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SLOVENIJA IZ SRCA 

P tuj se ponaša z dolgo zgodo-
vino, s srednjeveško podobo 
starega mestnega jedra, stisnje-
nega med vznožje Ptujskega 

gradu in Dravo, ter bogato vinsko 
tradicijo v bližini vinorodnih Haloz 
in Slovenskih goric. To tradicijo vse 
uspešneje prepletajo s posodabljajočo 
se kulinarično ponudbo in dogodki.

Staro srednjeveško mestno jedro 
Ptuja ni prav veliko, zlahka ga pre-
hodimo ne glede na to, kje začnemo 
ogled, vmes lahko posedimo na enem 
izmed gostinskih vrtov in opazujemo 
vzdušje v mestu. Na vzhodnem obro-
bju mestnega jedra je na Minoritskem 
trgu istoimenski samostan z bogato 
knjižnico in arkadnim dvoriščem, 
prizoriščem poletnih kulturnih 
prireditev. Streljaj naprej je mogočna 
zgradba mestne hiše, delo dunajskega 
arhitekta Maxa Ferstla.

Z Mestnega trga se ni težko usme-
riti proti Mestnemu stolpu na Sloven-
skem trgu. Stolp, viden iz vseh delov 
Ptuja, ima čebulno streho in antične 
spomenike, vzidane v stene, poseben 
pa je zato, ker na strani, obrnjeni proti 
gradu, ure ni, saj grajska gospoda ni 
želela prispevati svojega deleža zanjo. 
Pred stolpom stoji skoraj pet metrov 
visok spomenik, nagrobnik in nekdaj 
tudi pranger. Na osrednjem reliefu je 
upodobljen Orfej, zato se ga je prijelo 
ime Orfejev spomenik.

Cerkev sv. Jurija je kar malce skri-
ta za Mestnim stolpom, mimo nje in 
kipa sv. Jurija, enega izmed zaščitni-
kov mesta, pridemo na teraso, s katere 
se odpira pogled na prostoren Novi 
trg z nedavno prenovljeno ptujsko 
tržnico. Za obiskovalce so zanimivi 
panoji, na katerih je predstavljena 
zgodovina mesta, tudi obdobje, ko 

Najstarejše mesto 
ima najstarejšo 
vinsko klet
Ptuj je ustvarjalen in živahen, in 
to ne le v času kurentovanja

Društvo turističnih novinarjev Slovenije 
(TNS) pod vodstvom predsednika Draga 
Bulca se je odzvalo na pobudo Nedeljskih 
novic, da člani društva prispevajo svoj 
kamenček v mozaik podpore slovenskemu 
turizmu, ki ga je prizadela koronakriza. Čla-

ni Društva turističnih novinarjev Slovenije 
so se odpovedali honorarju.

 (7.) 1

Pred grajsko vinsko kletjo je zasajena 
potomka mariborske vinske trte.
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je po prihodu Rimljanov doživelo 
razcvet in je na območju Poetovione 
po različnih ocenah živelo približno 
30.000 prebivalcev. Ko se vračamo 
na Slovenski trg, pridemo mimo 
Turističnoinformacijskega centra na 
Prešernovo ulico, v srednjem veku z 
imenom Žitna ulica glavno mestno 
žilo, na kateri se je največ trgovalo.

Vinska tradicija
Bogata zgodovina Ptuja je tesno 

prepletena z vinsko tradicijo že 
od rimskega obdobja. Prelomen je 
trnutek, ko so v mesto prišli minoriti. 
Zgradili so samostan in pod njim v 

središču mesta uredili tudi vinsko 
klet, ki je začela delovati leta 1239. Vse 
od takrat sta na Ptuju živi kletarjenje 
in vinarstvo. Več kot 780 let tako že 
deluje Ptujska klet, najstarejša v Slo-
veniji, ki je danes znana po blagovni 
znamki Pullus, v arhivu pod mestom 
pa hrani prav posebno vino – zlata 
trta 1917.

