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 »25 let za nami, 25 let pred nami – lentajmo skupaj, 
pričnimo poletje tudi letos – na LENTU!« 

 

Ambasador kvalitetnih rock koncertov in odličnih zabav. 

Shod folklorne raznolikosti, barvitosti in strpnega medkulturnega sožitja. 

Intimno prizorišče za glasbene sladokusce in glasbeni spomin na lokalne legende. 

Zatočišče za kulinarične dobrojedce in dobrojedke ter prostor za športna druženja. 

Festival smeha ter zabave in mesto velikih in malih uličnih gledališč. 

Živahna zelena dnevna soba sredi Maribora za družine vseh oblik. 

Prostor za najboljše mlade umetnike klasične glasbe.  

Platforma glasbenih zvezd jutrišnjega dne. 

Veličastnost opere in baleta na prostem.  

 

VABILO GOSTINCEM, KI BI ŽELELI SODELOVATI NA FESTIVALU LENT 2017 
 
 
Vse to je naš in vaš FESTIVAL LENT, ki bo letos nekaj posebnega, saj praznujemo prelomno obletnico 
delovanja največjega regijskega multikulturnega festivala, ki je Mariboru dal poseben pečat in prispeval k 
mednarodni prepoznavnosti na kulturnem področju. Praznujemo tudi 25 let rasti, obstoja, borbe, veselja 
in lentanja ter festivalskih dogodivščin, skozi katere se je tudi z vašo pomočjo kalila ekipa, ki je prispevala k 
temu, da je festival postal eden največjih poletnih festivalov daleč naokoli. 
 
Pomemben del festivala, ki je lani po strokovnih ocenah privabil okoli 220.000 obiskovalcev, je seveda tudi 
kulinarična in gostinska ponudba na Promenadi, ki množično zaživi pred, med in po kulturnih dogodkih. 
Tako bo festival tudi z vašo pomočjo osvežil  podobo in dopolnil ponudbo.  
 
Promenada kot večerno zbirališče obiskovalcev ostaja na lokaciji od Vodnega do Sodnega stolpa oz. do 
Stare trte, vendar bo Glavni oder na Trgu Leona Štuklja. Ob Vodnem stolpu bo tudi letos postavljen večji  
Jurčkov oder, Večerov oder pa bo ostal zahodno od fontan. Spreminja se tudi terminski koncept; Festival 
Lent 2017 se bo pričel v petek, 23. junija in bo zaključen v soboto, 1. julija,  z velikim ognjemetom.  
 
Kot posebna kulinarično-programska vsebina Festivala Lent 2017 bo tudi letos SladoLent, festival ulične 
prehrane. Na njem se bodo vsak večer od 19. do 24. ure na lokaciji v bližini Vodnega stolpa predstavljali 
vrhunski slovenski kuharji - chefi, vabimo pa vas, da k dvigu gostinske ponudbe z inovativno in avtohtono 
ponudbo prispevate tudi sami.  
 
Zaradi izrednega zanimanja za sodelovanje na festivalu vam kar najhitreje pošiljamo okvirno ponudbo za 
najem gostinskega prostora. Tudi z vašim sodelovanjem je Festival Lent postal ena najbolj prepoznavnih 
mariborskih prireditev in upamo, da se bomo tako s trajanjem kot programom že naslednje leto vrnili na 
prejšnjo raven dimenzije, kot si jo Maribor zasluži.  
 
Gostinstvo bomo letos organizirali na območju Lenta na naslednjih lokacijah: 
 
Vzdolž reke Drave – desna stran cestišča: od fontane pri Stari trti do SladoLenta pred Vodnim stolpom.  
Prostor bomo opremili s prodajno hišico (3 x 3 m) z nadstreškom in električnim priključkom za razsvetljavo 
ter za električni priklop – 3 x 16A (hladilnik, kavni aparat ipd.), priključek za vodovod in kanalizacijo ter najem 
enojnega pomivalnega korita. Vsako prodajno mesto bo imelo na voljo 70 m2 prostora (vključno s 
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kvadraturo prodajne hišice), kjer bo mogoče postaviti manjši gostinski vrt. Prostor bo opremljen z 
nadstrešnicami podjetja EXPO BIRO, v velikosti 25 m2. V ceno je vključen najem prodajne hišice z 
nadstreškom, nadstrešnice, priključek za el. energijo, priključek za vodovod in kanalizacijo ter najem 
enojnega pomivalnega korita in najem prostora do 70 m2 za čas od 23. 6. 2017  do 1. 7. 2017, z možnostjo 
opreme prostora dva dni pred pričetkom festivala. 
 
