
 

                                                         

Festival Lent , 22.–30. junij 2018 
Festival, ki razvaja življenje! 
 

Zgodba Festivala Lent je zgodba večerov, ki dišijo po poletju in vabijo v družbo, ven, pod zvezdno nebo, med 
pisane luči, zvoke, ritme. K Dravi, v kateri odsevajo pisane luči, med stojnice, s katerih vabijo dobrote.  
 

Festival Lent je največji slovenski festival na prostem in eden največjih v Evropi. Že več kot četrt stoletja ob 
vstopu v poletje Maribor spremeni v velikanski oder in živahno stičišče umetniških izrazov, kultur in jezikov z vsega 
sveta. Leto za letom ga obišče več sto tisoč obiskovalcev – lani smo jih našteli 200.000 –  vsaj enkrat pa ga je 
obiskal že vsak četrti Slovenec. 
 

Festival, ki združuje 
Festival Lent je doživetje kulture in druženja, gostoljubja in kulinarike. Ustvarjalci Festivala Lent verjamemo, da je 
srečevanje in druženje na prostem, v živem, prijaznem mestu ter kvalitetno preživljanje časa v krogu prijateljev 
ali družine tista dodana vrednost, ki Festival Lent dela še posebej privlačnega. Prav zato želi Festival Lent s svojo 
pestro in zaokroženo ponudbo tako kulturnih kot tudi kulinaričnih doživetij spodbujati in povezovati vse, ki lahko 
kakor koli doprinesejo k dvigu kvalitete sodobnega življenja. 
 

Festival, ki razvaja z izbiro 
Žanrsko pisana, a usklajena paleta festivalskih prireditev zagotavlja, da vsakdo najde kaj zase. Baletne, gledališke 
in plesne predstave, jazzovski koncerti, koncerti klasične glasbe, glasba sveta, rock in kantavtorski koncerti, 
folklorni večeri, predstave uličnega gledališča, poletni kino, športne dejavnosti ter prireditve in dejavnosti za 
otroke so kombinacija, ki privablja najširše občinstvo od blizu in daleč. 
 

Festival, ki širi obzorja 
V času festivala postane Maribor svet v malem, ki živi in utripa s pisano množico jezikov. S svojim premišljenim 
programom in izborom nastopajočih namreč Festival Lent v mesto pripelje umetnike in obiskovalce z vseh 
koncev sveta.  
 

Festival, ki ostri okuse 
Festivalska prizorišča loči le nekajminutni sprehod. In ta se ob prijetnih gostinskih vrtovih in stojnicah, ki se zlijejo 
na dravsko promenado, v hipu prelevi v odlično večerjo na prostem, pokušino lokalnih vin ali pivskih kreacij 
butičnih pivovarn. Tudi letos bo vrhunec kulinaričnih razvajanj ponudil festival SladoLent, ki na Lent privabi 
najboljše slovenske kuharske mojstre. Tako lahko obiskovalci v enem samem večeru z enim samim sprehodom 
med festivalskimi prizorišči okusijo najboljše, kar ponuja sodobna slovenska kulinarika.  
 

Vabimo vas, da se nam pridružite. Naj bo med najboljšimi tudi vaša ponudba! 
 

Čisto za konec še odlična novica: letos bo promenada še živahnejša. Glavni oder se namreč vrača na Dravo, na 
staro lokacijo ob Vodnem stolpu, kar zagotavlja, da se bo vsak večer na promenado napotilo še tri tisoč 
obiskovalcev več! 
 
Gostinstvo bomo letos organizirali na območju Lenta na naslednjih lokacijah: 
 

1. Vzdolž reke Drave – desna stran cestišča: od fontane pri Stari trti do SladoLenta pred Vodnim stolpom.  
Prostor bomo opremili z malo gostinsko stojnico 3 m x 4,5 m oz. z veliko gostinsko stojnico 5 m x 3,5 m z električnim 
priključkom za razsvetljavo ter za električni priklop – 3 x 16 A (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 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 22. 6. 2018 do 30. 6. 2018, z možnostjo opreme prostora dva dni pred 
pričetkom festivala. 

 



 

                                                         

2. Trg Leona Štuklja (dve prodajni mesti)   
 

OSNOVNA CENA: 
1. Z MALO GOSTINSKO STOJNICO 3 m x 4,5 m JE  2.990,00 € NETO;  
2. Z VELIKO GOSTINSKO STOJNICO 3 m x 4,5 m JE  3.730,00 € 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.), tudi letos ne bo možna! 
 
Ker so tudi letos generalni sponzorij FESTIVALA LENT PIVOVARNA LAŠKO, PIVOVARNA UNION, HEINEKEN, in 
PTUJSKA KLET, imajo na Festivalu Lent ekskluzivno prodajo svojih PIJAČ PO OBVEZNEM  ASORTIMANU FESTIVALA 
LENT 2018: 
  
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, 2017 – Ptujska klet vinarstvo d.o.o. Prav tako pa je gostinec zavezan, da na svojem prodajnem mestu 
prodaja naslednje vino podjetja Ptujska klet vinarstvo d.o.o.: PULLUS RDEČA ZVRST, 1,0l  

 
Gostinci, ki bodo sodelovali na Festivalu Lent 2018, 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 PETKA, 1. JUNIJA 2018. 
 
Prijavnemu obrazcu obvezno priložite naslednje kopije: 
- priglasitveni list davčne uprave za s.p.; 
- registracije za d.o.o.; 
-  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 2018) 
ali na elektronski naslov andrej.borko@nd-mb.si (v zadevi navedite: Gostinstvo Lent 2018). 
 
O rezultatih izbire, ki bodo odvisni predvsem od zanimivosti in kakovosti ponudbe, vas bomo obvestili najkasneje 
do petka, 8. junija 2018. 
 
Organizator si pridržuje pravico, da od vseh sodelujočih zahteva plačilo vseh dogovorjenih finančnih obveznosti 
vnaprej, najkasneje pa do 14. junija 2018. 
 
V želji, da bo Festival Lent ne le največja multikulturna prireditev, ampak tudi največja in najkvalitetnejša gostinsko-
kulinarična ter zabavna prireditev v Sloveniji, vas z veseljem vabimo k sodelovanju. 
 
Lep pozdrav, 
 
Andrej Borko,        Vladimir Rukavina, 
pomočnik direktorja       direktor   
 
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na:  
Narodni dom Maribor,  ndrej Borko, tel. 02/ 229 40 08 ali mobilni telefon 041 715 902. 
 
SKICI GOSTINSKIH STOJNIC: 

  
 
V Mariboru, 23. maja 2018 

mailto:andrej.borko@nd-mb.si


                                                         

 

 
 
 
PRIJAVNI OBRAZEC ZA GOSTINSKO SODELOVANJE NA FESTIVALU LENT 2018: 
 
 
PRIJAVE SPREJEMAMO NAJKASNJE DO 1. JUNIJA 2018, 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 2018)  
 

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 2018?) 

 

 

 

 

 
 
datum:    podpis odg. osebe: 
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