

Telefon : +386 (5) 908 32 40
email : info @instore.si

2012 © In B2B media d.o.o.
Developed by RGB Group

IN StorE-novice
V kolikor želite prejemati e-novice, prosimo, izpolnite obrazec. Obvezno izpolnite vsa polja.
Pridobljeni podatki so namenjeni izključno interni uporabi z namenom obveščanja o

InStore novostih in ponudbah. Vse pridobljene podatke obravnavamo v skladu z Zakonom
o varovanju osebnih podatkov.

Ime in priimek: Naslov / Ulica:

Funkcija: Kraj:

Podjetje : Poštna številka :

Dejavnost: Telefon/Mobilni:

e-pošta: Pošlji
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Slovenija: Jutri tretji Salon penečih vin v Ljubljani

SPLETNI ČLANEK

www.instore.si



18.2.2016 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN, RADO STOJAVNOVIČ

3. Salon penečih vin
Kdaj: petek, 19.2.2016 od 16.00 do 22.00
Kje: Grand hotel Union, Ljubljana
Vstopnina: 15 eur (12 eur v predprodaji, 10 eur za študente)
Kaj: Vinska prireditevPrireditelj: Rado Stojanovič, s.p.
Po izjemno uspešnem 2. Salonu penečih vin v lanskem letu nadaljujemo s salonom kot otvoritvijo
sezone vinsko-kulinaričnih dogodkov. V novo sezono vstopamo s sloganom: "Naj se začne v
velikem slogu, naj se začne z mehurčki!" Tudi tokrat bomo na eni izmed najlepših lokacij v
Ljubljani – v Veliki dvorani Grand hotela Union, združili najboljše peničarje, njihova vrhunska
peneča vina, izbrano kulinariko in številne ljubitelje penečih vin. Peneča vina bo pospremila
izbrana kulinarika chefov Grand hotela Union, ki bodo posebej za to priložnost – za spajanje s
penečimi vini (proti plačilu) pripravili vrsto izbranih jedi. Med Salonom bo za sproščeno vzdušje
poskrbela glasbena spremljava na odru Velike dvorane. Po salonu bomo dogajanje preselili v
Vinsko knjižnico Kavarne Union.  Tudi tokrat bomo ostali zvesti svojemu poslastvu: širjenju in
dvigovanje nivoja kulture vina skozi izboraževanje oziroma vodene degustacije za obiskovalce.
Letošnji Salon penečih vin prinaša tudi novost v obliki Unionovega izbora penečih vin. Izbor se je
porodil na željo Union hotelov d. d. po še večji promociji in prodaji vin v njihovih hotelih in naši
želji po še tesnejšem povezovanju med vinarji in (končnimi) kupci. Salon je
degustacijsko-prodajne narave; obiskovalci lahko za ceno vstopnice degustirajo vsa peneča vina,
steklenico svojega najlubšega pa lahko kupijo tudi za domov. Prodaja vstopnic preko sistema
Eventim.   Vir: Rado Stojanovič, s.p., Napovednik.com
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3. Salon penečih vin

SPLETNI ČLANEK

www.napovednik.com



18.2.2016 Stran/Termin:

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

Domov Izleti Prireditve Trgovina Forum Revija

Turizem Aktivnosti Oprema in ostalo Kulinarika in oštarije

0

0

Slovenski festival vin in
Festival kulinarike 2014

11.11.2014

20. in 21. novembra se bo ljubljanski Grand hotel Union

0

Festival kulinarike in
Slovenski festival vin

18.11.2015
Ta četrtek in petek bo v ljubljanskem Grand hotelu

Domov >

Preostanek tedna v znamenju vin, penin in tekile

Še pred koncem tedna se po Sloveniji obeta nekaj zanimivih festivalov
in dogodkov, ki bodo razveselili ljubitelje žlahtne kapljice.

