
 

 

 
Ljubljanska vinska pot – Martinovanje v Ljubljani, 10. 11. 2018 
 
1. NAVODILA ZA DEGUSTACIJE, PRODAJO IN  RAVNANJE Z VREDNOSTNIMI KUPONI 

 
A) DEGUSTACIJE 

 Manjšo količino vina (požirek) in hrane (grižljaj) ponudite obiskovalcem brezplačno v 
degustacijo. Večjo količino ponudite za plačilo ali za gotovino ali za vrednostne kupone 
organizatorja. 

B) PRODAJA raztočenega vina (1 dcl  ali več) 
 Raztočeno vino (na kozarec) prodajajte SAMO za vrednostne kupone, pri čemer ni potrebno, 

da izdajate svoje račune. V primeru gotovinske prodaje, ste račune dolžni izdajati sami.  
 Priporočamo, da imate v ponudbi vsaj 1 vino, ki ga boste prodajali po 1€=1 kupon=1 dcl. 
 Za vino, ki je dražje pa po ceniku zahtevate poljubno število kuponov. 

C) PRODAJA STEKLENIC 
 Polne in zaprte steklenice lahko prodajate za gotovino in izdajate vaše račune. 
 Če originalno zaprte steklenice prodajate tudi za kupone, izdajanje računov ni potrebno. 

D) PRODAJA KUPONOV 
1. Kupone po enotni ceni 1€ = 1 kupon bomo obiskovalcem prodajali izključno na naših info 

stojnicah. 
2. Kuponi so ZELENE BARVE z napisom - Kupon za vnovčenje (zadržite vi). 
3. Pred vnovčenjem obvezno preverite ustreznost 

kupona, ki mora biti originalen: 
 
 
 
 
Vzorec veljavnega vrednostnega kupona: 
 
 
 
 
 
E) OBRAČUN PREJETIH KUPONOV 

 Obračun vnovčenih kuponov bomo opravili po prireditvi.  
 Prejete kupone skrbno shranjujte. 
 po prireditvi jih POŠLJITE po pošti skupaj Z RAČUNOM 
 Znesek računa mora biti enak številu prejetih kuponov zmanjšan za 10%, kolikor znašajo 

operativni stroški organizatorja za tisk in prodajo kuponov in zmanjšan za dodatnih 22% DDV, 
ki ga moramo odvesti od prodanih kuponov. Po tem izračunu je vaša neto cena, ki nam jo 
zaračunate 73,77 €. Zavezanci za DDV pa k tej ceni prištejete še 22% DDV.  
Primer izračuna pri 100 unovčenih kuponov: 

a) Ste zavezanci za DDV: 73,77 (neto cena) + 16,23 (22% DDV) = 90,00 € 
b) Niste zavezanci za DDV: 73,77,00 (neto cena) + 0,00 (ddv) = 73,77 € 

          V primeru b) obvezno navesti, da niste zavezanci za ddv in zakonsko podlago. 
 Tekst na računu: prodaja na LVP na podlagi vrednostnih bonov 
 Račun skupaj s kuponi pošljite  v roku 30 dni (do 10.12. 2018). 

 



 

 

 
Račun in pošiljko s kuponi naslovite na: Poslovno svetovanje Radomir Stojanović s.p., Likozarjeva 
14, 1000 Ljubljana.  
 
 
2. POSODE ZA LED, ODLIVALNE POSODE, VRČI ZA VODO 

 Inventar lahko prevzamete na INFO stojnicah nasproti Mestne hiše in na INFO stojnici na 
Prešernovem trgu. 

 Po končani prireditvi izposojeni inventar vrnite na istem mestu. V primeru, da pride do izgube  
posode za led, vam jo bomo obračunali po ceni 30€ + DDV, odlivalno posodo ali vrč za vodo 
pa po ceni 5€ + DDV. 

 
3. OSKRBA Z LEDOM MED PRIREDITVIJO 

 Oskrbo z ledom bo v intervalih in glede na vreme izvajala naša ekipa. 
 V primeru nekaj minutnega čakanja na led, vas prosimo za razumevanje. 
 Led bomo v posode DODAJALI, zato vode, ki se bo nabrala v posodi ne odlivajte v celoti stran, 

ampak jo nekaj prihranite (voda v kombinaciji z ledom najbolje hladi).  
 
4. RAVNANJE Z ODPADKI 

 VINARJI: Na stojnici je vreča za mešane odpadke, prazne steklenice pa odlagajte v svoje 
kartone in jih po prireditvi pustite ob vaši stojnici. 

 PONUDNIKI S HRANO: Na stojnici sta dve vreči: za mešane in biološke odpadke 
 V primeru razbitih kozarcev/stekla o tem obvestite najbližjo INFO stojnico. 

 
5. PREPOVEDI 

 Prepovedano je točiti vino ali druge alkoholne pijače mladoletnim in alkoholiziranim osebam! 
 Prepovedano je točiti vino v kakršnekoli druge kozarce, razen v uradne kozarce organizatorja. 
 Na območju prireditve je prepovedano postavljanje dodatnih elementov - šotorov, nadstreškov. 

Dodatne mize namenjene lažji organizaciji dela in mize namenjene obiskovalcem so dovoljene 
IZJEMOMA in PO VNAPREJŠNJEM DOGOVORU Z ORGANIZATORJEM.  

 Ob zaključku dela na stojnicah, ne smete puščati vina v steklenicah, ki jih pustite ob stojnici. 
 
6. ZAKLJUČEK PRIREDITVE 

 
Prireditev se konča ob 17. uri. Prosimo, da takrat prenehate točiti/ponujati vino in hrano. Po 
17. uri pospravite svoje stvari in vrnite izposojeni inventar. Pooblaščeno podjetje bo pričelo 
odvažati stojnice in pospravljati prizorišče ob 17. uri, zato podaljševanje dela ni dovoljeno.  
 
 
Spoštovani, v dobro vseh vas prosimo, da spoštujete vsa navodila organizatorja! 
 
Uspešno delo vam želi, 
Organizacijska ekipa Ljubljanske vinske poti 


