
 
 

  

 

Vabilo k sodelovanju na 
Vinski poti v Rovih pod starim Kranjem 2019 

 
   
Zavod za turizem in kulturo Kranj letos ţe dvanajsto leto zapored 
organizira dogodek Vinska pot v Rovih pod starim Kranjem. Na 
dogodku se obiskovalcem predstavijo vinarji iz vseh vinorodnih 
področij Slovenije. Ponudbo vina vsako leto popestrimo še s 
kulinaričnimi izdelki in zabavnim programom. V zadovoljstvo in 
ponos nam je, da je prireditev vsako leto bolj obiskana in 
prepoznavna tako s strani razstavljalcev, kot obiskovalcev. Lahko 
se pohvalimo, da se je do sedaj v Rovih pod starim Kranjem 
predstavilo ţe več kot 140 različnih vinarjev in da dogodek vsako 
leto obišče preko 5.000 ljubiteljev vinske kapljice iz vseh koncev 
Slovenije in tudi tujine, pri katerih je vse več tudi organiziranih 
skupin. 
 
Tudi letos bo Vinska pot potekala dva vikenda in sicer petek in 
sobota, 15. - 16. novembra, ter petek in sobota, 22. - 23. 
novembra. 
 
Glavni namen dogodka je predstaviti vinarje različnih vinorodnih 
pokrajin z degustacijo in prodajo vin in dogodek popestriti s 
ponudbo sirov, krušnih izdelkov in mesnin ter glasbenim 
programom in animacijo.  
 
Tudi letos se bodo odvijale dnevne predstavitve posameznih 
vinorodnih področij s predstavitvijo turistične ponudbe, 
gastronomije in kulturnega programa. 
 
Novost letošnjega dogodka je zagotovo da se razstavljalci lahko 
prijavite zgolj za posamezen vikend ali oba skupaj in ne več za 
enodnevno sodelovanje.  
V ţelji da bi še pospešili prodajo in vašo prepoznavnost bomo v 
brošuri izpostavili vaše ime z naslovom, kontakti in do 3 vaših vin 
oz. izdelkov  po vaši izbiri. 
 
Letošnja novost bo tudi Sladki dan, ki bo v nedeljo, 24. novembra, 
s ponudbo sladkih vin in sladic, ter  Ţupanov dobrodelni večer 
vrhunskih vin in penin. 
 
V petek (15. in 22. 11.) bo Vinska pot potekala od 15. do 20. ure 
(degustacija bo potekala predvidoma do 23. ure), v soboto (16. in 
23. 11.) pa od 13. do 19. ure (degustacija bo potekala predvidoma 
do 22. ure). 
 
 

 

 

 



 
 

  

 

Vabimo Vas, da postanete del že tradicionalne Vinske poti v 
Rovih pod starim Kranjem. 
 
V kolikor smo Vas pritegnili k sodelovanju Vas prosimo, da 
izpolnite priloţeno prijavnico in jo najkasneje do torka, 08. 
oktobra, pošljete na naš naslov ali na elektronski naslov: 
vinskapot@gmail.com. 
 

 
 
 

V namen promocije dogodka bomo izdelali brošuro, v kateri bo prireditev podrobneje predstavljena, hkrati 
pa bo omogočala dodatno oglaševanje tako vinarjev kot tudi ostalih ponudnikov. Brošura bo izšla v 6.000 
izvodih. Namenjena je predhodni promociji dogodka, zato bomo poskrbeli za distribucijo po vseh večjih 
Info točkah Gorenjske, kjer jo bo moč dobiti brezplačno. Na prireditvi pa jo bo prejel ob vhodu vsak 
obiskovalec Vinske poti v rovih pod starim Kranjem.  
 
Za vašo večjo prepoznavnost in predstavitev vam ponujamo, da se v brošuri predstavite tudi VI! 

 
Celostranski oglas…………………………… 120,00 EUR 
Pol stranski oglas………………………………70,00 EUR 
*DDV ni vštet. Oglas in potrditev do 15.10.2019 
 
 
Dodatne informacije: 
Srečko Štagar, tel: 041 549 312, e-mail: srecko.stagar@visitkranj.si   
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Pogoji za sodelovanje na Vinski poti: 
 
- sodelovanje oba vikenda: 140 € + DDV (22 %). 
- sodelovanje za en vikend: 80 €+ DDV (22 %) 
 
Plačilo vključuje: 

 standardno opremljen razstavni prostor (stojnica 
2x0,8m), prt/kuvertan, označba razstavnega prostora, 
stol, voda (4 plastenke/dan), brisačke (2 roli/dan); 

 prostor za skladiščenje vina (za stojnico); 
 moţnost prodaje na izhodu iz rovov; 
 objava  razstavljalcev v prireditveni zloţenki, na plakatu 

na prizorišču s podatki razstavljalca, naziv, naslov, 
kontaktom (e-pošta in telefon) in 3 vrstami vin oz 
izdelkov ki jih ţeli izpostaviti 

 čiščenje razstavnega prostora; 
 4 brezplačna vabila za čas prireditve; 
 kosilo v času prireditve za 2 osebi/dan; 
 oskrbo razstavljavcev s kozarci (2 kozarca Vinska pot/v 

času prireditve, 2 nosilni vrečki za kozarce (v času 
prireditve, 50 plastičnih kozarcev 0,2/dan); 

 objavo razstavljavcev na spletni strani Zavoda za 
turizem in kulturo Kranj, v brošuri prireditve ter na 
plakatu na prizorišču; 

 promocijo dogodka v medijih.  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
Za prijave in vse dodatne informacije se lahko obrnete na Petro Ţibert: petra.zibert@visitkranj.si 
040 507 300 ali Nino Nemec: vinskapot@gmail.com 040 172 236. 
 
V ţelji, da se kmalu vidimo, vas lepo pozdravljamo. 
 

Srečko Štagar 
Vodja prireditve 

Mag. Tomaţ Štefe, MBA 
direktor 
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