Za obisk Ptujske kleti se je treba 
dogovoriti, prav tako za obisk Vinote-
ke Kobal ter vinske kleti in vinoteki 
Osterberger v Hotelu Mitra, obe na 
Prešernovi cesti. V najstarejši ptujski 
hiši je prvo odprl enolog Bojan Ko-
bal, ki so ga v priznani reviji Decanter 

Starosta turističnega 
novinarstva

Med mnogimi pomembnimi mož-
mi, ki jih je dal Ptuj, je tudi Mi-
lenko Šober, novinar in publicist, 
starosta radijskega in turističnega 
novinarstva. Društvo turističnih 
novinarjev Slovenije, MO Ptuj, Za-
vod za turizem Ptuj in Hotel Mitra 
so 18. avgusta, na dan, ko se je 
leta 1923 Milenko rodil, na njegovi 
rojstni hiši v Prešernovi ulici 16 
odkrili spominsko ploščo. Novinar-
sko pot je začel na Radiu Ljubljana 

leta 1947, v zgodnjih 60. letih se je začel ukvarjati s turizmom. Rad 
je imel morje in skoraj štiri desetletja je bil urednik Oddaje o morju 
in pomorščakih. Ustanovil in vodil je Sekcijo turističnih novinarjev, 
predhodnico današnjega Društva turističnih novinarjev Slovenije, bil 
pa je tudi dolgoletni član komiteja direktorjev Svetovne federacije 
turističnih novinarjev in piscev.

     

Ime in priimek

Naslov prebivališča

E-naslov

Podpis

  V primeru, da sem izžreban/-a, dovoljujem, da upravljavec osebnih podatkov, družba 
Delo d.o.o., osebne podatke objavi.

 Strinjam se s pravili in pogoji nagradne igre, kot je zapisano v drobnem tisku.

  Dovoljujem, da upravljavec osebnih podatkov, družba Delo d.o.o., obdeluje posre-
dovane osebne podatke za telefonsko zbiranje naročil oziroma za trženje tiskanih in 
digitalnih produktov družbe Delo d.o.o.

Poštna številka in kraj

Telefon

V/Na, dne

V celoti izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov:  
Delo d.o.o., marketing, Dunajska 5, 1509 Ljubljana,  
s pripisom ODKRIVANJA.  
Sodelujete lahko do torka, 1. septembra 2020.
S pristopom k tej nagradni igri lahko Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13, Ljubljana (v nadaljevanju STO), 
Slovenija, in Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana, kot samostojna upravljavca osebnih podatkov vaše osebne 
podatke s prijavnega obrazca obdelujeta za namene organizacije in izvedbe nagradne igre, obveščanje o prejeti 
nagradi, javno objavo imena, priimek in kraja bivanja izžrebanca, medsebojnega posredovanja, davčno obdelavo 
podatkov o nagrajenih udeležencih in jih za ta namen hranita še 12 mesecev po zaključku nagradne igre, razen 
če za posamezne vrste osebnih podatkov zakon določa drugače. O nagrajenem udeležencu, ki želi prevzeti 
nagrado, bosta STO in Delo d.o.o. poleg podatkov s prijavnega obrazca obdelovala tudi davčno številko. STO in 
Delo d.o.o. lahko vaše osebne podatke obdelujeta tudi za namene, za katere ste posebej privolili, in jih hranita 
do vašega preklica privolitve. Posameznik lahko kadarkoli začasno ali trajno prekliče svojo privolitev za obdelavo 
osebnih podatkov ali ugovarja obdelavi osebnih podatkov za neposredno trženje oz. zahteva dostop dopolnitev, 
popravek, omejitev obdelave, prenos ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, 
ki se obdelujejo v zvezi z njim, s pisno zahtevo, poslano na naslov: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13, 
Ljubljana, ali na info@slovenia.info oziroma na naslov Delo d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana, ali na dpo@delo.si ali s 
pomočjo spletnega obrazca, dostopnega na spletnih straneh Dela https://info.delo.si/gdprsoglasje. Posameznik 
ima pravico vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni 
podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Pooblaščeno osebo za 
varstvo podatkov na STO lahko kontaktirate prek elektronskega naslova: info@slovenia.info. Več informacij o varstvu 
osebnih podatkov si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani www.slovenia.info oz. spletni 
straneh Dela https://info.delo.si/gdprsoglasje/. 1024042

Opišite svoj najljubši kotiček

  Želim prejemati e-novice Slovenske turistične organizacije (kadarkoli se lahko 
odjavim prek povezave v prejetih novicah).

