
POLETNI 
UTRIP 

NAJSTAREJŠEGA 
SLOVENSKEGA MESTA

www.visitptuj.eu
Organizatorji si pridržujemo pravico do spremembe programa v skladu s priporočili NIJZ.

www.visitptuj.eu


EVROPSKI ARHeOLOŠKI DNEVI 

VINOGRADNIŠTVO NA PTUJSKEM OBMOČJU
OD POJAVA TRTNE UŠI KONEC 80. LET 19. STOLETJA DO LETA 1991

POLETNA MUZEJSKA NOČ 

 19. 6. 2020 med 17.00 in 19.00 

 11. 6. 2020 ob 12. uri 

 20. 6. 2020 od 18.00 do 24.00 

 20. 6. 2020 med 10.00 in 12.00 

 I. Mitrej na Spodnji Hajdini 

 Salon umetnosti 

 Na Ptujskem gradu, na kanalu YouTube in na PeTV  www.pmpo.si

Vodeni ogled razstave OSRČJE PETOVIONE/PTUJ V RIMSKI DOBI 

 III. Mitrej na Zgornjem Bregu 

poletni utrip 
najstarejšega 
slovenskega mesta 
Junij 2020 

Izdajatelj: Javni zavod za turizem Ptuj

Za morebitne napake in pomote v 
besedilih se iskreno opravičujemo.

Javni zavod za turizem Ptuj ni odgovoren 
za spremembe v programih ali na 
dogodkih posameznih organizatorjev.
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Ob 20.00 na kanalu YouTube
V soboto, 20. junija 2020, bo v slovenskih muzejih in galerijah potekala 18. POLETNA MUZEJSKA 
NOČ. Vabimo vas, da se nam med 18. in 24. uro pridružite na Ptujskem gradu ali od doma z 
ogledom posnetih vsebin. 

Ptujski muzej vas vabi na brezplačen ogled dveh mitrejev, svetišč boga Mitre iz 2. in 3. stoletja. 
Arheologinja Iva Ciglar vas bo popeljala skozi življenje Rimljanov v antični Petovioni.

Ptuj ima v poletnih 
mesecih prav poseben 
čar. Najstarejše 
slovensko mesto in 
njegove srednjeveške 
ulice napolnijo zvoki 
glasbe, energija 
umetnosti. Prijeten in 
lahkoten vrvež mesta 
te omami in popelje 
v svet kulture, ki ob 
gastronomiji zelo 
pomembno soustvarja 
butičnost destinacije. 

Dobrodošli v starem mestu 
novih doživetij.

Predstavitev knjige in ogled občasne razstave.
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https://pmpo.si/


18. POLI MARATON 
 20. 6. 2020 do 18.00 

 www.poli.si/poli-maraton/

Letošnja trasa za Poli maraton – vsaj 18 km 

V soboto, 20. junija, moraš do 18. ure 
odpeljati vsaj 18 kilometrov za 18 let Poli 
maratona.

Kako boš dokazoval svojo 
prevoženo vožnjo?
Progo boš odpeljal/a na lokaciji blizu 
svojega doma (sam/a izbereš in določiš 
progo). Svojo prevoženo vožnjo boš 
dokazoval/a z eno od izbranih »tracking« 
aplikacij in objavo na svojem profilu 
Facebook s #polimaraton. Če ne boš 
uporabil/a »tracking« aplikacije, boš 
objavil/a fotografijo svojega števca ali 
selfie s poti in pripisal/a #polimaraton.
 
Prvih 1000 kolesarjev, ki boste objavili 
fotografijo svoje prevožene vožnje s 
»tracking« aplikacije, boste prejeli dodatno 
nagrado Poli: kolesarsko majico.

TADEJ TOŠ STAND UP 

DOMINIKANSKI SAMOSTAN 

JAZZ AND GIN WEEKEND 

URBAN & 4

 20. in 21. 6. 2020 ob 20.00   

 31. 7. IN 1. 8. 2020  

 21. 8. 2020  

 Dominikanski samostan  www.dominikanskisamostan.si
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V času rojstnega dne starega mesta je južno 
dvorišče Dominikanskega samostana idilična 
kulisa za odlično glasbo in izbrane gine. 