18.02.2016 Avtor : Matej Luzar

Foto : www.siol.net

Specializirane revije so vina treh briških
vinarjev v zadnjem času uvrstile med najboljša na svetu. Tako so Aleš Kristančič, Jean Michel
Morel in Marjan Simčič še enkrat dokazali, da se lahko kosajo s svetovno elito. S svojimi vini se
bodo predstavili tudi nocoj ob 19. uri v novogoriški vinoteki Solum, za spremljavo pa bo poskrbela
restavracija Calypso. Dogodek bodo popestrili še novinarji , ki bodo predstavili pomen dosežka
vinarjev ter njegov vpliv na ljubitelje vina v Sloveniji in slovensko enogastronomijo nasploh , je poročal
spletni portal MMC RTV SLO. Cena dogodka je 30 evrov.

Tudi v Hiši stare trte v Mariboru bodo začeli že na četrtkov večer, in sicer bodo nadaljevali s svojimi
uspešnimi tematskimi večeri poglobljenega predstavljanja alkoholnih pijač. Januarja so razprodali
predavanje o viskijih , tokrat pa bo poznavalka žganih pijač Majda Debevec predstavila krepke
alkoholne pijače, ki nastajajo iz sladkornega trsa in agave , pri čemer bo poudarek na tekili. Če boste
ob 19. uri v Mariboru – cena dogodka znaša 15 evrov – boste lahko tako med drugim izvedeli , kako
na pijačo vpliva drugačna osnova kot pri vinjakih in viskijih ter kaj tekila pridobi s staranjem v lesenem
sodu.

V ljubljanskem Grand hotelu Union pa bo potekal 3. Salon penečih vin, ki bo tudi odprl sezono
vinsko-kulinaričnih dogodkov v prestolnici. V veliki dvorani hotela se bodo predstavili najboljši
peninarji s svojimi vrhunskimi vini, za kulinariko pa bodo skrbeli kuharski mojstri hotela Union.
Letošnja novost je Unionov izbor penečih vin , za katerega je ocenjevanje potekalo že pred festivalom.
Dve sedemčlanski komisiji sta pod vodstvom Franca Čuša s Kmetijskega inštituta in enologa Bojana
Kobala ocenili 76 vzorcev , pri čemer so največ točk v kategoriji tankovske metode namenili muškatni
penini P&F Jeruzalem, v kategoriji klasične metode ( bela) Bjani Brut , v kategoriji klasične metode
( rose) pa Gourmet rose brut kleti Istenič, je še poročal MMC. Salon bo vrata odprl ob 16. uri. V
preprodaji stane vstopnica 12 evrov, na dogodku 15 , študenti pa bodo za vstop odšteli 10 evrov.

Tagi : vinoteka Solum , Hiša stare trte , Salon penečih vin , penina , žgane pijače , vina , grand hotel union , alkohol , vino ,

Festival , Kulinarika

Preberite še

Prodajam

Prodajam

Prodajam

Zadnje aktivnosti
Zadnji oglasi
Zadnji pluski

NOVOLETNI SKOK V MORJE
09.12.15, Forum , ljubljanica

5 najglobljih jezer na svetu
06.08.15, Novice , Gregor Mlakar Svatnšk

URBANI GLADIATOR KAMNIK
27.07.15, Forum , ljubljanica

Brezskrbno na plažo s Swymbagom
08.07.15, Novice , Kristina Oliver

URBANI GLADIATOR LAŠKO
08.07.15, Forum , ljubljanica

V stotih dneh od Monaka do Trsta
29.06.15, Novice , Charly Chf

Nove slike v albumu: 2015 0625 Vzpon
na Peco

Nikita je dodal nove slikev svojo galerijo.
Poglej in komentiraj ...
26.06.15, Galerije , Nikita

