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POVZETEK 

 

Obpanonske pokrajine poleg naravnih lepot ponujajo tudi številne kulturne znamenitosti. Ker 

vemo, da so Rimljani potovali skozi naše kraje, smo se odločile, da bomo raziskale nekatere 

okoliške kraje ter pripravile turistično ponudbo naravnih in kulturnih znamenitosti. 

Z nalogo smo poskušale predstaviti in ponuditi turistom nekatere manj znane, ampak lepe in 

zanimive kraje. Tako smo izdelale ponudbo za šest krajev, in sicer za Slovensko Bistrico, 

Črešnjevec, Kočno pri Polskavi, Starošince, Ptujsko Goro in Ptuj. V svojem domačem kraju 

Črešnjevcu smo ob šoli postavile tudi tablo z zanimivostmi. V okviru UNESCO projektov 

Dediščina v rokah mladih: Mladi posvojijo spomenik in Kapljice življenja smo ponovno 

obudile običaj pranja perila, kakor so ga prale naše babice.  

Da smo svojo idejo uresničile, smo morale omenjene kraje raziskati najprej s pomočjo spleta, 

virov in literature. Nato smo same organizirale pot in šle raziskovat. Za kraje, ki smo jih 

preučevale, smo izdelale tudi turistično ponudbo, ki bo predstavljena na turistični tržnici. 

Pri oblikovanju naloge smo sodelovale še s TIC Slovenska Bistrica in Turistično agencijo 

SAJKO. 

Pri raziskovanju smo izvedele veliko zanimivosti o življenju Rimljanov. Prav tako smo se 

izurile pri rokovanju s fotoaparatom in drugo multimedijsko tehnologijo.  

 

Ključne besede: rimska cesta, turistična ponudba, naravne in kulturne znamenitosti, 

raziskovanje. 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

ABSTRACT 

 

Subpanonic regions offer amongst the natural beauties also numeral cultural sights. Because 

we know that the Romans travelled through our towns, we decided to explore some nearby 

places and prepare a tourist proposition of natural and cultural sights.  

 

With this assignment we tried to present and offer the tourists some of the less known, but 

still beautiful and interesting places. So we made a tourist proposition of six places: Slovenska 

Bistrica, Črešnjevec, Kočno pri Polskavi, Starošince, Ptujska Gora and Ptuj. In our home 

village of Črešnjevec we have also set a sign with the sights. As one of the activities in a 

national Unesco project DROPLETS OF LIFE we have again awaken the old traditional 

laundry washing as it had been done by our grandmothers.   

 

To accomplish the idea we had to do a research on the mentioned towns with the help of the 

world wide web, sources and literature. After that we organized the route by our selves and 

then we went exploring. We made a tourist proposition on the researched places, which is 

going to be presented on a tourist marketplace.  

 

In the design of the written assignment we cooperated with TIC Slovenska Bistrica and 

Tourist agency SAJKO. 

While we were doing the research we have learnt many interesting facts about Romans’ way of 

life. We have also improved in our handling with a camera and other multimedia technology.  

 

Key words: the Roman’s road, a tourist proposition, natural and cultural signs, a research. 
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I. UVOD 

Pri predmetu turistična vzgoja smo se učenke pod mentorstvom učitelja turistične vzgoje 

odločile sodelovati pri državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava. Ko smo razmišljale, 

kako oblikovati turistični proizvod in se hkrati postaviti v vlogo turističnega vodiča, smo prišle 

na idejo raziskati, kaj je skupna točka krajev v naši okolici. Ena večjih civilizacij v naši 

zgodovini, ki je veliko potovala, tudi skozi naše kraje, so bili Rimljani. Tako je mimo naših 

krajev tekla tudi rimska cesta CELEIA - POETOVIO, ki zagotovo vzbuja zanimanje marsikoga. 

Odločile smo se, da bomo kot naš turistični proizvod predstavile naravno in kulturno dediščino 

nekaj okoliških krajev ob nekdanji rimski cesti. 

Pred našim raziskovanjem smo si zastavile nekaj hipotez: 

 V naših krajih so še vidni ostanki delovanja Rimljanov v naših krajih. 

 Naši kraji imajo bogato naravno in kulturno dediščino. 

 Turizem v našem kraju ni razvita gospodarska dejavnost. 

