
 

 

 

 

 

Datum: 28. 6. 2022 
 

Spoštovani. 
 
Ptujska poletna noč spremeni ulice v sprehajališče z glasbo, zrak se napolni s sladkimi 
vonjavami hrane, mesto samo pleše v ritmu. Dva poletna večera v starem mestnem jedru bosta 
pestra s »terasa festi« lokalov. Obiskovalce si želimo na Mestnem trgu razvajati z raznoliko 
kulinariko in vini, Miklošičeva ulica bo ponujala pristne izdelke ustvarjalcev, izdelovalcev in 
umetnikov ročnih spretnosti, na Novem trgu se bo odvijal pester otroški program. 
 
Vabimo vas, da z vašimi unikatnimi izdelki, darilnimi paketi, kulinarično ali vinsko ponudbo 
popestrite poletni vikend v osrčju Ptuja. 

 
Zavod za turizem Ptuj  

 
 
 
POGOJI SODELOVANJA PRI NAJEMU PRODAJNIH HIŠIC 
 
Čas dogajanja: 

- Petek, 5. 8. 2022; 16.00-02.00 
- Sobota, 6. 8. 2022; 16.00 do 02.00 

 
Najem: 
 

• najem hišk (na voljo 6) za gostinsko ponudbo na Mestnem trgu (ponudba hrane in 
pijače),  

• najem stojnice (na voljo 10) za rokodelce na Miklošičevi ulici  
Prijavljeni ponudniki morate biti prisotni na dogodku v navedenih terminih.  
 
 
Možnosti dostave 
Dostava na trg je možna v petek in soboto do 9.00 in v popoldanskih urah do 15h. 

Mestni trg 4, 2250 Ptuj 

T:     (02) 779 60 11 

+       info@visitptuj.eu 

+       www.visitptuj.eu 

 

 

mailto:info@visitptuj.eu


Cena najema prodajne hiške  
 

 
DOGODEK 

NAJEM HIŠKE 
ZA GOSTINSKO 

DEJAVNOST 

NAJEM STOJNICE 
– VINARJI  

NAJEM STOJNICE 
ZA IZDELKE 

DOMAČE OBRTI 
PTUJSKA NOČ  

 
300,00 EUR z DDV 200,00 EUR z DDV  30,00 EUR z DDV 

 
 
 

• Dimenzije prodajne hiške so 2x2m. 
• Dimenzije stojnice: 

                        - celotna višina: 2,40 m, 

                        - dolžina pulta; 1,80 m, 

                        - širina pulta: 0,80 m, 

                        - višina pulta od tal: 0,83 m. 

 
• Cena najema hiške ali stojnice vključuje organizacijo in prijavo dogodka, varovanje 

prireditve, zdravstveno-reševalno službo, vse komunalne storitve in oskrbo z elektriko, 
najem mobilnih WC-jev, pester kulturno-glasbeni program, otroško animacijo ter 
promocijske in oglaševalske aktivnosti. 

• Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. 
• Organizator si pridržuje pravico, da od sodelujočih zahteva plačilo vseh dogovorjenih 

finančnih obveznosti v naprej, najkasneje do petka, 22. 7. 2022. 

 

Prijave 
• Prijave zbiramo najkasneje do petka, 15. 7. 2022, do 12. ure po elektronski pošti na: 

janja.erpic@visitptuj.eu ali na: Zavod za turizem Ptuj, Mestni trg 4, 2250 Ptuj. Prijavnice 
so v nadaljevanju dokumenta. 

• V kolikor bo število prijav presegalo kapacitete, se bo v okviru zavoda oblikovala 
komisija, ki bo naredila izbor ponudnikov. Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki s 
kakovostno, lokalno, raznoliko ponudbo v skladu s povabilom k sodelovanju. O 
rezultatih izbire vas bomo obvestili v ponedeljek, 18. 7. 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
Cenik 

• Ceniki vinske in kulinarične ponudbe na prireditvi bodo enotni, tako v podobi kot v 
cenah. Uskladili ga bomo pred prireditvijo skupaj s ponudniki. 