Po Poti Jeprškega učitelja
14.05.15, Novice , Rudi Zevnik

Izleti na Janče ( 792 m) , 1.5.15-31.8.15
30.04.15, Forum , PEŠO

Kulinarični potep s katalogom Okusi
Gorenjske
17.03.15, Novice , Marija Kosir

15. Prešernov pohod na Zavrh
05.02.15, Forum , sdutrip

Najdaljši Zipline v Evropi
07.12.14, Novice , Kremni David Bosch

Okusi Ljubljane v Bruslju
05.12.14, Novice , Robert Titan

La Sportiva Trango Alp GTX
25.10.14, Novice , Mirko Globočnik

Nova Ribja brv v Ljubljani
13.10.14, Novice , Matic Brdnik

Pohod Po vinskih goricah na Boč I.
30.09.14, Prireditve , Velimir Baćko Bijelić

Zipline tudi v Pustolovskem parku
Geoss
23.09.14, Novice , Fika Armel

ŽIV ŽAV z mini Zminško Avanturo
11.08.14, Forum , GOSpek

Napoved: akcijske kamere Garmin
22.07.14, Novice , Jože Jere

Po slovenski planinski poti v 30 dneh
26.06.14, Novice , Bostjan Svete

Najhitrejši spusti z Mont Blanca
19.05.14, Novice , Nejc Grilc

Migingo , najbolj poseljen otok na svetu
30.04.14, Novice , Bostjan Svete

Slavnik (1028 m) iz Podgorja
29.04.14, Ture , Jan Klavora

Kje smo bili leta 2013?
08.01.14, Novice , NaProstem.si

Visoki cilji novega predsednika KZS
12.11.13, Novice , Bostjan Svete

BEGUNŠČICA 2060m
27.10.13, Forum , maratonc

STORŽIČ 2132m
28.09.13, Forum , maratonc

Na NLB sprejem za Tino Maze in
zmagovalce nagradne igre, ki so
pravilno napovedali njene točke

25.09.13, Novice , Šik Šenčur Slovenski Izdelki

Kamniško-savinjske
03.09.13, Forum , pajzbar

Planinski čevlji
17.02.16 duke

Popolnima novi , nikoli nošeni
planinski čevlji Planika
BOVEC LITE MEN AIR TEX.
Številka 44 (Po dogovoru možna tudi druga
številka). Čevlji so v originalni embalaži. Cena
80 € oz. po dogovoru.Več i ...
Cena : Po dogovoru

MAMMUT HLAČE HAUTE ROUTE
02.02.16 BLACK

Prodam čisto nove NIKOLI nošene smučarske
hlače Mammut Haute Route velikosti L , primerne
za turno smuko, smučanje ali
pohodništvo.Podrobnosti
na: www.mammut.ch/INT/en/B2C-Cate
gory/Men/Haute-Rout ...
Cena : Po dogovoru

Garmin FORERUNNER 620
13.01.16 jagoda86

www.bolha.com/rekreacija-spor t/tek/garminforerunner-620-13

02547489.html
Prikaži več

Zadnji pluski
pajzbar has_voted +1
GRINTOVEC 2558m
pajzbar : Bomo to turco objavili v prihodnjem tednu !

pajzbar has_voted +1
GRINTOVEC 2558m
pajzbar : Grintovec od Doma v Kamniški Bistrici je
dobra priprava za tako rekoč vse : ) Mi pa jutri
šibamo na Skuto čez Dolgi hrbet z Jezerskega
oziroma iz Ravenske Kočne. Menda je pot skrajno
zanimiva, heh ...

Prikaži več

Najboljši komentarji v obdobju

vino

Išči Prijava z

Uporabnik *: Geslo* : Ostani prijavljen Prijava Registracija uporabnika
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Preostanek tedna v znamenju vin, penin in tekile

Matej Luzar

SPLETNI ČLANEK

www.naprostem.si



18.2.2016 Stran/Termin:

Družbeno omrežje

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

Slovenščina · Zasebnost · Pogoji uporabe ·
Piškotki · Oglaševanje · · Več

Facebook © 2016

Izbor oglasov

Klet Brda

Naši mehurčki se že pripravljajo. Pridite jih poskusit na Salon penečih vin.
Vidimo se jutri! #penečarebula #PenineBagueri # KletBrda