 

1.  METODE DELA 

Najprej bomo preiskale vire in literaturo, ki na dano temo že obstajajo. Za kraje, ki jih želimo 

turistično predstaviti, si bomo organizirale izlet in jih raziskale. Za potrebe turistične ponudbe 

bomo obiskale Hotel Leonardo v Slovenski Bistrici, Turistično agencijo Sajko, TIC Slovenska 

Bistrica in Grad Slovenska Bistrica, kjer imajo stalno razstavo na temo rimska cesta. 

Pri delu se bomo seznanile oziroma ponovile, kako se rokuje s fotoaparatom ter z računalnikom.  

Poseben poudarek bomo dale na raziskovanje domačega kraja, kjer bomo postavile tudi 

turistično tablo, kjer bodo glavne turistične znamenitosti kraja. 

V okviru UNESCO projekta Dediščina v rokah mladih: Mladi posvojijo spomenik pa smo 

ponovno obudili postopek pranja perila ob vaškem perišču, kot so prale naše babice. 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

II. NAČRTOVANJE PROJEKTNE NALOGE 

 

1. SODELOVANJE S TIC SLOV. BISTRICA IN TURISTIČNO AGENCIJO SAJKO 

Po napotke za izdelavo turistične ponudbe smo odšli najprej na TIC Slovenska Bistrica, kjer so 

nam predstavili že izdelane ponudbe v lokalnem okolju. Ugotovile smo, da turistično-

informacijski centri posameznih krajev niso povezani in da lahko v TIC Slovenska Bistrica 

dobiš ponudbo le za okolje občine Slovenska Bistrica.  

V Turistični agenciji Sajko so nam predstavili poletne in zimske turistične ponudbe v naših 

okoliških državah. Prav tako smo spoznale delo turističnega vodiča.   

 

2. RIMSKA CESTA 

Rim je kot mestna država začel nastajati približno 753 pred Kristusom. Po letu 509 pred  

Kristusom je ljudstvo prevzelo oblast in razglasilo republiko. V naslednjih stoletjih so Rimljani 

razširili svojo oblast po vsem Apeninskem polotoku in po ostalih delih Evrope.  

Rimljani so bili zelo dobri gradbinci. Med njihova najbolj znana gradbeniška dela vsekakor 

spadajo amfiteatri, akvadukti ter ceste, ki so vodile v različne konce Evrope. Obsegale so 80.000 

kilometrov. 

Preko območja Slovenske Bistrice je potekala glavna rimska cesta, via publica, ki je povezovala 

Celeio (Celje) in Poetovio (Ptuj). Ob osvojitvi današnjega slovenskega ozemlja so Rimljani 

zgradili trajno prometno mrežo s cestnimi postajami, ki je omogočila lažjo pot vojske med 

Italijo in vojaškimi oporišči na vzhodu ter administrativno organizacijo osvojenih območij. 

Bistriško območje je že v prazgodovini veljalo za prehodno ozemlje med ravnicami Podonavja 

in severno Evropo na severovzhodni strani in osrednjo Slovenijo ter italskim polotokom. To je 

bil tudi glavni razlog, da so Rimljani tu speljali glavno cestno komunikacijo proti vzhodu. Ta 

je povezovala tudi glavna mestna središča na območju. Začela se je v mestu Emona (Ljubljana), 

potekala preko Atransa (Trojane), do mesta Celeia (Celje), mimo Slovenske Bistrice do mesta 

Petovijo (Ptuj). Tam pa se je razcepila na več koncev. Ob glavni prometnici so zgradili tudi 

obcestne postaje za menjavanje vprežne živine. Ena izmed teh postaj je bila tudi v Slovenski 

Bistrici, in sicer severno od Kolodvorske ceste.  
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Gradnja ceste pa je bila zelo zahtevno delo. Ko je bil določen prostor, kjer naj bi cesta bila, so 

ta teren morali razorati in izkopati do trde podlage. Nato so začeli zapolnjevati ta jarek. Prva 

plast je bila iz peska, vendar pa te ni bilo v vseh rimskih cestah. Na to so nato nasuli kamenje, 

kasneje debeli grušč in končno še droban grušč. Ta je bil skrbno potlačen in izravnan. To je bila 

podlaga za ceste. Nanjo so položili večje, ploščate kamne, ki so morali biti čim bližje skupaj. 

