
 

 

 

 

 

Ptuj, petek, 7.2.2020 

 

 

Z namenom zagotavljanja varnosti na dogodkih v Karnevalski dvorani QCenter v 
nadaljevanju objavljamo nekaj varnostnih napotkov: 

• vrata dvorane se odprejo ob 20.00 uri, dogodki trajajo do 04.00 ure zjutraj, 

• »headlinerji« oz. glavne zvezde večera bodo nastopili ob cca. 22. uri, zato vam 
svetujemo, da pridete v dvorano točno, 

• s seboj morate imeti veljaven osebni dokument, 

• v dvorani bo možno plačati z gotovino, kartico, v samem prostoru bo tudi 
bankomat, 

• v dvorani bo na voljo, da si odložite garderobo oz. ostale stvari, na način 
»lockerjev«, omaric, 

• na voljo bo večje število stranišč, 

• v skladu z 2. odstavkom 21. člena ZJRM-1 je osebam, mlajšim od 16 let med 24.00 
in 5.00 uro zjutraj prepovedan vstop in zadrževanje brez spremstva staršev, rejnikov 
ali skrbnikov v gostinskih obratih in na prireditvah, kjer se toči alkoholne pijače, 

• prepovedana je prodaja in ponudba alkoholnih pijač in pijač, ki so jim dodane 
alkoholne pijače, osebam, mlajšim od 18 let, 

• prepovedana je prodaja alkoholnih pijač osebam, ki kažejo očitne znake opitosti 
od alkohola, 

• na nočne dogodke velja prepoved vnosa nevarnih predmetov (ježevke, sablje, 
noži, palice, …) – nevarni predmeti bodo na vhodu odvzeti, za njihovo hrambo ne 
odgovarjamo, 

• kurentom je na nočne dogodke vhod omogočen brez naglavne maske in ježevke, 

• pokačem, kopjašem … je zaradi omejitve prostora v Karnevalski dvorani 
prepovedana uporaba bičev, kopij, 

• za namen zagotavljanja varnosti bodo na dogodkih prisotni varnostniki ter 
policija, 

Murkova ulica 7, 2250 Ptuj 

T:     05 930 83 36 

+       info@ptuj.info 

+       www.ptuj.info 

 

 

mailto:info@ptuj.info


• dogajanje v dvorani bo pod video nadzorom – posnetki se bodo uporabljali le za 
namene zagotavljanja varnosti, 

• Na dogodke pridite čim prej in se s tem izognite gneči. Na vhodu vas prosimo 
za strpnost. Vhod v dvorano bo omogočen kakor hitro bo možno, v skladu z 
zagotavljanjem varnosti prisotnih ter varnostnimi pregledi. 

• Na vhodu poteka elektronsko skeniranje vstopnic. Osebe, katerih vstopnice ne 
bodo veljavne, bo na licu mesta obravnavala policija. 

 

Tanja Srečkovič Bolšec 
           direktorica 

 

 