 



 
Dodatna infrastruktura k hiškam ali stojnicah 

• Notranjost vsake hišice je opremljena z električnim priklopom za uporabo luči in 
blagajne. Za uporabo električnih štedilnikov bo možen priklop elektrike iz omarice na 
zunanji strani hišice. 

• Kable za napeljavo elektrike v okolici hiške ali stojnice in žarnico za razsvetljavo si mora 
vsak ponudnik zagotoviti sam. 

• Omejitev porabe elektrike: 20 A na ponudnika. 
• Zraven najete hiške ali postavljenega premičnega obrata lahko v skladu s predhodnim 

dogovorom z zavodom za turizem Ptuj ponudnik postavi visoke mize iz lesa.  
•  

Odpadki 
Organizator bo uredil prostor za odlaganje smeti. V skladu z željami, da prireditev izpeljemo s 
čim manj odpadki, vas prosimo, da sami poskrbite za pravilno ločevanje odpadkov (papir, 
plastika, ostalo). Zaželeno je, da uporabljate okolju prijazno embalažo. 
 
Prodaja in spoštovanje reda 

• Organizator bo uredil vsa dovoljenja za prireditev in ponudnikom izdal dovoljenje za 
prodajo na prireditvi. 

• Organizator si pridružuje pravico, da od prodajalcev zahteva vsa dovoljenja za 
opravljanje dejavnosti, saj se mora prodaja vršiti v skladu z zakonodajo. 

• Prodajalci morajo upoštevati določila in navodila organizatorja pri dodelitvi prodajnega 
prostora. V nasprotnem primeru lahko organizator kršitelja odstrani in mu prepove 
prodajo na dogodku. 

• Organizator ne odgovarja za poškodbe, uničenje ali odtujitve predmetov, nastalih zaradi 
malomarnosti ravnanja prodajalcev.  

• Prodajalci so dolžni upoštevati navodila redarjev glede varnosti na prireditvenem 
prostoru. 

 
Vremenske razmere 
V primeru slabega vremena se upoštevajo navodila organizatorja.  
 
Za sodelovanje na prireditvi vas prosimo, da nam posredujete izpolnjeno prijavnico na: 

 
INFO 

Javni zavod za turizem Ptuj, Mestni trg 4, 2250 Ptuj 
JANJA ERPIČ, organizacija prireditev 

(T: 040 854 353) 
ali 

E: janja.erpic@visitptuj.eu 
 
 
 
 
 
 



  

 
Prijavljam sodelovanje s prodajno ponudbo na prireditvi POLETNA PTUJSKA NOČ na mestnih 

terasah. 
 

 
Najem: 
                        HIŠKE  
      
                      STOJNICE 
 
Ustrezno obkroži 

 
GOSTINSKA DEJAVNOST   
 
IZDELKI DOMAČE OBRTI 
 
 
Ustrezno obkroži 

 
Podjetje, naslov in sedež 

 
 
 

 
Odgovorna oseba: 
 

 

 
Kontakt  
(tel. ali GSM številka): 
 

 

 
E-pošta:  
 
 

 

 
Matična številka: 
 

 
 
 
 

 
Davčna številka:  
 

 

 
Zavezanec (ustrezno obkrožite): 
 

                             
                 DA                       NE 
 

 
 
 
Opis prodajnega programa: 
(za potrebe promocije) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Povezava do spletne ali Facebook ali 
Instagram strani ter ime za označevanje 
na družbenih medijih  
 

 

 
 
Potrjujem, da se strinjam s pogoji sodelovanja na prireditvi POLETNA PTUJSKA NOČ na mestnih terasah, 
v _______________, dne ___________.  
 
 

Žig in podpis 
 