V praznine med njimi so vlili grob beton. Ko se je ta beton posušil, pa je bila dodana še ena 

plast. Ta je bila rahlo vbočena, da je deževnica lahko prosto odtekala. To je bila plast finega 

betona, v katero so bili potisnjeni ploščati kamni, da je bila površina popolnoma ravna. Te 

kamne lahko še danes vidimo, medtem ko se je beton že izrabil. Vožnja in hoja po rimskih 

cestah tako pravzaprav sploh ni bila tako težavna, kot si jo morda danes predstavljamo. Ceste 

namreč sploh niso bile tako grobe, kot jih vidimo danes.  Prav nasprotno, bile so gladke.   

 

 

  

 

 

Slika 1: Prerez rimske ceste 

 

                    Slika 2: Stojimo na trasi rimske ceste. 
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3. NAČRTOVANJE TURISTIČNE PONUDBE 

Pri odločitvi o krajih v naši ponudbi je bilo temeljno vodilo, da bomo povezale več krajev in 

več občin. Odločile smo se, da bomo v našo ponudbo vključile naslednje kraje: Slovenska 

Bistrica, Črešnjevec, Kočno pri Polskavi, Pragersko, Starošince, Ptujska Gora in Ptuj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slika 3: Zemljevid Po poteh Rimljanov od Slovenske Bistrice do Ptuja 

 

A) ČREŠNJEVEC 

Je gručasta vas na območju občine Slovenska Bistrica. 

 

Slika 4: Panoramska fotografija Črešnjevca 

Vas je znana že od časa Marije Terezije, ko se je imenovala Kerschenbach. V 12. stoletju je na 

tem območju stal lesen grad (Kershbach). V bistriškem zborniku je zapisano, da je ta grad v 15. 

stoletju pogorel.  

Dostop do Črešnjevca je možen po cesti ali z vlakom. Najlepše pa je seveda s kolesom, kjer 

lahko sledite kolesarski stezi vodnjakov. S kolesom lahko greste v veliko smeri, in sicer proti 

Pragerskemu, Slovenski Bistrici, Ptujski Gori. 
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V vasi je na voljo teniško igrišče ter nogometno igrišče poleg šole. Okrepčate se lahko v gostilni 

Jurič, Furči ali na nekaterih turističnih kmetijah. 

Na Črešnjevcu je veliko dobro ohranjenih vodnjakov, ki jih ljudje še uporabljajo, nekateri pa 

služijo zgolj za dekoracijo vrtov in dvorišč. Najzanimivejši je zagotovo vaški vodnjak, ob 

katerem najdemo tudi perišče, kjer so prale naše babice. Vaški vodnjak stoji v središču 

Črešnjevca zraven domačije Franca Repnika. Star je okoli 100 let in sega v globino 4 do 5 

metrov.  

 

Slika 5: Vaški vodnjak s periščem 

 

 

 

V šoli smo v okviru projekta UNESCO Dediščina v rokah mladih: Mladi posvojijo spomenik 

tudi obudile postopek pranja perila, kot so prale naše babice. 

Šolstvo na Črešnjevcu 

Otroci so na Črešnjevcu začeli hoditi v šolo leta 1833. Šolstvo je pomembno vplivalo na razvoj 

kraja, prebivalci pa so skrbeli za posodabljanje in dograjevanje šolske zgradbe. Danes šolo 

obiskuje okoli 150 otrok.  

 

Slika 6: Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika 

Črešnjevec 
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Poleg šole bomo spomladi postavile turistično tablo, na kateri bodo zapisane ključne turistične 

znamenitosti kraja. 

 

Slika 7: Skica turistične table ob šoli 

 

V šoli nam je mar za kulturo, zato večkrat sodelujemo s KUD Črešnjevec, s katerim 

organiziramo različne krajevne prireditve (kot je tradicionalna Črešnjevec poje in pleše).  

Cerkev sv. Mihaela 

Zavetnik te cerkve je nadangel sv. Mihael. Ob cerkvi so postavljeni na ogled številni rimski 

marmorni kamni, ki so bili vrnjeni iz Avstrije, kamor so jih Nemci med vojno odpeljali. Danes 

so razpostavljeni pod cerkvenim obzidjem in predstavljajo izvrstno zbirko fragmentov iz rimske 

dobe.  

