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Kvadrati

Stran/Termin: 30

SLOVENIJA

Vino Ljubljana, prireditev s tradicijo
Prireditev Vino Ljubljana pod skupno blagovno znamko združuje dva dogodka: 56.
mednarodno ocenjevanje vin, ki bo letos potekalo med 27. in 29. junijem, in 50. mednarodni
vinski sejem, ki ga pripravljajo med 4. in 6. septembrom
( AJD)
V VINU JE RESNICA

Žanr: POROČILO

Naklada: 41.600,00

LJUBLJANSKA VINSKA POT
www.kvadrati.si

Stran/Termin: 1

SLOVENIJA

Vino Ljubljana, prireditev s tradicijo
Prireditev Vino Ljubljana pod skupno blagovno znamko združuje dva dogodka: 56.
mednarodno ocenjevanje vin, ki bo letos potekalo med 27. in 29. junijem, in 50. mednarodni
vinski sejem, ki ga pripravljajo med 4. in 6. septembrom
Uroš Ajdišek
/

Žanr: SPLETNI

Naklada:

LJUBLJANSKA VINSKA POT
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SLOVENIJA

2.6.2014 Kvadrati

Stran/Termin:

30

Naslov: Vino Ljubljana, prireditev s tradicijo
Avtor: ( AJD)
Rubrika/Oddaja: V VINU JE RESNICA
Površina/Trajanje:

551,00

Žanr: POROČILO
Naklada: 41.600,00

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT

Vino Ljubljana, prireditev s tradicijo
Prireditev Vino Ljubljana pod skupno blagovno znamko združuje dva dogodka : 56. mednarodno
ocenjevanje vin , ki bo letos potekalo med 27. in 29. junijem , in 50. mednarodni vinski sejem , ki ga
pripravljajo med 4. in 6. septembrom
Letos bo mednarodno ocenjevanje
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vin , na katerem pričakujejo
vinarje z več kot 400 vzorci iz 15
držav, potekalo na Ljubljanskem
gradu , odprtje vinskega sejma
z razglasitvijo najvišjih odličij
mednarodnega ocenjevanja pa
načrtujejo v Slovenski filharmoniji
, tako kot je bilo leta 1955 , ko
je bilo prvo mednarodno ocenjevanje
vin , ki slovi kot najstarejše
na svetu. Prireditev nastaja v
partnerstvu s Turizmom Ljubljana
prestolnica se že
od leta 1987 ponaša z nazivom
Mesto trte in vina , s Turizmom
v zidanicah ter trgovsko verigo
Tuš, ki bo poskrbela za promocijo
in dostopnost nagrajenih vin
najširši javnosti. Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje Vlade RS je
njen častni pokrovitelj , glavna
pokrovitelja 56. Mednarodnega
ocenjevanja pa sta OIV – mednarodna
organizacija za trto in vino ,
ter UIOE , Mednarodna zveza
enologov.
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PRIZNANO OCENJEVANJE
V LJUBLJANI
Ljubljansko mednarodno
vin Vino Ljubljana predstavlja
najstarejše mednarodno
ocenjevanje v Evropski uniji in na
svetu. Za prvo moderno mednarodno
ocenjevanje vin štejemo
leto 1955 , ko je ljubljansko
dobilo pokroviteljstvo
Mednarodne organizacije za trto
in vino ( OIV ) , ki ga je obdržalo do
danes. Sčasoma je Vino Ljubljana
postalo referenčno ocenjevanje
svetovnih organizacij , odgovornih
za senzorično analizo vin – OIV ,
UIOE, in bilo vselej vzor vsem ostalim
razvijajočim se ocenjevanjem
na svetu.
ocenjevanje

ocenjevanje

Iztok Klenar , predsednik letošnjega
ocenjevanja , je predstavil
delo mednarodnih komisij in
potek ocenjevanja , ki ga zaznamujejo
najvišja strokovna raven

Letos bo mednarodno ocenjevanje vin , na katerem pričakujejo vinarje

z

več kot 400 vzorci iz 15 držav ,

potekalo na Ljubljanskem gradu.
in dosledno strogo spoštovanje

SEJEM V MESTU TRTE IN VINA

mednarodnih pravil , po katerem
slovi ljubljansko ocenjevanje po
vsem svetu.

