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Zadeva:  Festival Lent ter groba kršitev javnega reda in miru 

Na zbor SČS Center in Ivan Cankar smo dne 28.5.2014 povabili v goste Vladimira Rukavina kot glavnega 

organizatorja in vodjo Festivala Lent v Mariboru. Prisotni na zboru smo mu predstavili probleme, ki se 

izrazito pojavljajo ravno v  času Festivala Lent. 

Na prostoru,  kjer se odvija največji del festivala, to je ob reki Dravi,  je tudi stanovanjski predel, kjer 

živimo in se srečujemo s človeka nedostojnim in nepojmljivim razgrajanjem  obiskovalcev, ki se 

zadržujejo na tem prostoru do jutranjih ur, da ne omenjamo škode, ki jo napravijo v stanju, v kakršnem 

pač so.  

Na Lentu živeči meščani, ki smo sprejeli Festival Lent tudi za naš festival,  si zaslužimo človeka dostojno 

življenje. Vse kar se dogaja, ko se vrata prizorišč zaprejo, je posredno odgovoren tudi Narodni dom, ki 

pač v času trajanja festivala pritegne bistveno večje število gostov. To je tudi prav in temu je festival 

tudi namenjen, vendar pa si prebivalci Lenta zaslužimo, da se nam ne kratijo osnovne življenjske 

pravice, to je pravica do počitka v delovnem tednu.  

Naslovnikom predlagamo, da z mestno redarsko službo in s povečanim obsegom policijske 

prisotnosti po ulicah, ki mejijo na Lent, poskrbijo za red po vsakodnevnem zaključku prireditev, to je 

po 01:00 uri.  

Zavedamo se, da  organizator ne more direktno vplivati na to, kar se dogaja  po prireditvah, so pa 

udeleženci izrazili prepričanje, da je to pač posredna odgovornost organizatorja Festivala Lent. Tudi 

organizator želi in podpira pobudo, da bi nam pristojni organi  prisluhnili in s skupnimi močmi vrnili 

prebivalcem Lenta, Festivalu Lent  in celotnemu mestu Maribor ugled prijaznega festivala in mesta, kot 

si ga zaslužita. 

V pričakovanju, da boste našo pobudo obravnavali skrajno resno, nas o rezultatih vaše odločitve  

obvestili in nam tako omogočili spremljati Festival  Lent s pozitivnimi občutki ter tudi zagotovili 24 urno 

varnost z varovanjem javnega miru nam, prebivalcem in obiskovalcem mesta.  
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