 

 

                                           Slika 8: Rimski kamni 

Na Črešnjevcu je veliko naravnih in kulturnih znamenitosti, ki si jih lahko turist ogleda ali  

peš ali s kolesom.   
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B) SLOVENSKA BISTRICA 

Občina meri 260 km2 in je med največjimi občinami v Sloveniji. Tukaj živi cca. 25000 

prebivalcev, v mestu živi blizu 8000 prebivalcev. Mesto Slovenska Bistrica leži ob avtocesti 

Maribor – Celje in je že iz zgodovine znano kot prometno središče, saj je skozi mesto tekla 

rimska cesta. Danes mesto Slovenska Bistrica predstavlja industrijsko, upravno, kulturno in 

športno središče občine. Mestne pravice je pridobilo med leti 1297 in 1313. 

Občina Slovenska Bistrica se ponaša s številnimi naravnimi znamenitostmi ter kulturnimi in 

zgodovinskimi spomeniki.  

Grad Slovenska Bistrica 

Bistriški grad se v pisnih virih omenja že od leta 1313 in je od takrat bil v lasti različnih družin. 

Nazadnje je bil v lasti Attemsov vse do leta 1945.  

Na ogled so številne stalne razstave in razstave umetniških del v Galeriji Grad. Ogledate si 

lahko Viteško dvorano, ki jo krasijo freske, v njem pa se nahajajo še likovni saloni in poročna 

dvorana. V gradu potekajo tudi različne kulturne prireditve, na njegovem notranjem dvorišču 

pa v poletnem času zdaj že tradicionalni Starobistriški večeri. 

 

Slika 9: Pred gradom je tudi grajski park. 

 

Bistriški vintgar 

Bistriški vintgar je lepa gozdno učna pot ob potoku Bistrica. Ta pot lahko ima različne cilje, 

bolj ali manj zahtevne. Bolj zahtevna pot je ob potoku Bistrica do Ančnikovega gradišča, mimo 

Maroltove jelke do Treh kraljev in Črnega jezera. Manj zahtevna pot pa vodi so rimskega 

kamnoloma ali do slapa Šum. 

http://e-kampanja.com/beta/tic-sb/stalne-zbirke-gradu.html
http://tic-sb.si/kaj-poceti/tradicionalne-prireditve/starobistri%C5%A1ki-ve%C4%8Deri.html
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Slika 10: Turistični zemljevid Slovenske Bistrice 

 

Okolica občine ponuja veliko naravnih in kulturnih znamenitosti. Bolj znane naravne 

znamenitosti so: Botanični park TAL 2000, kamnolom čizlakita v Cezlaku, krajinski park Rački 

ribniki, krajinski park Žabljek-Videž in številne duge… Kulturne znamenitosti so: sakralni 

objekti, Graslov stolp, Jakčev mlin ob potoku Ložnica, bolnica Jesen Tinje, bojišče pohorskega 

bataljona. 

 

C) KOČNO PRI POLSKAVI 

Leži na vzhodni strani Pohorja na okoli 500 metrih nadmorske višine in na južni strani reke 

Polskave. Od kraja Polskava je vas oddaljena približno 2 km. V vasi živi na 20 domačijah 85 

prebivalcev. Prebivalci se ukvarjajo s kmetijstvom, živinorejo, poljedelstvom, sadjarstvom in 

vinogradništvom. Vas je urejena in je pravi etnološki muzej na prostem, saj so po vasi 

razstavljena stara kmečka orodja, stroji in pripomočki, ki so jih uporabljali. Prav tako je možno 

v vasi videti stare obrti, kot je kovačija, žganjekuha ter drvosek.  

Pod vasjo je velik prireditveni prostor in kozolec toplar, kjer so ali veselice ali športni dogodki. 

Nad Kočnim so razvaline gradu Gromberg. 
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Vas že vrsto let prejema nagrade za urejenost, nazadnje je leta 2006 dobila priznanje Turistične 

zveze Slovenije za najlepšo slovensko vas.  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 11: Informativna tabla vasi in razstava orodja 

Vas je odlična izletniška točka za pohodnike in gorske kolesarje. Poti vodijo do partizanske 

bolnišnice Jesen, do Močnika in Maroltove jelke ter do Šmartnega na Pohorju. Od tam naprej 

pa tudi do Areha ali do Treh kraljev mimo Osankarice pa vse do Rogle. 
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D) PRAGERSKO 

Pragersko je naselje v občini Slovenska Bistrica. Naselje se je razvilo šele po letu 1845 kot 

postaja Južne železnice; zasnovali so ga v obliki šahovnice. Še večjo veljavo pa je naselje dobilo 

1859, ko je postalo izhodišče Vzhodne železnice, in leta 1872, ko je bil zgrajen velik kolodvor. 