Uživajte v dobri družbi. 

Glasbenik na svojem koncertu pripravi zgodbo 
za poslušalca, ki lahko uživa v različnih glasbenih 
dimenzijah in nastopu. Koncert, ki ga nikakor ne 
smete zamuditi.
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https://www.poli.si/poli-maraton/
http://dominikanskisamostan.si/?lang=en


SALON 
SAUVIGNON 
Ptuj 2020
Vino v mestu 
tisočletij

 27. 6. 2020
Od 13.00 do 20.00 

 Minoritskem samostanu
 www.salonsauvignon.eu

 Knjižnica Ivana Potrča Ptuj

 www.kinoptuj.si

 www.mgp.si
POLETJE NA ODRSKIH DESKAH 

POLETJE V KINU 

POLETNE PRAVLJIČNE URICE 
V KNJIŽNICI 
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Velja, da je kino vedno dobra ideja, zato tokrat Mestni kino Ptuj za 
obiskovalce pripravlja posebno izkušnjo prvega drive-in kina v našem mestu. 

Poslušanje pravljic in počitniško ustvarjanje za male ter velike otroke. 
Vsako sredo in petek ob 10.00.

Salon Sauvignon Ptuj 2020 je 
mednarodni Art & Wine festival. 
Edini na svetu, ki se posveča vinski 
sorti sauvignon.

Osrednje dogajanje bo v znamenju 
vrhunskih sauvignonov Minoritskem 
samostanu, vrhunske slovenske 
kulinarike, glasbe in umetnosti.

Minoritski samostan se bo za en 
dan spremenil v kraj vrhunskega 
uživanja po načelu, da je vino 
kultura in da k njegovim vrhunskim 
dosežkom sodijo le izjemni 
konteksti njegovega užitja.
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 3. in 4. 7. 2020

 od 15. 7. do 14. 8. 2020

V poletnem času, med 7. in 10. julijem 2020, si boste lahko ogledali 
odpadle predstave Tadeja Toša – Stand-up za mame.

V avgustu si boste lahko ogledali tudi premiero Kabareta, ki ga Matjaž 
Latin pripravlja z Gojcem, Nešom, Juretom Ivanušičem in Bilbi.

V septembru 2020 s ponosom najavljajo premiero (odpadle) predstave 
Škofjeloški pasijon.

8. in 9. 9. 2020 si oglejte premiero predstave Vsi ptice, enega najbolj 
vznemirljivih svetovnih dramskih tekstov iz prejšnje sezone. Napisal 
ga je Wajdi Mouawad, avtor libanonskega porekla iz Quebeca, ki živi v 
Franciji. Ta drama je srečanje z absolutno idejo Drugega.

http://salonsauvignon.eu
http://www.mgp.si/si/domov.html
https://www.kinoptuj.si/


NO MORE SILENCE/BREZ TIŠINE

18. festival sodobne 
umetnosti ART STAYS

ART STAYS 
 Od 16. 7. do 19. 7. 2020   

FESTIVAL ARSANA 
 OD 23. DO 30. 7. 2020

 www.festivalarsana.com
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12. glasbeni festival Arsana bo v letošnjem letu postregel z 
izjemnimi ustvarjalci domače glasbene scene, ki vas bodo 
zagotovo navdušili. Romantična kulisa najstarejšega slovenskega 
mesta, kozarec dobrega lokalnega vina in odlična družba so 
več kot dober razlog za obisk najstarejšega slovenskega mesta. 
Prijazno vas vabimo na številne izjemne glasbene dogodke, ki 
vam bodo zagotovo polepšali poletne večere. 

