
 

 

 
 

63. Mednarodni pustni festival • 63rd International carnival festival 
Ptuj, Slovenija • 11.–21. februar 2023 

www.kurentovanje.net 
 

  

       
 

Zavod za turizem Ptuj, Mestni tg 4, 2250 Ptuj • IBAN 0110 0600 8358 610 (UJP, DŠ SI87736586, MŠ 7040245000) 

Datum: 31. 1. 2023 
 
ZADEVA: OBVESTILO JAVNOSTI O ZAČASNIH IN POPOLNIH ZAPORAH 
DRŽAVNIH IN LOKALNIH CEST  
 
Obveščamo vas, da bo letošnje 63. Kurentovanje na Ptuju potekalo z osrednjimi 
etnografskimi in karnevalskimi prireditvami v času od 11. februarja do 21. februarja 
2023.  
Organizator prireditev ob 63. Kurentovanju na Ptuju je Zavod za turizem Ptuj.  
Zaradi varne in neovirane izvedbe prireditev v okviru Kurentovanja bodo ob povorkah 
in drugih javnih prireditvah začasne delne ali popolne zapore državnih in lokalnih cest 
ter zapore mestnih ulic, trgov in vpadnic na osrednji Mestni trg.  
 
IZVEDENE BODO TRI TRADICIONALNE VEČJE POVORKE:  
 
Otvoritvena povorka bo izvedena v soboto, dne 11. 2. 2023, ob 11.00 in bo potekala po 
trasi: ŠC Ptuj na Vičavi – Muzejski trg – Prešernova ulica – Slovenski trg – Slomškova 
ulica – Miklošičeva ulica – Mestni trg – Krempljeva ulica – Minoritski trg – Dravska 
ulica (zaključek povorke je nekaj deset metrov pred Miheličevo galerijo).  
Zapore državnih in lokalnih cest, po katerih bo potekala povorka, ter vpadnic na traso 
povorke bodo veljale med 9.00 in 13.30. V času formiranja povorke bo označen obvoz 
iz smeri Orešja preko Ulice Vide Alič v smeri Maistrove ulice. Zapora se bo umaknila 
takoj ob startu povorke in se premakne na križišče Vičava – Muzejski trg, tako da se 
sprosti smer Vičava – Raičeva ulica – center mesta. 
Za potrebe izvedbe prireditve bosta v soboto od 5.00 zaprti parkirišči pod gradom na 
Raičevi ulici in parkirišče v ŠC Vičava. 
Stanovalce ožjega mestnega jedra pozivamo, da v primeru načrtovanih poti svoja 
vozila pravočasno umaknejo izven trase povorke, posebej stanovalce Slomškove ulice, 
Slovenskega trga in Prešernove ulice, saj se bo povorka gibala v nasprotni smeri od 
dovoljene smeri vožnje med mestno tržnico in OŠ Olge Meglič, tako da bo v tem času 
promet na tem odseku povsem onemogočen. 
 