Mednarodni vinski sejem je ena
najstarejših sejemskih prireditev
v Sloveniji , prvi sejem v Ljubljani
je bil namreč leta 1954. Sejem
je živel , se razvijal , odzival na
razmere v vinogradništvu in
vinarstvu , doživljal blesteče
ter ponesel ime Ljubljane
in Slovenije v tujino. Preživel je
49 let in je zagotovo med najstarejšimi
vinskimi sejmi v Evropi
in svetu. Kot je poudaril direktor

Letos bo ocenjevanje potekalo
na Ljubljanskem gradu , kar bo

dalo prireditvi še poseben pečat.
Matjaž Kovačič , vodja prireditve
Vino Ljubljana , na podlagi dosedanjih
prijav napoveduje udeležbo
vinarjev z več kot 400 vzorci iz 15
držav. Poleg medalj bodo podelili
še posebna priznanja : svetovni
šampion , trofejo Tsukamoto,
diplomo Akos Asvany , prvak države
, slovenski šampion , prvak
okoliša , slovenski prvak
sorte in zmagovalec slovenskih
vinskih posebnosti.

vinorodnega

trenutke

Gospodarskega razstavišča ,
mag. Iztok Bricl , so prepričani ,
da Slovenija potrebuje vinski
sejem za ponovni prodor med
pomembne svetovne
države. Vinske

sejme imajo namreč tako rekoč
vse evropske vinogradniškovinarske
države. Vinski sejem ,
skupaj z vodilnim svetovnim
ocenjevanjem vin , odličnimi
slovenskimi vini in stoletno tradicijo
vinske trgovine v Ljubljani ,
je prestolnici prinesel že leta
1987 laskavi naziv Mesto trte in
vina. Ljubljana bo v času sejma
zaživela v znamenju vina. Mag.
Petra Stušek , v. d. direktorice
Turizem Ljubljana , je povedala ,
da Turizem Ljubljana skupaj z
gostinci obuja Ljubljansko vinsko
pot , vinarji se bodo lahko
z gostinci dogovorili o posebni
ponudbi svojih vin.

vinogradniško-vinarske

( AJD )
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1

Naslov: Vino Ljubljana, prireditev s tradicijo
Avtor: Uroš Ajdišek
Rubrika/Oddaja: /

Žanr: SPLETNI ČLANEK

1.323,88

Površina/Trajanje:

Naklada:

Gesla: LJUBLJANSKA VINSKA POT
http://www.kvadrati.si/default.asp?kaj=1&id=2014060206032324&tab=Vecer2001
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KVADRATI

junij 2014

Datum:

Stran:

Iskanje po člankih objavljenih
v

Oglaševanje

prilogi Kvadrati od leta 2009.

Naslovnica:

Ponedeljek,

2.

junij 2014

KVADRATI

V VINU JE RESNICA

Vino Ljubljana, prireditev s

tradicijo
Prireditev Vino Ljubljana pod skupno blagovno
znamko združuje dva dogodka: 56. mednarodno
ocenjevanje vin, ki bo letos potekalo med 27. in 29.
junijem, in 50. mednarodni vinski sejem, ki ga
pripravljajo med 4. in 6. septembrom
2.

-

junij 2014

KAKO
IZOLACIJO DO
PRIHRANKOV?