 25. 7. 2020 ob 11.00 
Maček Muri in Muca Maca
 

 25. 7. 2020 ob 21.00 
The Port of Life II.-EnsÕ

 26. 7. 2020 ob 20.30 
Slavnostna otvoritev festivala 
Big Band RTV Slovenija s solisti, Klemen Slakonja, 
Maja Keuc, Ana Soklič, Alenka Godec in Rudi Bučar
 

 27. 7. 2020 ob 20.30 
Tadej Toš; Stand-Up
 

 28. 7. 2020 ob 20.30 
Heartbreak Hotel: Oto Pestner & Uroš Perić 
feat. Bluenote Quartet

 29. 7. 2020 ob 20.30 
1na1: Gušti & Tomi Meglič
 

 30. 7. 2020 ob 21.00 
Vlado Kreslin z gosti 

 Dvorišče Minoritskega samostana
 
Na spreglejte tudi otroškega festivala, odra mladih in 
mojstrov klasične glasbe, ki bodo na številnih lokacijah v 
mestu poskrbeli za poletni glasbeni utrip mesta. 

Druge lokacije: dvorišče ormoškega gradu, Hotel Mitra, 
Slovenski trg, Dominikanski samostan, Dom KULTure 
muziKafe, slavnostna dvorana Ptujskega gradu
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NO MORE SILENCE/BREZ TIŠINE je 
letošnja tema festivala ART STAYS in 
obenem opozorilo, saj ponuja kritičen, 
čeprav včasih dramatično-ironičen pristop 
do časa, v katerem živimo. Potovanje, 
začeto pred leti, temelji na predpostavki, 

da moramo glas nujno dati 
krhkosti našega sveta, da ponovno 
razmislimo o prihodnosti. Danes 
pa se zavemo nepričakovane faze 
v soju »tišine«, izražene v času 
covid-19. Letošnja izdaja obravnava 
zvok, glasbo, besedo, praznino, 
notranje in zunanje konflikte ter 
nenehno človekovo željo, da z 
zvokom oriše prostor, čas, dialog in 
odnose.

Če so nove tehnologije imele in 
še imajo temeljno težo pri razvoju 
človeka ter resničnosti, tako včeraj, 
danes in tudi jutri, nas festival ART 
STAYS vodi v avanturo po svetu 
zvoka, besede in tišine.

Da bi potrdili sodoben odnos do 
razmisleka o vprašanjih, povezanih 
s sedanjostjo, festival ART STAYS 
2020 NO MORE SILENCE/BREZ 
TIŠINE pozdravlja in predstavlja 
najnovejša raznolika ter izjemna 
dela mednarodnih umetnikov, med 
katerimi so Robin Meier, Hans 
Beckers, Roberto Pugliese, Bastiaan 
Maris, Alberto Tadiello, Hui Ye, 
Michele Spanghero, Zul Mahmod, 
Miha Ciglar, Marko Batista in Lynn 
Book.

Glavni poudarki:
Robin Meier, Michele Spanghero, 
Hans Beckers, Roberto Pugliese, 
Hui Ye, Marko Batista in Miha Ciglar

Robeto Pugliese, Concerto per natura morta
foto Alberto Sereni

 Slovenski trg, Galerija Magistrat, Galerija 
mesta Ptuj, Miheličeva galerija, razstavišče 
Knjižnice Ivana Potrča Ptuj, Ptujski grad, 
Dominikanski samostan, Galerija Fo. VI, 
Tovarna umetnosti, Center interesnih 
dejavnosti  www.artstays.si, 
www.nomoresilence.si

www.artstays.si
www.nomoresilence.si
www.festivalarsana.com


OKUSI PTUJA 

KULINARIČNI SPREHOD PO MESTU

KUHNA NA DVORIŠČU 

DEGUSTACIJE V ROVU 

 31. 7. IN 1. 8. 2020  

 Staro mestno jedro  www.visitptuj.eu

 Fürstova hiša  www.visitptuj.eu

 www.tura-ptuj.si/blog/vinske-degustacije-v-temi/

PTUJSKA NOČ 
 31. 7. IN 1. 8. 2020   

 www.visitptuj.eu

P
O

LETN
I U

TR
IP

 20
20

Po obisku slikovitega mestnega jedra si lahko privoščite pravo kulinarično pustolovščino. 
Okusi Ptuja vas bodo, ob vinski spremljavi, popeljali po zgodovini bisera ob Dravi in 
njegovi razgibani okolici.
Barvite krožnike vam bodo postregli v Gostilni Ribič, Grand hotelu Primus, Gostilni pri 
ovinku, Gostilni Rozika, Gostišču pri Tonetu, Gostilni Grabar in Gostilni Amadeus.