14 min ·

3. Salon penečin vin / 3rd Salon of
Sparkling Wines | Facebook
Že veste, kdo vse pride na salon s svojimi penečimi
vini ? #salonpenečihvin #radostneprireditve
#grandhoteunion #ljubljana

FACEBOOK.COM

Št. všečkov : 2

Deli z ostalimi

Piškotki nam pomagajo zagotavljati , ščititi in izboljševati storitve v Facebooku. Z nadaljnjo uporabo tega spletnega mesta se strinjaš s pravilnikom o piškotkih.

E-naslov ali telefon Geslo

Prijava

Pozabil sem svojegeslo.Najostanem prijavljen/a
Pridruži sePridruži se
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Naši mehurčki se že pripravljajo. Pridite jih p...

Vinska klet "Goriška Brda"

SPLETNI ČLANEK

www.facebook.com
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Družbeno omrežje

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

Slovenščina · Zasebnost · Pogoji uporabe ·
Piškotki · Oglaševanje · · Več

Facebook © 2016

Izbor oglasov

Zabava Mmc Rtv Slovenija

Pestri dnevi po Sloveniji : Nocoj vabi Nova Gorica z degustacijo Movia ,
Simcic wines Marjan Simčič in KABAJ , Maribor pa z večerom tekile in

ruma. V petek pa bo v Ljubljani potekal 3. Salon penečin vin / 3rd Salon of

Sparkling Wines.

25 min ·

Kam te dni? V Novo Gorico na vino , Ljubljano na
penino, Maribor na tekilo
Še pred koncem tedna se po Sloveniji obeta kar nekaj zanimivih festivalov in
dogodkov. Tokrat je večina povezanih z alkoholnimi pijačami , pa naj si bo to…

RTVSLO.SI

Deli z ostalimi

Piškotki nam pomagajo zagotavljati , ščititi in izboljševati storitve v Facebooku. Z nadaljnjo uporabo tega spletnega mesta se strinjaš s pravilnikom o piškotkih.

E-naslov ali telefon Geslo

Prijava

Pozabil sem svojegeslo.Najostanem prijavljen/a
Pridruži sePridruži se
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Pestri dnevi po Sloveniji: Nocoj vabi Nova Gorica ...

Zabava Mmc Rtv Slovenija

SPLETNI ČLANEK

www.facebook.com
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SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: Žanr:

Površina/Trajanje: 1,00 Naklada:

Gesla: SALON PENEČIH VIN

Napoved dogodkov v Sloveniji in mednarodne dejavnosti Slovenije v petek, 19. februarja.
POLITIKA9.00 seja odbora DZ za zadeve EU, na kateri bodo med drugim predstavili poročilo o
slovenskem črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007-2013; DZ, velika dvorana na
Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA10.00 seja kolegija predsednika DZ, na kateri bodo
med drugim obravnavali pripravo sklica seje DZ in terminska programa dela DZ za marec in april;
DZ, sejna soba 217, Šubičeva 4, LJUBLJANA (STA)13.00 novinarska konferenca, na kateri bo
poslanec NSi Jernej Vrtovec s predstavnikoma občinskega odbora Kranj in Šenčur spregovoril o
nadaljnjih ukrepih v zvezi z nastanitvami večjega števila migrantov v občini Šenčur, komentiral pa
bo tudi ostale aktualne zadeve, povezane z migrantsko krizo; prostori NSi, Cankarjeva ulica 11,
LJUBLJANA (STA/AVDIO)14.00 seja odbora DZ za obrambo, na kateri bodo obravnavali predlog
sklepa o izvajanju pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje; DZ, velika
dvorana na Tomšičevi, vhod s Šubičeve 4, LJUBLJANA (STA)GOSPODARSTVO11.00
novinarska konferenca Zveze svobodnih sindikatov Slovenije ter Sindikata tekstilne in
usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije o usodi obutvenega podjetja Alpina; Dom sindikatov,
velika dvorana v 6. nadstropju, Dalmatinova 4, LJUBLJANA (STA/AVDIO)13.00 (predvidoma)
izjava za medije kmetijskega ministra Dejana Židana po srečanju s kmeti, župani občin,
predstavniki krajevnih skupnosti ter lovskimi družinami na področju občin Šalovci, Gornji Petrovci
in Hodoš ter predstavniki KGZS ter Sindikata kmetov Slovenije glede povzročene škode po divjadi
v letu 2015; velika dvorana, ŠALOVCILJUBLJANA - Statistični urad RS bo med drugim objavil
izsledke februarske raziskave o razpoloženju potrošnikov in podatke o odkupu lesa za
lani.DRUŽBA10.00 novinarska konferenca župana Občine Kočevje Vladimirja Prebiliča, na kateri
bo med drugim spregovoril o poslovanju Kočevskega lesa ter ugotovitvah inšpekcijskih nadzorov
nad delom občinske uprave in javnega zavoda za turizem in kulturo; občina, sejna soba,
Ljubljanska cesta 26, KOČEVJE16.00 v pričakovanju svetovnega dneva socialne pravičnosti
Rdeči križ Ljubljana pripravlja dogodek Izmenjevalnica, s katerim bodo zbirali donacije za
prejemnike pomoči in opozarjali na prisotnost revščine med mladimi; Humanitarni center RKS -
OZ Ljubljana, Tržaška cesta 132, LJUBLJANA17.00 prireditev Mostovi nas povezujejo, ki jo
prireja Veleposlaništvo Azerbajdžana v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, Ruskim centrom
znanosti in kulture v Ljubljani ter Islamsko skupnostjo v RS; Prešernov trg, LJUBLJANA18.00
dobrodelna smučarska tekma v spomin na Draga Grubelnika; smučišče Kekec, KRANJSKA
GORA18.00 razprava območnega odbora SD Murska Sobota o aktualnem stanju v EU v povezavi
z migrantsko krizo in vlogi Slovenije, na kateri bo sodelovala tudi evropska poslanka Tanja Fajon;
knjižnica, MURSKA SOBOTA18.30 okrogla miza z naslovom Ženske - možnosti in priložnosti, ki
jo pripravlja Ženski forum Slovenj Gradec, udeležila pa se je bo tudi varuhinja človekovih pravic
Vlasta Nussdorfer; Mladinski kulturni center, Ozare 18, SLOVENJ GRADECKOPER - Na
okrožnem sodišču tožba Luke Koper proti nekdanjemu predsedniku uprave družbe Robertu
Časarju zaradi neveljavnosti ustanovitve zemljiškega dolga (ob 12. uri).LJUBLJANA - Odprtje Sal
ona penečih vin.KULTURA18.00 premiera predstave Tadeja Piška z naslovom In še Rdeča
kapica; Mini teater, dvorana Bernard-Marie Koltes, Križevniška 1, LJUBLJANA18.00 odprtje
razstave avtorja Wolfganga Temmela z naslovom Severnokorejske krajine; Galerija Ravne,
Gledališka pot 1, RAVNE NA KOROŠKEM18.00 premiera dokumentarne zgodovinske drame Križ
in kladivo scenarista in režiserja Bojana Labovića v produkciji Studia Legen; kino Velenje,
VELENJE18.00 odprtje razstave Objektivi iz Zvezdnega mesta; Ksevt, VITANJE19.30 premiera
gledališke predstave Varovano območje Harolda Pinterja v režiji Janeza Pipana; SLG Celje, veliki
oder, Gledališki trg 5, CELJE20.00 premiera predstave Tarzan v režiji Eve Nine Lampič; SNG
Drama Ljubljana, Mala drama, Erjavčeva 1, LJUBLJANA21.30 premiera predstave ÜberŠkrip
Jelene Rusjan; Slovensko mladinsko gledališče, dvorana stara pošta,. Vilharjeva 11,
LJUBLJANASEMIČ - Z recitalom domovinskih pesmi se bodo začeli Krakarjevi dnevi ob 90.
obletnici rojstva jezikoslovca Lojzeta Krakarja (do 21.).MEDNARODNA DEJAVNOSTBRUSELJ -
Predsednik vlade Miro Cerar se bo udeležil drugega dne zasedanja voditeljev v okviru izrednega
zasedanja Evropskega sveta (ob 10. uri v palači Justus Lipsius; izjava za medije po koncu
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Napoved - Slovenija, 19. 2. (petek)

