
 
 

 

 

Ptuj in njegova okolica živita in dihata s pustno tradicijo. Ta se odraža tudi v pisanih 
krasitvah, ki   mesta in vasi odenejo v karnevalsko podobo. Zavod za turizem Ptuj v okviru 
62. Kurentovanja razpisuje ocenjevanje in podeljuje nagrade za »Najlepšo pustno 
okrasitev 2022« pročelij stanovanjskih hiš in stanovanj oziroma okolice bivalnih 
prostorov.  

Kdo se lahko prijavi? 

Na ocenjevanje za naj pustno okrasitev se lahko prijavijo posamezniki ali družine iz občin, 
ki že vrsto let s svojo udeležbo soustvarjajo program Kurentovanja. Med njimi so 
navedena območja: Mestna občina Ptuj, občina Videm pri Ptuju, Hajdina, Dornava, 
Podlehnik, Kidričevo, Markovci, Gorišnica, Destrnik, Cirkulane, Juršinci, Majšperk in 
krajevna skupnost Velika Nedelja.  

Način prijave in pravila tekmovanja 

Za sodelovanje na tekmovanju za Naj pustna krasitev je potrebno do sobote, 19. februarja 
2022, oddati prijavnico na naslov: janja.erpic@visitptuj.eu.  

Navodila in prijavnica za sodelovanje sta objavljeni na spletni strani 
www.kurentovanje.net in www.visitptuj.eu.  

Pustno okrasitev pročelja hiš, stanovanj, dvorišča ali okolice bivalnih prostorov bo 
ocenjevala tričlanska komisija po predhodnem ogledu lokacije. 

Razglasitev bo potekal virtualno na Facebook kanalu Kurentovanje v ponedeljek, 28. 
februarja 2020, ob 14.00 uri.  

Nagrade za Naj pustno krasitev 2022 

1. NAGRADA – bon v vrednosti 400 EUR za kulinarično doživetje v gostilni ali restavraciji 
znotraj Mestne občine Ptuj 
2. NAGRADA – bon v vrednosti 200 EUR za kulinarično doživetje v gostilni ali restavraciji 
znotraj Mestne občine Ptuj 
3. NAGRADA – bon v vrednosti 100 EUR za kulinarično doživetje v gostilni ali restavraciji 
znotraj Mestne občine Ptuj 
Vrednosti nagrad so v bruto znesku. 

Dodatne informacije  

Zavod za turizem Ptuj, Janja Erpič, prireditve 
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Kontakt: 040 854 353, janja.erpic@visitpuj.eu. 
 
 

PRIJAVNICA 

NAJLEPŠA PUSTNA OKRASITEV 2022 

 

 
IME in PRIIMEK  

 

 

 
NASLOV 

 

 
Kraj, ulica, hišna številka: 
Občina: 
 

 
KONTAKT 

 
Telefonska številka: 
Email: 
 

 

FOTOGRAFIJA PUSTNE KRASITVE 

(2 fotografiji krasitve, ki jih lahko 
posredujete tudi kot priponka v 

sporočilu prijave) 

 

 

Prijavo je potrebno oddati do petka, 25. februarja 2022, na naslov: 
janja.erpic@visitptuj.eu. 

S podpisom prijavnice izjavljam, da izpolnjujem vse pogoje iz pravilnika o ocenjevanju 
Najlepše pustne okrasitve 2022 in soglašam, da se podatki navedeni na prijavnici, v skladu 
z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, obdelujejo in objavijo za 
namene organizatorja.            

                                                                                                   Podpis: _________________ 
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