Trg Leona Štuklja (eno prodajno mesto brez nadstrešnice) 
OSNOVNA CENA: 2.990,00,00 € NETO.  
 
 
Vzdolž reke Drave - desna in leva stran cestišča 
Prostor za postavitev lastne stojnice za prodajo prehrambnih izdelkov in el. priključek 220 V,  
velikosti 4 x 3 m. 
OSNOVNA CENA: 1.230,00 € NETO.  
 
Ceni je potrebno prišteti še 22% DDV. 
 
Uporaba žara na lesno oglje, lastna reprodukcija glasbe in slike (radiotranzistoriji, TV sprejemniki, video 
projektorji ipd.), predvsem pa organizacija nastopov glasbenih skupin tudi letos ne bo možna! 
 
Ker so letos generalni sponzorji FESTIVALA LENT PIVOVARNA LAŠKO, PIVOVARNA UNION, HEINEKEN, 
PTUJSKA KLET in COCA COLA, imajo na Festivalu Lent ekskluzivno prodajo svojih PIJAČ PO OBVEZNEM  
ASORTIMANU FESTIVALA LENT 2017: 
  
1) Pivovarna Laško: pivo točeno Laško Zlatorog in/ali Zlatorog st./ploč. 0,5 l , Laško Temno sod ali stekl. 

0,5l, Laško Nepasterizirano stekl. 0,5l, Laško Weissbier  stekl.0,5l Laško Malt 0,33l ploč. ali stekl. 0,5l 
(Min. 1 okus: ananas in/ali jagoda in/ali hruška melisa) in voda  Oda 0,5l pet., Jabolčni Tat 0,5l stekl. 
(Jabolko ali Bezeg) 

2) Pivovarna Union: Pivo Union točeno in/ali Union st./ploč. 0,33l in/ali st./ploč. 0,5 l, Radler 0,33l ali 
0,5l ploč./stekl.(Grenivka in limona), Brezalkoholni Radler stekl. 0,33l ali ploč. 0,5l (Citrus Bezeg), 
Union brezalkoholno pivo 0,5l stekl. ali ploč. , voda Zala z okusi (min. 2 okusa), Sola (Ledeni čaj, Zala 
zeliščni čaj, opcijsko: Multi Sola), Zala brez sladkorja (min. 1 okus: grenivka ali malina),  opcijsko: 
izvirska voda ZALA 0,5l pet.  

3) Heineken: stekl. 0,33l, 0,4l in/ali ploč. 0,33l ali 0,5l; opcijsko: Sol 0,33l 
4) Ptujska klet vinarstvo d.o.o.: izmed ustekleničenih belih vin v litrskih steklenicah izključno vino 

Haložan, belo, polsuho, 2016 – Ptujska klet vinarstvo d.o.o. Prav tako pa je gostinec zavezan, da na 
svojem prodajnem mestu prodaja naslednja vina podjetja Ptujska klet vinarstvo d.o.o.: ŽAMETOVKA  
Štajerski rose ,suho ,1000 ml. 11,5 % vol. alk. in PULLUS MODRA FRANKINJA  suho  1000 ml. 12,00 % 
vol.alk.  

5) Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta orange, Sprite,  Schweppes Bitter lemon, Cappy Pulpy pomaranča, 
Burn classic, Monster classic oz Rossi,  

 
Gostinci, ki bodo sodelovali na Festivalu Lent 2017, bodo morali po Odloku o uporabi javnih površin 
Mestne občine Maribor (št. 9/12, 12/13, 7/14 in 11/15), uporabljati povratno embalažo. Ta embalaža je 
lahko steklena, plastična, aluminijasta itd. Pomembno je, da je embalažo možno ponovno uporabiti.  
Prav tako morajo nosilci živilskih dejavnosti (NŽD) za zagotavljanje varne hrane upoštevati zahteve Uredbe 
(ES) št. 852/2004 o higieni živil.  
 
