
 

 

LJUBLJANSKA VINSKA POT 2017 
predstavlja 

POLETNA VINSKA RAZVAJANJA 
in 

prvi dve soboti v novembru  

MARTINOVANJE V LJUBLJANI  
v sklopu projekta November – mesec vina in kulinarike v Ljubljani 

 
KJE? 

Ulice in trgi širšega mestnega jedra Ljubljane   
 

KDAJ? 
Poletna vinska razvajanja, sobota, 17. junij 2017, med 11. in 21. uro 

Martinovanje v Ljubljani I, sobota 4. november 2017, med 10.00 in 17.00 uro 
Martinovanje v Ljubljani II, sobota 11. november 2017, med 10.00 in 17.00 uro 

 
 NOV KONCEPT VINSKO KULINARIČNIH PRIREDITEV NA PROSTEM 
Skupaj z Turizmom Ljubljana ter partnerskimi hoteli in gostinskimi lokali v središču 
Ljubljane smo se odločili, da cel november posvetimo vinu in kulinariki. Zato bo 
Ljubljanska vinska pot živela skozi cel november. Prvo in drugo novembrsko soboto 
bomo martinovali na prostem, med tednom pa v partnerskih hotelih in gostinskih 
lokalih. Dogajanje iz ožjega mestnega jedra se bo razširilo na nove lokacije: 
Cankarjevo nabrežje, Petkovškovo nabrežje, Ciril Metodov trg, Wolfovo ulico, 
Miklošičevo cesto, Nazarjevo in Trubarjevo ulico. S širitvijo želimo povezati večje 
število partnerjev, povečati število rasztavljavcev in obiskovalcev ter možnosti za 
promocijo in prodajo vina.  
 
Prva, poletna izvedba Ljubljanske vinske poti - Poletna vinska razvajanja ostaja v 
nespremenjeni obliki in na tradicionalni lokaciji: na Mestnem trgu in Stritarjevi ulici. 
  

KAKO LAHKO SODELUJETE? 
Odločite se lahko za sodelovanje samo na eni, na dveh ali na vseh treh izvedbah 
Ljubljanske vinske poti. Prijavljenim vinarjem na novembrski izvedbi bomo skušali 
poiskati partnerski lokal, ki bo imel vaša vina v posebni ponudbi tudi, ko vinarjev ne bo 
fizično prisotnih v Ljubljani (med tednom). Nabor možnih partnerjev vam bomo 
posredovali naknadno, po prijavi, najkasneje dva tedna pred prireditvijo. 
  
Vabljeni vinarji, gostinci, turistične kmetije in turistično-informacijski centri, da 

se predstavite tisočim Ljubljančankam, Ljubljančanom, obiskovalkam in 
obiskovalcem Ljubljane ter navdušite z okusi, barvami, vonji in zvoki!   

 
 



 

 

POGOJI SODELOVANJA 
 
1. PRIJAVE IN ROKI PLAČILA: 
- prijave potekajo preko elektronske prijavnice: http://prijavnica.radost.si/login; 
- roki za prijavo: 

- Poletna vinska razvajanja: 19. maj 2017; 
- obe Martinovanji v Ljubljani: 29. september 2017; 

- roki za plačilo: 
- Poletna vinska razvajanja: 31. maj 2017; 
- obe Martinovanji v Ljubljani: 13. oktober 2017. 

 
OPOMBA 
S prijavo sprejemate tudi Splošne in plačilne pogoje sodelovanja 2017, objavljene na spletni strani v 
zavihku ZA RAZSTAVLJAVCE. Prijava je veljavna s plačilom predračuna! 

 
2. CENA NASTOPA: 
- nastop na eni prireditvi: 200,00 € + DDV; 
- nastop na dveh prireditveh: 360,00 € + DDV; 
- nastop na treh prireditveh: 480,00 € + DDV. 
 
OPOMBA 
Paketna cena za dve oziroma vse tri izvedbe velja ob hkratni prijavi na dve oziroma vse tri prireditve do 
19. maja 2017 in plačilu celotnega zneska do 31. maja 2017. Ugodnosti veljajo le v primeru prijave 
in plačila v predvidenem roku!  

 
3. CENA NASTOPA VKLJUČUJE: 
- standardno opremljeno stojnico (pult in napisna tabla), na kateri lahko predstavite 
poljubno število vaših proizvodov; 
- oskrbovanje obiskovalcev z vinskimi kozarci; 
- osnovni vpis v predstavitveni brošuri prireditve in na uradni spletni strani; 
- promocijo priredite; 
- možnost izposoje odlivalne posode in posode za led; 
- oskrbo z ledom.  
 
4. OGLAŠEVANJE  
a) na spletni strani (www.ljubljanskavinskapot.si): 
- izmenično vidna pasica (300 x 250 px) za eno prireditev obdobje enega meseca pred 
prireditvijo: 50,00 € + DDV; 
- izmenično vidna pasica za vse prireditve za obdobje šest mesecev: 80,00 € + DDV; 
b) v brošuri posamezne prireditve: 
- 1 stran: 100,00 € + DDV; 
- ½ strani: 70,00 € + DDV; 
- logotip: 50,00 € + DDV.  

http://prijavnica.radost.si/login


 

 

5. DODATNE INFORMACIJE 
V primeru vprašanj ali želje po dodatnih pojasnilih nas kontaktirajte: 
- Rado Stojanovič, info@radost.si, +386 (0)41 620 696; 
- Špela Štokelj, spela@radost.si, +386 (0)40 661 106; 
- Uroš Stojanovič, uross@radost.si, +386 (0)40 606 019. 
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