Ob gradnji železnice 1846 so se sem doseljevali predvsem delavci in uradniki 

nemškega porekla. Pragersko je po 1. svetovni vojni postalo eno večjih železniških vozlišč v 

Sloveniji. 

 

 

 

 

 

Slika 12: Železniško vozlišče na Pragerskem 

Pragersko ima danes 1100 prebivalcev in spada med manjše kraje. Kljub temu kraj nudi kar 

nekaj turističnih aktivnosti in zanimivosti. Železničarska zgodovina je na voljo v obliki razstave 

železniških eksponatov v Vodnem stolpu ob železniškem prehodu Pragersko. Med kulturne 

znamenitosti spada tudi cerkev Marijinega brezmadežnega srca, ki je bila posvečena leta 2003 

in je zato sodobnega izgleda.  

Imena ribnikov Pragersko so: Gajski, Ob železnici, Pri opekarni, Pri Brumcu, Pri 

transformatorju, Pri ribiški koči, Tekmovalna trasa 1, Tekmovalna trasa 2, Pri strelišču, Na 

gmajni. Na vseh ribnikih je možen športni ribolov, ob ribniku Gaj pa možnost šotorjenja. Okoli 

ribnika je organizirana trim steza z različnimi vajami. Pred božičem na ribniku Gaj postavijo 

jaslice na vodi. 

Strelski center Pragersko 

Ob pragerskih ribnikih je Strelski center Gaj, ki ga vsako leto obišče 15.000 prebivalcev. 

Strelski center ima sedem strelišč in je namenjen športni vadbi in velikim mednarodnim 

športnim prireditvam v športnem streljanju. Tekmuje lahko 3.000 tekmovalcev. K centru spada 

tudi večnamenska dvorana za 900 ljudi.  

Pripombe dodal [NK1]: Če so to imena, se pišejo z veliko. 
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E) STAROŠINCE 

Vas Starošince spada v občino Kidričevo. Starošince so majhen, ampak zanimiv kraj. Merijo le 

3 km² in ležijo na nadmorski višini 247 m n.v. Tukaj živi 224 prebivalcev. 

V Starošincah je postavljen muzej, ki prikazuje kmečko orodje in stroje. Tam je še danes veliko 

prebivalcev, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. V muzeju lahko vidimo plug, brano, kose, cepi, 

slamoreznice, vejalnike, stroj za sortiranje krompirja … Muzej si je možno ogledati po 

predhodni najavi pri lastniku muzeja Mihaelu Žitniku. 

Pri muzeju je postavljen tudi klopotec, ki so ga postavili vaščani Starošinc. Pod klopotcem pa 

raste stara trta.  

Največja atrakcija Starošinc je Konjeniški park Starošince. V ogradi imajo 25 konj. Tukaj so 

tudi prostori Zavoda Nazaj na konja. Ta zavod ponuja različne dejavnosti, kot so terapije s 

pomočjo konja, oskrba in šolanje konj, šolo jahanja.  

 

 

Slika 13: Konji na paši Zavoda Nazaj 

na konja 

 

 

Poleg lepot narave, možnosti kolesarjenja ali pohodništva ponujajo Starošince turistu tudi 

drugačno obliko preživljanja prostega časa. 

 

F) PTUJSKA GORA 

Ptujska Gora leži v bližini mesta Ptuj, Maribora in Slovenske Bistrice. Ptujska Gora je gručasto 

naselje vrh slemena Savinsko ob cesti Ptuj-Majšperk, z jedrom okoli  Marijine župnijske 

cerkve, ki je tudi največja znamenitost kraja, ki vodi ob poti Ptuj-Majšperk. Znana je po 

veličastni cerkvi, ki stoji na 352 m visokem griču in je vidna že od daleč. Velja za eno najlepših 

gotskih cerkev. Sem zahajajo turisti in romarji, ki prihajajo iz Slovenije in iz tujine. Cerkev je 

bila zgrajena okoli leta 1410. Že nekaj desetletij po dokončanju cerkve so se začeli turški vpadi. 
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Turki so vdrli tudi na Ptujski Goro. Oropali so cerkev in jo tudi poškodovali. Zato so jo 

prebivalci obdali z obzidjem in obrambnimi stolpi. Leta 2010, ob 600-letnici posvetitve cerkve, 

je bila proglašena za baziliko Marije Zavetnice. 