bp/tep/bst/bp

SPLETNI ČLANEK

www.sta.si
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zasedanja). (STA/AVDIO)PRAGA - Predsednik republike Borut Pahor bo sklenil obisk na
Češkem. (program v nadaljevanju)PROGRAM OBISKA PREDSEDNIKA REPUBLIKE BORUTA
PAHORJA NA ČEŠKEM9.45 sprehod čez Karlov most (fototermin); Karlov most, PRAGA10.15
predsednika republike pred Narodnim muzejem Vitkov sprejmejo praška županja Vladislava
Hujova, šef protokola urada češkega predsednika republike in generalni direktor Narodnega
muzeja Praga Michal Lukeš; Narodni muzej Vitkov, PRAGA10.20 predsednik republike položi
venec na Narodni spomenik Vitkov (fototermin); sledi ogled muzeja; Narodni muzej Vitkov,
PRAGA11.00 predsednik republike položi cvetje na grob Vaclava Havla (pokopališče Vinohrady);
ob 11.25 obisk Cerkve Srca Jezusovega na Vinohradih, kjer se predsednik vpiše v knjigo gostov
ter si ogleda kripte in cerkvene ure v galeriji (fototermin); PRAGA13.30 srečanje predsednika
republike s podpredsednikom češke vlade Pavlom Belobradekom; sledi delovno kosilo (modri
salon; fototermin na začetku); Palača Liechtenstein, PRAGAtelefon (sprejemanje servisa): 01/ 24
10 152telefaks: 01/ 43 42 970e-mail: desk@sta.simnenje/pripombe o servisu STA: e-mail:
pripomba@sta.siDEŽURNI:notranjepolitično uredništvo:dopoldne Maja Oprešnik, popoldne Bojan
Šuštartel. št.: 01/ 24 10 130, e-mail: notranja@sta.sigospodarsko uredništvo:dopoldne Martina
Gojkošek, popoldne Urška Kristantel. št.: 01/ 24 10 140, e-mail:
gospodarstvo@sta.sizunanjepolitično uredništvo:dopoldne Jure Kos, popoldne Jasna Vrečkotel.
št.: 01/ 24 10 110, e-mail: zunanja@sta.sikulturno uredništvo: Maja Čehovin Korsikatel. št.: 01/ 24
10 148, e-mail: kultura@sta.sivečerni dežurni urednik (od 17. do 23. ure): Mojca Zorkospremljate
nas lahko tudi na:Facebook: https://www.facebook.com/STA.NoviceTwitter:
https://twitter.com/STA_novice
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ISKANJE...

Spoznajte vinsko klet P&F Jeruzalem

Dobrodošli pri družini Puklavec !

…
Spoznajte vina iz ene največjih vinskih kleti v Sloveniji , za katero od leta 2009 skrbi
družina Puklavec , ponaša pa se z več kot 80 let dolgo vinsko tradicijo.

Vinogradi P&F Jeruzalem Ormož se nahajajo v Ljutomersko-Ormoških goricah ter
Jeruzalemu in sodijo med najboljše vinorodne lege za bela vina na svetu. Kot pravi
Mitja Herga, direktor in glavni enolog kleti , so obdarjeni z zavidanja vrednim podnebjem
in najprimernejšo geologijo za uspevanje trt, imajo vrhunsko vinsko klet z najsodobnejšo
opremo in nadarjene vinarje, zato ni nobenega izgovora, da ne bi pridelovali najboljših
vin na svetu.