Praznik najstarejšega slovenskega 
mesta pripravijo lokalni ponudniki 
in obiskovalcem izkažejo posebno 
dobrodošlico. Letos bo dogodek v 
manjšem obsegu potekal na ulicah 
in trgih starega mestnega jedra, 
ne bo pa manjkala odlična lokalna 
kulinarika in vinska spremljava.  
 
Letos bo mesto praznovalo na 
terasah idiličnih lokalov in gostiln, 
ki sprostitev v poletnih dneh 
ponujajo tako domačinom kot 
obiskovalcem. Poiščite svoj prijeten 
kotiček tudi vi.Bogata ponudba kulinaričnih dobrot vas bo navdušila v času Ptujske noči, 

Dobrot slovenskih kmetij in Martinovanja. Okušali boste lahko dobrote lokalnih 
gostincev, zato ne zamudite kulinaričnega sprehoda v objemu prečudovite kulise 
najstarejšega slovenskega mesta. 

Vinske in pivske degustacije v temi so prav posebna poslastica za vse ljubitelje žlahtnih 
kapljic. Osvežilni napoji se že hladijo v rovih pod gradom, na prijetnih 13 stopinj Celzija, 
da bodo lahko prebujali vaše čute v vročem poletju.  
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www.visitptuj.eu
https://tura-ptuj.si/blog/vinske-degustacije-v-temi/
www.visitptuj.eu


XIII. RIMSKE IGRE 

POLETJE NA RANCI

Regata ob dnevu državnosti 2020

Športni tabor jadranja in veslanja

Rancarija

 Od 20. do 23. 8. 2020   

 Od 20. do 21. 6. 2020    

 Od 29. 6. do 3. 7. 2020   

 1. 8. 2020 

 Ranca  www.ranca-ptuj.com/ranca/

 Staro mestno jedro, Rimski kamp Štuki  
 www.rimskeigre.si
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Po praznovanju častitljive 1950. obletnice zbora vojskovodij v Petovioni, 
na katerem jih je Marcus Antonius Primus nagovoril, da so potrdili 
Vespazijana za cesarja, in prve omembe mesta Ptuja v antičnih virih vas 
tudi letos vabimo, da z nami obujate dva tisoč let stare rimske zgodbe.

 20. 8. 2020
Od 19.00 do 20.30 SLAVNOSTNA OTVORITEV XIII. 
RIMSKIH IGER IN OTVORITEV DOMUSA

 Rimski kamp na Štukih 

 21. 8. 2020
Od 11.00 do 18.00 OTROŠKE USTVARJALNE DELAVNICE
OBRTNA ČETRT: izdelava glinenih, lesenih, kamnitih izdelkov
UREJANJE TABORA ZA SKUPINE
Od 19.00 do 21.00 VEČERNI RIMSKI SPEKTAKEL

 22. 8. 2020
Od 11.00 do 12.00 RIMSKA POVORKA S SPEKTAKLOM 
NA MESTNI TRŽNICI

 Krempljeva ulica–Mestni trg–mestna tržnica–Slovenski trg
Od 19.00 do 21.00 VEČERNI RIMSKI SPEKTAKEL 
 

 NEDELJA, 23. 8. 2020 
Od 11.00 do 17.00 DRUŽINSKI DAN V RIMSKEM KAMPU 
17.00 ZAKLJUČEK XIII. RIMSKIH IGER  
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http://www.ranca-ptuj.com/ranca/
http://www.rimskeigre.si/


