Spoštovani,
veseli nas, da se nam boste pridružili v Ljubljani na dogodku »Ljubljanska vinska potPoletna vinska razvajanja«, v soboto, 16. junija 2018, med 11. in 21. uro. Z
navodili, ki sledijo seznanite tudi osebe, ki bodo delale na vaši stojnici.
DOSTOP DO PRIREDITVENEGA PROSTORA

Center Ljubljane je za promet zaprt, zato dostop do stojnic v mestnem jedru z
avtomobilom ni možen*. Priporočamo vam, da se za to priložnost opremite z
vozički. Dovoz je sicer možen do Ciril-Metodovega trga ali do Miklošičeve ulice
(hotel Union), kjer lahko tovor hitro razložite in ga z vozički pripeljete do stojnic.
Parkiranje je možno v bližnjih parkirnih hišah in s parkirnimi listki po ljubljanskih
ulicah (več info na www.lpt.si/parkirisca). Priporočamo parkiranje v garažni hiši Grand
hotela Union, Miklošičeva 1, *razen za tiste, ki so pravočasno naročili dovolilnico
STOJNICE

Stojnice bodo na razstavnih prostorih pripravljene ob 9:00. Od te ure naprej lahko
pričnete prinašati svoje stvari, vendar pred uradnim odprtjem ob 11:00 uri stojnice ne
bodo odprte za obiskovalce, zato vas prosimo, da to upoštevate. Stojnice niso
varovane. Razstavljavci, ki boste koristili dovolilnice za dovoz lahko le to
izkoristite med 9.00 in 10.00 uro, vstop na Ciril-Metodovem trgu. Po tej uri
morate avtomobile odpeljati iz cone, kjer je prepovedan promet z motornimi vozili.
Neupoštevanje tega navodila lahko za kršitelja pomeni visoke kazni, za organizatorja
pa prepoved prireditve.
LJUBLJANA – Zelena prestolnica Evrope 2016

V luči Ljubljane, lanskoletne Zelene prestolnice Evrope, bomo pri organizaciji našega
dogodka stremeli tudi k načelom trajnostnega razvoja. Sodelujoče zato pozivamo k
skrbnemu ločevanju odpadkov, smotrni rabi vode, gostince pa posebej k uporabi
pribora in embalaže za večkratno uporabo ali bio razgradljive embalaže.
ORGANIZATORJI BOMO POSKRBELI ZA NASLEDNJE:







Prodajo in kavcijsko izposojo kozarcev obiskovalcem in razstavljavcem
Prodajo vrednostnih kuponov za nakupe vaših proizvodov
Vreče za smeti na vsaki stojnici (ponudniki dolžni ločeno zbirati odpadke)
Možnost izposoje posode za led, odlivalne posode in vrča za vodo
Oskrbo z ledom

INFO STOJNICA nasproti Mestne hiše: izposoja inventarja

Na INFO stojnici nasproti Mestne hiše si lahko izposodite posodo za led, odlivalno
posodo in vrč za vodo (proti podpisu reverza), ki jih ob koncu prireditve vrnete.

POMEMBNO – NE SPREGLEJTE





Vina in ostale izdelke ohladite že doma in jih shranite ter pripeljite v svojih
hladilnih torbah!
Vino je dovoljeno točiti le v uradne kozarce organizatorja!
Prazne steklenice shranjujte v kartone od vina in jih ne puščajte okoli
stojnice oz. pod stojnico!

REGISTRACIJA ZA PRODAJO NA PRIREDITVI

Če boste svoje pridelke – proizvode prodajali, morate biti ustrezno registrirani (kot
kmetje, s.p., d.o.o., idr.), registracijske dokumente morate imeti tudi seboj na
prireditvi. Poskrbite, da bo izdaja računov skladna z zakoni, saj vam v nasprotnem
primeru kot organizator ne smemo dovoliti prodaje. V kolikor nam še niste poslali
svoje registracije glede prodaje ali pa je pri le tej (glede na pretekla leta) prišlo do
spremembe, vas prosimo, da to storite najkasneje do petka, 15/6/2018. Prodajne
cene oblikujete prosto, po zakonu pa morajo biti ceniki izdelkov vidno izobešeni.
Cenike pripravite sami in jih na dan prireditve obesite na stojnico.
DEGUSTACIJA IN PRODAJA VINA, HRANE IN DRUGIH IZDELKOV

V skupnem interesu je, da se prireditve udeleži čim več obiskovalcev, saj bomo tako
vsem sodelujočim zagotovili dober obisk, promocijo in prodajo. Ker je prireditev brez
vstopnine in na javnih površinah, smo organizatorji skupaj z vami, ponudniki, dolžni
obiskovalcem zagotoviti t.i. »degustacijske količine« brez plačila – na kratko to
pomeni, da obiskovalcem »požirek vina« oz. grižljaj hrane ponudite brezplačno, vse
nadaljnje želje obiskovalcev pa zaračunate. OPOZORILO: v skladu z informacijo
inšpekcijskih služb, prodaja vina na kozarec (raztočenega), večini
nastopajočim (razen tistim, ki ste ustrezno registrirani – gostinci, vinotoči v
Ljubljani) NI DOVOLJENA. Prodajate pa lahko cele steklenice, ki morajo biti
ustrezno opremljene s podatki o odločbi zavoda. Zaradi omenjene prepovedi
bomo tudi letos prodajali vrednostne kupone, s katerimi bo nakup vina na kozarec
možen. Več informacij v nadaljevanju:
VREDNOSTNI KUPONI

Organizatorji bomo na INFO stojnicah prodajali vrednostne kupone po 1€, ki jih
bodo obiskovalci unovčevali pri vas in jih boste sprejemali kot plačilo. Priporočamo,
da imate vsaj eno, osnovno vino v ponudbi v vrednosti 1€ = 1dcl (=vrednost kupona).
Vsi ponudniki so dolžni sprejemati vrednostne kupone kot plačilno sredstvo.
Vzorce kuponov in natančna navodila boste prejeli ob prihodu na prireditev. Obračun
unovčenih kuponov bomo opravili po prireditvi. Kupone shranjujte in jih po prireditvi
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 € (100 kuponov). Zavezanci za DDV pa k tej ceni prištejete še 22% DDV.

Primer izračuna pri 100 unovčenih/prejetih kuponih:
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.
Račun skupaj s kuponi pošljite v roku 30 dni (do 16. 07. 2018).
• Tekst na računu: prodaja na LVP na podlagi vrednostnih bonov.
Račun in pošiljko s kuponi naslovite na: Poslovno svetovanje Radomir Stojanović
s.p., Likozarjeva 14, 1000 Ljubljana.
Kontaktni osebi za razstavljavce na prireditvi sta Uroš Stojanovič (tel.:040 606 019)
in Špela Štokelj (tel.: 040 661 106).
S prijaznimi pozdravi,
Organizacijska ekipa Ljubljanske vinske poti

