
REPUBLIKA SLOVENIJA 

KABINET PREDSEDNIKA VLADE 

Gregorčičeva ulica 20, 25, 1000 Ljubljana T: 01 478 17 67 

 F: 01 478 17 21  

 E: soj.kpv@gov.si  

 www.kpv.gov.si  

 

� 
 

 
 
 

VELJA GOVORJENA BESEDA! 

 
Govor predsednica Vlade Republike Slovenije 

mag. Alenke Bratušek na otvoritvi festivala Lent 2013 
Maribor, 21. junij 2013 

 
 
 
Spoštovane Mariborčanke in Mariborčani, 

 

danes se je Maribor, kot vsako leto v času Festivala Lent, ponovno spremenil v “veselo, živahno, barvito, 

družabno in sproščeno mesto”, kot ste ga sami opisali. V mesto, ki utripa v duhu glasbe, plesa, uličnih 

gledališč, komedije in ustvarjalnih doživetij. In če vse to traja kar 16 dni in 16 noči, potem bi lahko rekli, da 

so pred vami najlepši dnevi v letu in da je pri vas božič že zgodaj poleti.  

 

Veseli me, da vas lahko nagovorim na otvoritvi največjega slovenskega festivala na prostem in hkrati tudi 

enega največjih v Evropi, ki ga vsako leto obišče več kot pol milijona obiskovalcev. A ker je vaša strategija 

poleg množičnosti tudi kvaliteta, je to  eden najbolj prepoznavnih kulturnih dogodkov v Sloveniji, za kar 

izrekam organizatorjem vso pohvalo in čestitke. Maribora si brez festival Lent sploh ne znamo več 

predstavljati, nabrežje reke Drave nenadoma oživi in zažari s celo paleto različnih prireditev. Zvezdnatemu 

nebu, ki vam bo upam naklonjeno, se bodo pridružile še koncertne zvezde iz vsega sveta. Razveseljiv je 

tudi podatek, da je častno pokroviteljstvo mednarodnega Festivala Folkart, na katerem bogata ljudska 

kultura z vseh koncev sveta preplavi Slovenijo, sprejela generalna direktorica Unesca Irina Bokova. Tudi 

na tiste, ki jim bo tudi slovenska vlada namenjala osrednjo pozornost, niste  pozabili: Lent je tudi priložnost 

za mlade -  neuveljavljene talente, ki bodo morda prav na tem prostoru doživeli svoj življenjski katapult. 

Mesto Maribor, ki je bilo še do nedavna Evropska prestolnica kulture, ima še eno značilnost: lahko bi rekli, 

da se ta isti Maribor kar vsako poletje prelevi v prestolnico kulture, mladih in družabnosti.   

 

Lent je zato sestavni del samozavesti Mariborčank in Mariborčanov in to povsem upravičeno. Njegove 

učinke je mogoče motriti z več zornih kotov in eden najpomembnejših je gotovo ta, da Lent ni zgolj 

razvedrilo za poletne dni, temveč vse bolj vztrajno vstopa tudi na polje kulturne vzgoje. Njegovi dogodki so 

pogosto prizorišča prvih, morda še nekoliko sramežljivih srečanj z nekaterimi kulturno-umetnostnimi žanri, 

vse od jazza do opere in ustvarjalnih delavnic za najmlajše kot naše največje naložbe v prihodnost. S tem 

skrbi za dostopnost kulturnih vsebin in razširjanje kroga kulturno-umetnostno ozaveščenega občinstva. 

Lent pa ni zgolj simbolna investicija v mlade generacije, temveč je časom navkljub uspešen tudi po svoji 

gospodarski plati, saj se po raziskavah, ki temeljijo na metodologiji mednarodnega združenja festivalov in 

prireditev, vsak vloženi evro v mestu povrne petkratno. 

 

Današnja kresna noč naznanja začetek poletja, za mladino pa konec šolskega leta in začetek počitnic. 

Slovenska vlada bo s polno paro delala tudi v vročih poletnih mesecih, saj moramo nadoknaditi zamujeno. 

To je naša zadnja priložnost, da naredimo popravni izpit. In četudi moramo popravljati napake, ki jih nismo 

storili, je naša volja trdna, odgovornost do države in ljudi pa je naša glavna zaveza. Tudi novoustanovljeno 

Ministrstvo za kulturo bo z novim Nacionalnim programom za kulturo dalo slovenski kulturi nov razvojni 

zagon. In četudi marsikdo v teh težkih časih ne vidi razlogov za praznovanje, imamo vsi pravico, da se 

kdaj pa kdaj  prepustimo veselju in prijetnim trenutkom ob spremljanju kulturnih dogodkov. Naj bo današnji 



 

dan tudi začetek praznovanja dneva državnosti, saj bomo čez nekaj dni proslavljali naš skupni 22. rojstni 

dan. Torej smo v najlepših letih! 

 
Spoštovani,  
 
naj vam festivalsko vzdušje prinese čim več lepih trenutkov, predvsem pa naj se teh nekaj dni prelije tudi v 
lepo prihodnost mesta Maribora in celotne podravske regije.  
 
Hvala in prijetno »lentanje« vam želim! 