PRIJAVE: 
PROSIMO, DA PRIJAVE NA PRILOŽENEM PRIJAVNEM OBRAZCU, SKUPAJ Z OSTALO DOKUMENTACIJO,  
DOSTAVITE PO E- POŠTI ALI OSEBNO NAJKASNEJE DO VKLJUČNO TORKA, 6. JUNIJA 2017. 
 
Prijavnemu obrazcu obvezno priložite naslednje kopije: 
- priglasitveni list davčne uprave za s.p.; 
- registracije za d.o.o.; 
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-  potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega je razvidno, da ni imel subjekt 
blokiranega transakcijskega računa zadnjih 6 mesecev. Če ima subjekt odprtih več transakcijskih 
računov, mora predložiti toliko potrdil, koliko ima računov; 

- odločbe o opravljanju dejavnosti; 
- opis prodajnega programa (dejavnosti). 
 
Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki z gostinsko ponudbo, ki se odlikuje po inovativnosti ali kvaliteti 
ponudbe.  
 
Prijave dostavite na naslov:  
Narodni dom Maribor, Andrej Borko, Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor (gostinstvo Lent 2017) 
ali na elektronski naslov: andrej.borko@nd-mb.si (v zadevi navedite: Gostinstvo Lent 2017). 
 
O rezultatih izbire, ki bodo odvisni predvsem od zanimivosti in kakovosti ponudbe, vas bomo obvestili 
najkasneje do petka, 9. junija 2017. 
 
Organizator si pridržuje pravico, da od vseh sodelujočih zahteva plačilo vseh dogovorjenih finančnih 
obveznosti vnaprej, najkasneje pa do 16. junija 2017. 
 
V želji, da bo Festival Lent ne le največja multikulturna prireditev, ampak tudi največja in najkvalitetnejša 
gostinsko-kulinarična ter zabavna prireditev v Sloveniji, vas ponovno z veseljem vabimo k sodelovanju ter 
vam želimo veliko uspeha! 
 
 
 
Lep pozdrav, 
 
Andrej Borko,        Vladimir Rukavina, 
pomočnik direktorja       direktor   
 
 
 
 
 
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na:  Narodni dom Maribor,  Andrej Borko, tel. 02/ 229 40 08 ali 
mobilni telefon 041 715 902. 
 
 
 
 
 
V Mariboru, 26. maja 2017 
 

mailto:andrej.borko@nd-mb.si


 
 
 
PRIJAVNI OBRAZEC ZA GOSTINSKO SODELOVANJE NA FESTIVALU LENT 2017: 
 
 
PRIJAVE SPREJEMAMO NAJKASNJE DO 6. JUNIJA 2017, IZKLJUČNO NA TEM OBRAZCU PO POŠTI,  
OSEBNO ALI NA EL. NASLOV: andrej@nd-mb.si, Narodni dom Maribor, Andrej Borko, Ulica kneza 
Koclja 9, 2000 Maribor (gostinstvo Lent 2017)  
 

IME IN PRIIMEK ODGOVORNE OSEBE: 

 

POPOLNO IME PODJETJA: 

NASLOV PODJETJA:  

NAPIS FIRME NA GOSTINSKI HIŠICI: 

DAVČNA ŠTEVILKA: 

TEL.: 

 

ZAINTERESIRANI SMO ZA PROSTOR: MED STARIM MOSTOM IN VODNIM STOLPOM 

 MED STARIM MOSTOM IN SODNIM STOLPOM 

 

NAŠA PONUDBA HRANE IN PIJAČE: (OBVEZNO navedite kakšno hrano in pijačo bi (poleg zavezujoče) 
ponudili obiskovalcem Festivala Lent 2017?) 

 

 

 

 

 
 
datum:    podpis odg. osebe: 
 

 