63. Mednarodna karnevalska povorka bo izvedena v nedeljo, dne 19. 2. 2023, ob 13.00 
in bo potekala po trasi: Potrčeva cesta – Slomškova ulica – Trstenjakova ulica – Vinarski 
trg – Ulica Heroja Lacka – Mestni trg – Krempljeva ulica – Minoritski trg – Dravska 
ulica, kjer bo nekaj deset metrov pred Miheličevo galerijo povorka zaključena.  
Osojnikova cesta bo ves čas sproščena za promet; obvoz za osebna vozila bo urejen iz 
smeri Volkmerjeve ceste (pri bivšem lokalu Ring), Ulice 5. prekomorske, Vodove ulice, 
Ulice Jožefe Lackove ter Slovenskogoriške ceste, od koder bo možna vožnja preko 
Osojnikove ceste v smeri Ormoža ali Maribora. 
Zapore državnih in lokalnih cest, po katerih bo potekala povorka, ter vpadnic na traso 
povorke bodo med 11.00 in 17.30, razen za Trstenjakovo ulico, ki bo zaradi postavitve 
varnostnih ograj zaprta od 9.00.  
Stanovalce širšega mestnega jedra pozivamo, da v primeru načrtovanih poti svoja 
vozila pravočasno umaknejo izven trase povorke. 
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Povorka otrok iz vrtcev bo izvedena v ponedeljek, dne 20. 2. 2023, od 10.00 do 11.30 in 
bo potekala po naslednji trasi: 
ŠC Ptuj na Vičavi – Muzejski trg – Prešernova ulica – Slovenski trg – Murkova ulica – 
Mestni trg – Krempljeva ulica – Minoritski trg – Dravska ulica (zaključek povorke je 
nekaj deset metrov pred Miheličevo galerijo).  
Zapore državnih in lokalnih cest, kjer bo potekala povorka, ter vpadnic na traso povorke 
bodo med 9.00 in 11.30. 
Za potrebe izvedbe prireditve in prevoza otrok bodo zaprta parkirišča pod gradom na 
Raičevi ulici, asfaltna površina na območju ŠC Ptuj na Vičavi ter parkirišče na Čučkovi 
ulici pred Mestnim stadionom.  
Stanovalce ožjega mestnega jedra pozivamo, da v primeru načrtovanih poti svoja 
vozila pravočasno umaknejo izven trase povorke, posebej stanovalce Slomškove ulice, 
Slovenskega trga in Prešernove ulice, saj se bo povorka gibala v nasprotni smeri od 
dovoljene smeri vožnje med mestno tržnico in OŠ Olge Meglič. 
 
Poleg treh večjih karnevalskih povork bo izvedeno še večje število drugih dogodkov, 
ki bodo omejeni na območje za pešce med Krempljevo ulico in mestno tržnico, in 
sicer: na dneve 12., 13., 14., 16., 18. in 20. februarja se bodo odvijale večerne predstavitve 
etnografskih likov od 17.00 do cca. 20.00, ki jim sledi zabavno-glasbeni program. 
Dne 15. 2. 2023 bo med 16.00 in 20.00 potekala prireditev »Dan kurentovih in 
korantovih skupin«, ko se bo ob 16.30 predstavilo večje število mlajših kurentov, ob 
17.30 pa bo Mestni trg zavzelo več sto kurentov in korantov s širšega območja. 
Dne 17. 2. 2023 od 17.00 do cca. 20.00 bo izveden »Nočni spektakel« na Mestnem trgu 
in ulicah mestnega jedra, ki mu sledi zabavno-glasbeni program. 
Dne 18. 2. 2023 od 9.00 do cca. 13.00 bo izveden »Ptujski mestni korzo« na Mestnem 
trgu, mestni tržnici in ulicah mestnega jedra, ki mu sledi zabavno-glasbeni program. 
Dne 21. 2. 2023 od 12.00 do približno 22.00 bo izvedena prireditev »Pustni torek in 
pokop pusta«. Osrednja dogodka, pokop pusta in predaja oblasti, sta predvidena med 
17.00 in 18.00. 
 
V času izvedbe prireditev bo onemogočen promet vozil v območju za pešce med 
potopnim valjem na Krempljevi ulici in mestno tržnico, zato stanovalce ožjega 
mestnega jedra pozivamo, da v primeru načrtovanih poti svoja vozila pravočasno 
umaknejo z območja prireditev.  
 
Občanom in občankam se zahvaljujemo za razumevanje. Za dodatne informacije v zvezi 
z zaporami cest in možnimi smermi potovanja smo vam na voljo na Zavodu za turizem 
Ptuj, kontakt janja.erpic@visitptuj.eu, ali pri vodji medobčinskega redarstva, kontakt 
robert.brkic@ptuj.si.  
                                                                                                 
 

Zavod za turizem Ptuj 
                                                                                             Tanja Srečkovič Bolšec, direktorica 
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