V nagradni igri lahko sodelujete na promo.delo.si/odkrivanja

Glavna nagrada: 
HIT Alpinea 
Vikendpaket za 2 osebi s polpenzionom  
za 2 noči
 
 
GOLTE
– Vožnja z nihalko + kosilo na Golteh

LJUBLJANA
– Krožna vožnja po Ljubljani z vlakcem + 
vstopnice za ogled Hiše iluzij

DOBROVNIK
– Obisk tropskega vrta + kosilo v gostilni Lipot

BLED
– Vožnja s kočijo

ROGAŠKA SLATINA
– Ogled proizvodnje v Steklarni Rogaška + 
kopanje na Rogaški rivieri + bon za Medical 
center Rogaška

KRANJSKA GORA
– Družinska vstopnica za ogled Slovenskega 
planinskega muzeja za družino + kosilo v 
gostilni Oštarija 

ZDAJ JE ČAS ZA  
NOVA ODKRIVANJA!
Skupaj odkrivamo skrite kotičke Slovenije.  
Opišite svoj najljubši kotiček in sodelujte v žrebu za privlačne nagrade. Fo

to
: J

oš
t G

an
ta

r

2

3

4 5

6

poimenovali za kralja sauvignonov, 
druga nosi ime prvega lastnika, 
vinogradnika in veletrgovca z vini iz 
konca 19. stoletja. Ob nedeljah ob 14. 
uri se lahko udeležimo vinske pokuši-
ne v grajski kleti. V njej so razstavljeni 
eksponati iz bogate zgodovine vino-
gradništva na Ptujskem, v vitrinah 
pa vina z območja Slovenskih goric 

in Haloz, nagrajena na ptujskem 
vinskem ocenjevanju. Posebnost je 
sod velikan, v katerem lahko med 
pokušinami tudi posedimo.

Okusi Ptuja po enotni ceni
Če nas bo pot že zanesla na 

Ptujski grad, si kaže ogledati tudi 
muzejske zbirke Pokrajinskega mu-
zeja Ptuj-Ormož v njem. V nekdanji 
grajski konjušnici je postavljena 
zbirka ptujskih mask, zlasti koranta 
ali kurenta. Zbirka glasbil spada med 
najbogatejše v Sloveniji, v zbirki 
fevdalne stanovanjske kulture med 
drugim pritegnejo pogled velike 
bruseljske tapiserije, v zbirki orožja so 
na ogled predmeti iz obdobja od 15. 
do 20. stoletja, najvišje nadstropje pa 
je namenjeno grajski galeriji.

Ptujski gostinci v zadnjem času za 
večjo prepoznavnost vedno bolj iščejo 
navdih v zgodovinskih prizoriščih 
mesta in lokalnih sestavinah, kot 
so bučno olje in žitarice. Povezali 
so se pod skupno blagovno znamko 
Okusi Ptuja, sestavili enoten meni, 
ki vključuje značilne jedi širšega 
območja, zdaj pa ga ponuja sedem 
gostiln in restavracij po enotni ceni. 
Bolj v šali kot zares lahko rečemo, 
da je tako mogoče predjed poskusiti 
v eni, glavno jed v drugi in sladico v 
tretji. V sklopu uveljavljanja ptujske 
kulinarike konec avgusta kot novost 
pripravljajo Večerjo na ptujskem 
pešmostu, na razgledni točki nad reko 
Dravo. Dogodek pripravljajo Gostilna 
Ribič, lokalni vinarji, Ptujska klet in 
vinar Kobal Wines. P. C.

1. Pogled z grajskega griča na Dravo in 
Ptujsko jezero
2. Ptujska mestna hiša je delo avstrijskega 
arhitekta.
3. Ptujski grad
4. Mestni stolp z Orfejevim spomenikom
5. Minoritski samostan
6. Okusi Ptuja v enotnem meniju, ki 
vključuje značilne jedi širšega območja 
mesta.


