
 

 

 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST: Odprta kuhna in Zlati krog s Primožem 
Rogličem 

 
(Ptuj, 5. oktobra 2022) Prihajajočo jesensko soboto se bomo na Ptuju greli z dobrimi jedmi in 
čarobnimi napitki priljubljenih ponudnikov Odprte kuhne, v nedeljo pa bomo v pozdrav 
pomahali slovenskemu kolesarskemu šampionu Primožu Rogliču, ki se bo pod Ptujskim 
gradom na kratko ustavil v sklopu dobrodelnega dogodka Zlati krog s Primožem Rogličem. 

Karavana ODPRTE KUHNE se po uspešno izvedeni poletni kulinarični tržnici na Ptuj vrača 
tudi to jesensko soboto. 8. oktobra 2022 med 11. in 21. uro vas ponovno vabimo na Mestni trg 
v dobro družbo na domačo slovensko kuhinjo, sodobno kulinariko, eksotične okuse daljnih 
dežel ter na butične sladice. 

Povezava na dogodek Odprta kuhna: https://cutt.ly/4Bwhqjb 
Organizatorja: Zavod za turizem Ptuj in Odprta kuhna. 
 
 
V nedeljo, 9. oktobra 2022, pa svetovno znani kolesar Primož Roglič skupaj z glavnim 
partnerjem Novo KBM organizira edinstveno kolesarjenje za dober namen: ZLATI KROG S 
PRIMOŽEM ROGLIČEM. V sklopu dobrodelnega dogodka, s katerim bodo udeleženci zbirali 
sredstva za Fundacijo Primoža Rogliča, se bo olimpijski prvak s kolesom peljal tudi skozi 
Mestno občino Ptuj. 

Vabljeni, da se nam ob 12.00 pridružite na parkirišču pod Ptujskim gradom, kjer je 
načrtovana kratka postojanka kolesarske karavane. Primožu boste lahko od bližje pomahali, ga 
poprosili za avtogram in mu čestitali za vse uspehe in zmage, lahko pa ga spodbujate tudi z 
navijanjem ob trasi. 

 

OBVESTILO O ZAPORI PARKIRIŠČA POD GRADOM TER CEST IN ULIC 8. IN 9. 
OKTOBRA 2022 ZARADI DOGODKA ZLATI KROG S PRIMOŽEM ROGLIČEM 

Zaradi dogodka Zlati krog s Primožem Rogličem bo od sobote, 8. 10. 2022, od 18.00 do nedelje, 
9. oktobra 2022, do 13.30 zaprto parkirišče pod Ptujskim gradom. Vljudno vas prosimo, da za 
parkiranje svojih vozil v navedenem času, uporabite ostala parkirišča. 

Posebni prometni režim bo veljal v nedeljo, 9. oktobra 2022, med 12.00 in 13.40, ko bo Ptuj 
prečkala kolesarska karavana s Primožem Rogličem na čelu. V omenjenem terminu bo promet 
popolnoma ustavila približno 10-minutna mobilna zapora na trasi kolesarjenja, ki bo ohromila 
promet na nekaterih cestah ter pripadajočih ulicah. 

Podrobnosti v prilogi Obvestilo o zapori_Zlati krog s Primožem Rogličem 2022. 
Povezava na dogodek Zlati krog s Primožem Rogličem: https://cutt.ly/OBwg7qp 
Organizator dogodka: Primož Roglič v sodelovanju z glavnim partnerjem, Novo KBM 
 
 

Mestni trg 4, 2250 Ptuj 

T:     (02) 779 60 11 

+       info@visitptuj.eu 

+       www.visitptuj.eu 

 

 



Vabljeni v staro mesto novih doživetij! 
 
 
BODITE OBVEŠČENI O AKTUALNEM DOGAJANJU NA PTUJU: 
Na prejemanje e-novičnika se prijavite tukaj. 
 
 
Pripravila: Pija Kristan 
 
Zavod za turizem Ptuj 
Kontakt za medije: pija.kristan@visitptuj.eu  

https://visitptuj.eu/#e-novice
mailto:vilma.angel@visitptuj.eu