Ponudniki gostinske
opreme

Ponudniki hrane in
pijače

Storitve za gostince Uporabni članki in
novosti

Aktualne novice in
dogodki

Turizem

DOMOV KDO SMO IN KONTAKTI PRAVNO OBVESTILO
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Spoznajte vinsko klet P&F Jeruzalem

Gastrogurman

SPLETNI ČLANEK

www.gastrogurman.si
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Email Address

Želite prejemati sveže e-novice?
Vpiši me

Vina iz vinske kleti P&F Jeruzalem so sveža , sadna in elegantna. Predstavljajo se v prepoznavnih linijah
Jeruzalem Ormož in Ljutomerčan ter liniji Gomila , namenjeni predvsem gostinstvu. V kleti so sprejeli celovit
pristop k vinarstvu , kar jim omogoča natančno kontrolo kakovosti v vseh fazah procesa – od sadike do
steklenice vina. Klet ima namreč svojo lastno trsnico, kjer v tesnem sodelovanju s Kmetijskim inštitutom
Slovenije vsako leto vzgojijo 170.000 novih trt. Obenem ima P&F Jeruzalem tudi največjo arhivsko klet v

Sloveniji , kjer hranijo preko 250 tisoč steklenic , med katerimi so samo najboljši letniki, vključno z

legendarnim Sauvignonom letnika 1963.

Grozdje pridelujejo na naravi prijazen način in ga še vedno obirajo ročno. V vinogradih raste več vrst grozdja ,
vključno s šiponom , sauvignonom , sivim in belim pinotom , laškim in renskim rizlingom , tramincem, rumenim
muškatom, chardonnayem, … Opremljeni z najsodobnejšo tehnologijo , grozdje predelujejo skoraj popolnoma
brez kisika in ga fermentirajo pri kontrolirani temperaturi , kar zagotavlja kakovost in svežino vin. Za svoja vina
vsako leto prejmejo številna priznanja za kakovost , doma in v tujini. Prvo letošnje priznanje je za klet osvojila
priljubljena Muškatna penina Jeruzalem Ormož, ki jo je strokovna žirija na 3. Salonu penin v Grand Hotelu
Union v kategoriji penin po charmat oziroma tankovski metodi postavila na prvo mesto. Poleg penin po
charmat metodi , ki jih najdete v liniji Jeruzalem Ormož, v vinski kleti pridelujejo tudi izvrstno penino Gomila po
klasični metodi. Konec lanskega leta so otvorili tudi na novo prenovljeno in sodobno opremljeno dvorano za

penine po klasični metodi.

Muškatna penina je vse bolj priljubljena izbira ljubiteljev aromatičnih, trend penin. Pridelana je po charmat
postopku iz sorte muškat ottonel. Je lahkotnejša, živahna, osvežujoča penina, ki očara s svojo značilno
muškatno cvetico. Odlična je za najrazličnejše priložnosti, v njej lahko uživate samostojno ali jo ponudite kot
aperitiv.

V P&F Jeruzalem so si zadali cilj , da postavijo Slovenijo na zemljevid prepoznavnih vinorodnih držav. Letno
proizvedejo okrog 5 milijonov litrov vina , od tega kar 70% izvozijo v 26 držav po vsem svetu : Nizozemska ,
Anglija, Hrvaška, Poljska, Avstrija , Nemčija, Belgija, ZDA, Brazilija, Kanada in druge.

Obiščite vinsko klet P&F Jeruzalem Ormož , uživajte v degustaciji odličnih vin, hkrati pa obiščite še preko 300
let staro Zidanico Malek, ki se nahaja sredi vinorodnih Jeruzalemskih goric.
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Domov Kdo smo in kontakti Pravno obvestilo

Minister za zdravje opozarja : Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju ! Vse pravice pridržane @ 2016.
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