DNEVI POEZIJE 
IN VINA 

DOBROTE 
SLOVENSKIH KMETIJ 

 OD 26. do 29. 8. 2020    

 5., 6. IN 7. 9. 2020    
 Vrazov trg, Dom KULTure muziKafe, 

Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Dominikanski 
samostan, Mestno gledališče Ptuj, Mestni 
kino, Ptujski grad in številne druge lokacije

 www.stihoteka.com

 Mestna tržnica  www.dobroteslovenskihkmetij.si

P
O

LETN
I U

TR
IP

 20
20

24. mednarodni pesniški festival Dnevi 
poezije in vina bo Ptuj spremenil v stičišče 
mednarodne poezije. Raznovrsten festivalski 
program, najbolj izbrana slovenska in tuja 
vina ter poezija na vsakem koraku spremenijo 
majhno srednjeveško mesto v prestolnico 
poezije, kjer se srečujejo najrazličnejši ljudje, 
ki iščejo nove navdihe, ideje in priložnosti.

Vrhunska mednarodna poezija, ki magično 
zaživi šele v intimnih prostorih starih vrtov 
in trgov, kjer je prostor prepojen z verzi 
in zgodbami, letos prihaja iz 11 držav, 
predstavlja pa jo 15 pesnic in pesnikov. 
Vabljeni na pesniška branja, angažirane 
pomenke, barvit program za otroke, 
umetniške instalacije in razstavo ter igrivo 
promenado poezije. Vsi festivalski dogodki 
so brezplačni in potekajo v slovenskem ter 
angleškem jeziku. Pridite, prešerno bo!

Premierno branje Odprtega pisma Evropi 
2020, ki ga piše madžarska avtorica 
Krisztina Tóth, bo v četrtek, 27. 8. 2020.

Obiščite tudi velika večerna branja 
uveljavljenih tujih in domačih pesnikov ter 
večerne koncerte Koala Voice, Purple is the 
Color (AUT) in Slovenskega nacionalnega 
mladinskega orkestra.

Dobrote slovenskih kmetij so obsežen projekt, ki se pod okriljem 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Mestne občine Ptuj 
izvaja že od leta 1990. Zavodi po vsej Sloveniji, predvsem pa 
Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, se z velikim entuziazmom, 
neusahljivo energijo in trdno odločenostjo trudijo ohranjati ter 
spodbujati pridelavo domače in kakovostne hrane.
 
Osnova projekta je celoletno delo kmetijskih strokovnjakov na 
terenu, pri čemer veliko vlogo odigrajo svetovalci za kmečko 
družino in dopolnilne dejavnosti na kmetijah ter za razvoj podeželja. 
Namen tega dela je čim več kmetij na Slovenskem spodbuditi k 
pridelavi zdrave domače hrane in njenem neposrednem trženju.

Želja organizatorjev je, da se letos obiskovalcem dogodka 
predstavijo pridelovalci in kmetije, saj bo Slovenija v letu 2021 
nosila naziv Evropska gastronomska regija.
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https://www.stihoteka.com/
http://www.dobroteslovenskihkmetij.si/


OTROCI POJEJO 
SLOVENSKE PESMI IN 
SE VESELIJO Finale

 19. 9. 2020     

 Staro mestno jedro  www.radio-tednik.si

51. FESTIVAL NARODNO- 
ZABAVNE GLASBE 

 18. in 19. 9. 2020     

 Mestni trg, mestna tržnica ali dvorišče Minoritskega samostana  
 www.radio-tednik.si
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26. PTUJSKI ŠPORTNI VIKEND 

SEJEM PROSTEGA ČASA

 10., 11. in 12. 9. 2020    

 12. 9. 2020

Ptujski športni vikend vsako leto predstavi novosti in zanimivosti iz sveta športa. 

Tudi letos se boste lahko s športnimi navdušenci družili na več lokacijah v 
mestu in okolici ter spoznavali nove športe.

V okviru Ptujskega športnega vikenda, ki ga organizira Zavod za šport Ptuj, 
bo potekal tudi 17. Sejem prostega časa. Tega že 17 let zapored organizira 
in koordinira Center interesnih dejavnosti Ptuj.

