
 

 

 

KURENTOVANJE NA PTUJU 2020 

RAZPIS IN PRIJAVNICA ZA NAJEM HIŠKE ALI STOJNICE 
 

 
Spoštovani. 

Ptuj diha s Kurentovanjem! Maskiranje je del identitete Ptujčanov in svojevrstna priložnost 
za pobeg od vsakdana. Tradicijo, zakoreninjeno v poganski mistiki, vsako leto oživijo 
etnografski liki, med katerimi še posebej izstopajo kurenti. Tradicionalno Kurentovanje na 
Ptuju bo potekalo od 15. do 25. februarja 2020. V tem času se bo v mestu in okolici zvrstile 
vrsto dogodkov vezanih na pustne like in kulinariko. Vabimo vam, da s svojo ponudbo 
postanete del 60. Kurentovanja na Ptuju. 

Zavod za turizem Ptuj  
 

POGOJI SODELOVANJA ZA NAJEMA HIŠIC ALI STOJNIC 
 
LOKACIJA: MESTNI TRG 
Možnost najema: hiška  
Termin: od 14. februarja do 25. februarja 2020 
Petek, 14. 2. 2020 od 16.00 do 21.00 
Sobota, 15. 2. 2020 od 9.00 do 21.00 
Nedelja, 16. 2. 2020 od 13.00 do 20.00 
Ponedeljek, 17. 2. 2020, od 14.00 do 20.00 
Torek, 18. 2. 2020, od 14.00 do 20.00 
Sreda, 19. 2. 2020, od 14.00 do 20.00 
Četrtek, 20. 2. 2020, od 14.00 do 20.00 
Petek, 21. 2. 2020, od 14.00 do 21.00 
Sobota, 22. 2. 2020, od 09.00 do 20.00 
Nedelja, 23. 2. 2020, od 10.00 do 20.00 
Ponedeljek, 24. 2. 2020, od 10.00 do 20.00 
Torek, 25. 2. 2020, od 10.00 do 20.00 
Prijavljeni ponudniki morate biti prisotni na dogodku v navedenih terminih ali po dogovoru z 
organizatorjem. 
V navedenih terminih se bo kulturni program odvijal na mestni tržnici, s sprevodom od 
mestnega trga.  
 
LOKACIJA: TRASE POVORK 
Sobota, 15. 2. 2020 – MEDECELINSKO SREČANJE TRADICIONALNIH PUSTNIH LIKOV IN 
MASK, trasa povorke: Zadružni trg – Dravska ulica – Minoritski trg – Krempljeva ulica – 



 

 

Mestni trg – ulica heroja Lacka – Vinarski trg – Trstenjakova ulica – Slomškova ulica – 
zaključek s pogostitvijo mask na mestni tržnici.  
Nedelja, 23. 2. 2020 - MEDNARODNA KARNEVALSKA POVORKA, trasa povorke: Potrčeva 
ulica, Gregorčičev drevored, Župančičeva ulica, Trstenjakova ulica, Vinarski trg, Ulica heroja 
Lacka, Mestni trg,  Krempljeva ulica, Minoritski trg. 
 
Možnost najema: stojnica 
Termina: 
Sobota, 15. 2. 2020 od 10.00 do 14.00 oz. do zaključka 
Nedelja, 23. 2. 2020 od 11.00 do 16.00 oz. do zaključka 
Prijavljeni ponudniki morate biti prisotni na dogodku v navedenih terminih.  
 
Možnosti dostave 
Dostava na prizorišče je možna uro pred začetkom dovoljenja za prodajo. 
 
Cena najema hiške ali stojnice 
 
V gostinskem delu so razpisani 4 premični objekti (hiške) na mestni tržnici in 2 hiški na 
mestnem trgu.  Število stojnic bomo prilagodili glede na velikost trase povorke. Trase so 
objavljene na strani: www.kurentovanje.net 
 
 

NAJEM HIŠKE 3x2,5m (MESTNA TRŽNICA) NAJEM STOJNICE 2x1m (trase povork) 

450,00 EUR z DDV 100,00 EUR z DDV 

NAJEM HIŠE 2 X 2 (MESTNI TRG)  

300,00 EUR Z DDV  

 

• Cena najema hiške 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. 

• Najem stojnice na Mestnem trgu v času Kurentovanja 2020 ni možen. Najem stojnice 

v navedenih terminih vključuje organizacijo in prijavo dogodka, varovanje prireditve, 

zdravstveno-reševalno službo, vse komunalne storitve, najem mobilnih WC-jev in 

pester kulturno-glasbeni program, otroško animacijo ter promocijske in oglaševalske 

aktivnosti. Električne energije na trasi povorke ne zagotavljamo.  

• Organizator si pridružuje pravico, da od sodelujočih zahteva plačilo vseh dogovorjenih 

finančnih obveznosti v naprej, najkasneje do petka, 14. februarja 2020. Ključi od hiške 

bodo predani samo ob predloženem računu plačila najemnine. 

 

http://www.kurentovanje.net/


 

 

 
 
Prijave 

• Prijave zbiramo najkasneje do četrtka, 6. 2. 2020, do 12. ure po elektronski pošti na: 

blazenka.gavez@ptuj.info ali na: Zavod za turizem Ptuj, Murkova ulica 7, 2250 Ptuj. 

Prijavnico imate na četrti strani. 

• 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 z 

lokalno, kakovostno in inovativno/tradicionalno ponudbo v skladu s povabilom k 

sodelovanju. O rezultatih izbire vas bomo obvestili v najkrajšem možnem času. 

 
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 v 

hiški. 

• 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 lahko ponudnik postavi visoke mize iz lesa. Postavitev miz iz 

drugih materialov ni dovoljena, prav tako pa ni dovoljena postavitev sedišč. 

 
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). 
 
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. 

mailto:blazenka.gavez@ptuj.info


 

 

• 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, Murkova ulica 7, 2250 Ptuj 

Blaženka Gavez, organizacija prireditev 
T: 031 263 681 

E: blazenka.gavez@ptuj.info 

 
 

PRIJAVNICA 
 

KURENTOVANJE NA PTUJU 2020 
 
 
Prijavljam sodelovanje s prodajno ponudbo na Kurentovanju na Ptuju 2020 
 

 
Najem (ustrezno obkroži):  
 

 
                  HIŠKA                                 STOJNICA 

 
Lokacija najema hiške/ stojnice: 
 

 

 
Datum oz. termin najema hiške/ 
stojnice 
 

 

 
Podjetje: 
 

 

 
Naslov oz. sedež podjetja:  
 

 

 
Odgovorna oseba: 
 

 

 
Kontakt (tel. ali GSM številka): 
 

 

 
e-pošta:  
 

 

  



 

 

Matična številka: 
 

 
Davčna številka:  
 

 

 
Zavezanec (ustrezno obkrožite): 
 

                             
                                   DA                       NE 
 

 
 
 
Opis prodajnega programa: 
 
 
 

 

 
 
Potrjujem, da se strinjam s pogoji sodelovanja na prireditvi Kurentovanje na Ptuju 2020, 
 
v _________________________, dne __________________________.  

 
 

Žig in podpis 
 
 
 
 