Ptujska Gora je imela v zgodovini več imen. Staro ljudsko ime je bilo Črna Gora, v starih 

dokumentih pa se je večkrat pojavljalo ime Gora milosti.  

Ptujska Gora je bila in še je zelo priljubljena pot za turiste, popotnike in druge obiskovalce. To 

gre pripisati razgledu na Dravsko polje in Haloze, od tod pa vodijo tudi nekatere pohodniške in 

romarske poti.  

Ptujska Gora ponuja čudovite razglede od Boča do Pohorja, preko Maribora do vrhov nad 

Gradcem v Avstriji, pa na bližnji Ptuj in Slovenske gorice ter proti jugu po strmih, valovitih 

Halozah čez hrvaško mejo. Na trgu Ptujske Gore je odprta turistično-informativna pisarna.  

Pod cerkvijo je urejeno novo parkirišče za osebna vozila in avtobuse. Od tam se povzpnete po 

poti miru do cerkve.  

 

Slika 14: Ptujska Gora 

 

 

 

 

 

G) MESTO PTUJ 

Mesto Ptuj je eno izmed najstarejših mest v Sloveniji. Območje današnjega Ptuja je bilo 

poseljeno že v mlajši kameni dobi, v antiki in v obdobju Rimskega cesarstva, zato so na Ptuju 

(rimsko ime Poetovio) ostanki rimske ceste iz tistih časov. Mimo Ptuja je potekal tudi 

zgodovinsko pomemben prehod čez Dravo, kjer je potekala trgovska pot med Baltskim in 

Jadranskim morjem, imenovana Jantarna cesta. 

Kot turist si lahko na Ptuju ogledamo veliko znamenitosti, tako kulturnih kot naravnih. Največ 

znamenitosti je zgodovinskih. 
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Slika 15: Turistični zemljevid Ptuja 

Ptujski grad 

Grad Ptuj ali Ptujski grad stoji na griču nad mestnim jedrom Ptuja. Pogled z gradu nam nudi 

razgled na Ptuj z okolico in Ptujsko jezero. Na gradu so naslednje zbirke: glasbila, orožje, 

fevdalna stanovanjska kultura, pustne maske in slike na steklu, grajska galerija, grafični kabinet 

Franceta Miheliča in zbirka Marka Sluge. 

 

Slika 16: Ptujski grad 
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Grad je skozi čas imel 17 lastnikov. Od leta 1945 pa grad pripada državi. Danes so v njem 

državni obredi, poroke, razstave … 

Cerkev sv. Jurija Ptuj 

Obstoječa cerkev je bila postavljena v 12. stoletju. Cerkev so večkrat dozidavali, kar se danes 

vidi v njeni notranjosti in zunanjosti. Lep primer so ostanki oken, ki so danes že zazidana. Leta 

1246 je dobila triladijsko osnovo, prizidali so tudi zahodno galerijo. Prav tako je v cerkvi še 

zmeraj nekaj oken iz časa romanike, medtem ko je večina zgrajenih v stilu gotike. V 15. stoletju 

je bila predelana v gotskem slogu, v 18. stoletju pa je dobila še baročno kapelo. V notranjosti 

so številni spomeniki pomembnejših Ptujčanov.  

 

    Slika 17: Cerkev sv. Jurija 

 

Dominikanski samostan Ptuj  

Dominikanski samostan Ptuj je samostan, ki predstavlja kulturno znamenitost Ptuja. 

Dominikanci, ki so prišli iz Koroške, so bili prvi menihi na Ptuju. 

 

  Slika 18: Dominikanski samostan 
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Zadnja prenova kompleksa Dominikanskega samostana je bila končana v letu 2013. Med 

obnovo so v samostanu odkrili bogate najdbe: grobnice, oltarne nastavke, ostanke stopnic in 

tlaka iz rimskih nagrobnih kamnov. V Dominikanskem samostanu je velika dvorana, kjer se 

odvijajo tudi razne konference in srečanja.                       

Mesto Ptuj ima še ogromno arheoloških, sakralnih in ostalih spomenikov. Je mesto, kjer bodo 

arheologi vedno našli ostanke iz zgodovinskih obdobij.  