V okviru dogodka bodo letos predstavili tudi CID-ov projekt Jaz tebi 
– ti meni, ki je nastal iz želje po odgovornem ravnanju s tekstilom in 
preoblikovanju našega potrošniškega vedenja. 

Vesele počitnice v CID-u
 Od 29. 6. do 28. 8. 2020    

 www.cid.si 

Za otroke in mlade, ki se sprašujejo, kam med poletnimi počitnicami, 
v CID-u pripravljajo pester nabor ustvarjalnih, poučnih in zabavnih 
poletnih aktivnosti.

Da bodo poletne počitnice sproščene, zabavne, kreativne in hkrati še 
poučne, se v CID-u obetajo tradicionalne ulične delavnice z bratoma 
Malek, poletne urice italijanščine in angleščine, vrtnarjenje na čisto 
pravem vrtu, učenje nenavadnega indijskega plesa kathak, rolanje, 
vožnja s kolesom po pumptracku, poletna šola boksa, delo s čisto pravim 
lončarskim vretenom, filmsko ustvarjanje in druge ustvarjalne vsebine.
 
Število mest je omejeno, zato so potrebne prijave. Prijave do zapolnitve 
prostih mest zbiramo preko prijavnih obrazcev na spletni strani. 

Velika finalna prireditev projekta »Otroci pojejo slovenske 
pesmi in se veselijo« bo potekala v soboto, 19. 9. 2020, ob 
19.00. Izkoristite počitniški vikend na Ptuju in si oglejte tudi 
Festival narodno-zabavne glasbe. Moderatorja in voditelja 
finalnega večera bosta Domen Hren in Dalibor Bedenik, ki 
bosta poskrbela za posebno vzdušje. 

Festival slovenske narodno-zabavne glasbe na Ptuju ima 
eno pomembnejših vlog v slovenski narodni glasbi, saj je 
skozi zgodovino obstoja ansamblom omogočal ustvarjanje 
prepoznavnosti, ob tem pa skrbel, da se je na državni ravni 
narodno-zabavna glasba razvijala in da se je ohranjalo 
kakovostno glasbeno izražanje. 

V petek, 18. septembra, se bodo predstavili ansambli, ki so se 
prijavili na razpis organizatorja in jih bodo v poletnem obdobju 
izbrali strokovna komisija ter poslušalci regionalnih radijskih 
postaj v Sloveniji. Na zaključnem dogodku bo nastopilo 14 
narodno-zabavnih ansamblov.
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www.cid.si
https://www.radio-tednik.si/
https://www.radio-tednik.si/


FESTIVAL PTUJSKIH ZGODB 

SVETOVNI DAN TURIZMA 

 Od 25. do 27. 9. 2020     

 27. 9. 2020     

 Staro mestno jedro  www.tura-ptuj.si

 Staro mestno jedro  www.visitptuj.eu

#Ptujskezgodbe bodo pripovedovali različni pripovedovalci, strokovnjaki in meščani, 
vsak s svojim pogledom na Ptuj. Zgodbe pišejo preteklost in sedanjost, osebnosti, fasade, 
lokali in njihovi gosti, knjige, prebivalci in obiskovalci mesta, urbane legende in pogled 
v prihodnost. Družili se bomo ob vinu in kavi na točkah, kjer se prepletata zgodovina in 
sedanjost.

Svetovni dan turizma bomo proslavili na ulicah in trgih starega mestnega jedra. 
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Vodeni ogledi 

Odkrijte Ptuj
najstarejše slovensko mesto

 www.visitptuj.eu

24. 6. ob 17.00 Od srednjeveških sejmov do današnje mestne tržnice
1. 7. ob 17.00 Turistično vodenje na ladjici Čigra (prijava na info@visitptuj.eu)
22. 7. ob 8.00 Jutranje vodenje po mestu brez naglice
5. 8. ob 19.00 Umetniški grafiti Aleksandra Fenosa
25. 8. ob 19.00 Sprehod skozi mestni park z vodenim ogledom grafičnega kabineta Franceta Miheliča

www.visitptuj.eu

https://tura-ptuj.si/
www.visitptuj.eu
www.visitptuj.eu