Letos bo mednarodno
ocenjevanje vin, na katerem
pričakujejo vinarje z več kot 400
vzorci iz 15 držav, potekalo na
Ljubljanskem gradu, odprtje
vinskega sejma z razglasitvijo
najvišjih odličij mednarodnega
ocenjevanja pa načrtujejo v
Slovenski filharmoniji, tako kot je
bilo leta 1955, ko je bilo prvo
mednarodno ocenjevanje vin, ki
slovi kot najstarejše na svetu.
Prireditev nastaja v partnerstvu
s Turizmom Ljubljana
slovenska
Tit Košir
prestolnica se že od leta 1987
ponaša z nazivom Mesto trte in
s Turizmom v zidanicah
vina
ter trgovsko verigo Tuš, ki bo
poskrbela za promocijo in
dostopnost nagrajenih vin
najširši javnosti. Ministrstvo za
kmetijstvo in okolje Vlade RS je
njen častni pokrovitelj, glavna pokrovitelja 56. Mednarodnega ocenjevanja pa
sta OIV mednarodna organizacija za trto in vino, ter UIOE, Mednarodna
zveza enologov.
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Stran/Termin:
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Priznano ocenjevanje v Ljubljani
Ljubljansko mednarodno ocenjevanje vin Vino Ljubljana predstavlja najstarejše
mednarodno ocenjevanje v Evropski uniji in na svetu. Za prvo moderno
mednarodno ocenjevanje vin štejemo leto 1955, ko je ljubljansko ocenjevanje
dobilo pokroviteljstvo Mednarodne organizacije za trto in vino (OIV),
ki ga je
obdržalo do danes. Sčasoma je Vino Ljubljana postalo referenčno ocenjevanje
svetovnih organizacij, odgovornih za senzorično analizo vin - OIV, UIOE, in
bilo vselej vzor vsem ostalim razvijajočim se ocenjevanjem na svetu.

Iztok Klenar, predsednik letošnjega ocenjevanja, je predstavil delo
mednarodnih komisij in potek ocenjevanja, ki ga zaznamujejo najvišja
strokovna raven in dosledno strogo spoštovanje mednarodnih pravil, po
katerem slovi ljubljansko ocenjevanje po vsem svetu.
Letos bo ocenjevanje potekalo na Ljubljanskem gradu, kar bo dalo prireditvi še
poseben pečat. Matjaž Kovačič, vodja prireditve Vino Ljubljana, na podlagi
dosedanjih prijav napoveduje udeležbo vinarjev z več kot 400 vzorci iz 15
držav. Poleg medalj bodo podelili še posebna priznanja: svetovni šampion,
trofejo Tsukamoto, diplomo Akos Asvany, prvak države, slovenski šampion,
prvak vinorodnega okoliša, slovenski prvak sorte in zmagovalec slovenskih
vinskih posebnosti.

Sejem v mestu trte in vina
Mednarodni vinski sejem je ena najstarejših sejemskih prireditev v Sloveniji,
prvi sejem v Ljubljani je bil namreč leta 1954. Sejem je živel, se razvijal,
odzival na razmere v vinogradništvu in vinarstvu, doživljal blesteče trenutke
ter ponesel ime Ljubljane in Slovenije v tujino. Preživel je 49 let in je zagotovo
med najstarejšimi vinskimi sejmi v Evropi in svetu. Kot je poudaril direktor
Gospodarskega razstavišča, mag. Iztok Bricl, so prepričani, da Slovenija
potrebuje vinski sejem za ponovni prodor med pomembne svetovne
vinogradniškovinarske države. Vinske sejme imajo namreč tako rekoč vse
evropske vinogradniškovinarske države. Vinski sejem, skupaj z vodilnim
svetovnim ocenjevanjem vin, odličnimi slovenskimi vini in stoletno tradicijo
vinske trgovine v Ljubljani, je prestolnici prinesel že leta 1987 laskavi naziv
Mesto trte in vina. Ljubljana bo v času sejma zaživela v znamenju vina. Mag.
Petra Stušek, v. d. direktorice Turizem Ljubljana, je povedala, da Turizem
Ljubljana skupaj z gostinci obuja Ljubljansko vinsko pot, vinarji se bodo lahko
z gostinci dogovorili o posebni ponudbi svojih vin.

Uroš Ajdišek
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