
 

 

 
5. SALON PENEČIH VIN  

LJUBLJANA 
 

TEHNIČNA NAVODILA ZA SODELUJOČE VINARJE 
 

1. LOKACIJA IN URNIK SALONA 
5. Salon penečih vin Ljubljana bo potekal v Unionski dvorani Grand hotela Union od 
15. do 21. ure (vhod z Nazorjeve in Miklošičeve ulice). Seznam sodelujočih vinarjev je 
dostopen na spletni strani http://radost.si/radost/salon-penecih-vin/razstavljavci/  
 
2. DOSTAVA VINA  

Za dostavo vina poskrbite sami. Vina pripeljite seboj na dan dogodka. 
 
3. PRIHOD VINARJEV, petek 16. februar 2018 – od 13:30 do 14.30                                                      

V  preddverju Unionske dvorane bo postavljena tehnična recepcija, kjer ob prihodu 
prevzamete službene priponke. Te so uradni dokument/uradna identifikacija 
sodelujočih za vstop na Salon. Organizator je upravičen do preverjanja identitete, zato 
vas prosimo, da imate seboj en osebni dokument.  
PROSIMO za pravočasen prihod v izogib gneči pri registraciji! 
Parkiranje je proti vnaprejšnji rezervaciji možno v garaži Grand hotela Union. Za 
sodelujoče, ki ste parkirno mesto rezervirali v elektronski prijavi, bo le-to rezervirano 
in vidno označeno. Ob vstopu v garažo vzamete parkirni listek, plačate pa ob odhodu 
na hotelski recepciji.   
 
4. POMEMBNA NAVODILA 

Vsi sodelujoči so dolžni upoštevati navodila organizatorja prireditve. 
Vinarji morate v skladu z razpisnimi pogoji poleg plačila prijavnine zagotoviti zadostno 
količino posameznih vin za degustiranje vinskih vzorcev.   
 
Na degustacijskem prostoru mora vinar zagotoviti: 

 stalno prisotnost pooblaščene osebe na razstavnem prostoru; 
 stalno ponudbo svojih vin in sodelovanje s servisno službo (kozarci, čistoča); 

 
Na Salonu vinar ne sme: 

 ponujati in promovirati vina, ki niso uradno prijavljena in 
 s svojim ravnanjem motiti drugih sodelujočih vinarjev, 



 

 

 postavljati panojev in dodatno opremljati degustacijskih prostorov (plakati, 
bannerji, stojala…), po želji lahko stojalo/pingvin postavi v preddverju Salona. 

 
Vinarju, ki krši ta določila, lahko organizator prepove nadaljnje sodelovanje na 
Salonu brez povrnitve vplačane prijavnine ali kake druge odškodnine.  
 
Organizator bo zagotovil: 

 led za hlajenje vina; 
 namizne hladilne posode za tiste vinarje, ki nimajo lastnih;   
 vodo na vsaki degustacijski mizi za spiranje kozarcev in pitje; 
 odlivalne posode - pljuvalnike; 
 nevtralno krušno pecivo na vsaki degustacijski mizi; 
 enotne napise vinarja na degustacijski mizi; 
 kozarce za obiskovalce – kavcija; 
 kozarce za vinarje – kavcija. 

 
Vinar oz. razstavljalec finančno odgovarja za škodo povzročeno na inventarju, 
za katero bomo ugotovili, da je nastala v času prireditve 
 
5. CENE VSTOPNIC  

Redna cena vstopnice je 20 €, v predprodaji do 5. 2. 2018 pa 15 €. Cena vstopnice 
za študente je 15 €, v predprodaji do 5. 2. 2018 pa 12 €. Vstopnina vključuje vstop 
na 5. Salon penečih vin Ljubljana, katalog prireditve in pokušino vseh penečih vin 
predstavljenih na salonu ter možnost udeležbe na vseh delavnicah (ob vnaprejšnji 
rezervaciji mesta). 
 
6. VSTOPNICE ZA POSLOVNE PARTNERJE  

Za povabilo vaših poslovnih partnerjev ali prijateljev lahko uporabite priložene 
vavčerje*, ki vam jih bomo zaračunali po dejanski porabi in po znižani ceni 15 €. 
Vavčerje sami natisnete in izročite vabljenim. Vi ste podjetje/izdajatelj, zato mora biti 
vsak vavčer, ki bo zamenjan za vstopnico podpisan in z vašim žigom (če z njim 
poslujete), sicer NI VELJAVEN.  

*pravilno in čitljivo izpolnjen vavčer obiskovalec zamenja za vstopnico na recepciji salona.  

 
7. UGODNA NOČITEV V GHU  

Za brezskrben večer na Salonu in varen/prijeten povratek domov naslednji dan, vam 
bomo v sodelovanju z Grand hotelom Union, kjer poteka 5. Salon penečih vin Ljubljana, 



 

 

posebej za sodelujoče vinarje pripravili ugodno ceno nočitve z zajtrkom. Oglejte si 
ponudbo v priponki poslanega sporočila.  
 
8. KONTAKTI EKIPE 

Rado Stojanovič:   +386 41 620 696, info@radost.si  
Uroš Stojanovič:        +386 40 606 019, uross@radost.si 
Špela Štokelj:   +386 40 661 106, spela@radost.si 
 
Lep pozdrav in  kmalu nasvidenje na Salonu!                                 
Ljubljana, 8. februar 2017   

 
Rado Stojanovič, direktor 