Danes se Ptuj razvija tudi v smeri športa in rekreacije. Popularni športi na Ptuju so pohodništvo, 

kolesarjenje, tek, čolnarjenje, ribolov, golf … Popularne so Terme Ptuj in pripadajoča hotelska 

ponudba za goste. 

 

 

 

4. IZVEDBA TURISTIČNE PONUDBE 

Iz naše naloge »Po poteh Rimljanov od Slovenske Bistrice do Ptuja« lahko sestavimo različne 

ponudbe glede na letni čas, starost turistov, vreme, tedensko ali ponudbo z manj dnevi, različno 

tematiko … 

Nastanitev turistov bi bila v Hotelu Leonardo, ki leži le 30 m stran od trase Rimske ceste v 

Slovenski Bistrici. Prevoze bi opravljalo podjetje TGA Jurič, ki je tudi naš šolski prevoznik in 

vemo, da je zanesljiv.  
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V nadaljevanju bomo predstavile dve ponudbi. 

 

A) PONUDBA PRILAGOJENA NA LETNI ČAS 

 

1. dan  2. dan  

10.00 – nastanitev v hotelu 

11.00 – pohod po Bistriškem vintgarju 

do rimskega kamnoloma in do slapa 

Šum 

14.00 – kosilo 

15.30 – kopanje in savnanje v Termah 

Ptuj 

20.00 – prihod v hotel in večerja 

8.00 – zajtrk 

9.30 – ogled bistriškega gradu 

11.00 – Črešnjevec – sprehod  

13.00 – kosilo na eko kmetiji Podgrajšek  

15.00 – KUD Štefan Romih – Črešnjevec 

Poje in pleše 

19.00 – prihod v hotel in večerja 

21.00 – Rimski večer  

3. dan 4. dan 

8.00 – zajtrk 

9.30 – z vlakom na Pragersko 

11.00 – izbran šport ob pragerskih 

ribnikih 

13.30 – odhod v hotel in kosilo 

15.00 – nakupovalno popoldne 

19.00 – prihod v hotel in večerja 

20.00 – Kino Bistrica 

8.00 – zajtrk 

9.30 – odhod proti Starošincam 

10.00 – možnost jahanja konjev ali 

sprehod 

14.00 – kosilo v Starošincah  

17.00 – ogled Ptujske Gore 

19.00 – prihod  v hotel in večerja 

 

5. dan  

8.00 – zajtrk                                                              15.30 – degustacija vin v Kleti Bistrica 

9.30 –  ogled Ptujskega gradu in arheoloških     17.00 – prijetno popoldne v grajskem parku 

zbirk  

14.00 – kosilo                                                           19.00 – večerja 
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B) PO TEMATIKI – AKTIVNE POČITNICE 

 

1. dan  POHODNIŠTVO 2. dan KOLESARJENJE 

8.00 – zajtrk 

09.30 – pohod skozi Bistriški vintgar 

do Treh Kraljev 

14.00 – kosilo pohorski lonec v 

hotelu Jakec 

19.00 – prihod v Hotel Leonardo in 

večerja 

 

8.00 – zajtrk 

9.30 – Slovenska Bistrica – 

Črešnjevec – Ptujska Gora – 

Pragersko – Slovenska Bistrica 

14.00 – kosilo hotel Leonardo 

15.30 – kopanje kopališče Slovenska 

Bistrica 

19.00 – večerja 

3. dan ČOLNARJENJE IN KOPANJE 4. dan JAHANJE 

8.00 – zajtrk 

9.30 –  jutro s čolnom na Ptujskem  

jezeru 

13.00 – kosilo Grand hotel Primus 

Ptuj 

14.30 – kopanje in savnanje Terme 

Ptuj 

19.00 – prihod v Hotel Leonardo in 

večerja  

8.00 – zajtrk 

9.30 – Konjeniški park Starošince 

13.00 – kosilo Hotel Leonardo 

15.00 – sprehod gozdna učna pot – 

močeradova pot 

19.00 – prihod v Hotel Leonardo in 

večerja  

5. dan DAN V ŠPORTNEM PARKU SLOVENSKA BISTRICA 

8.00 – zajtrk 

9.30 – preskus različnih športov: plezanje, judo, tek 

13.00 – kosilo Hotel Leonardo 

15.30  – hitra hoja grajski park 

19.00 – prihod v Hotel Leonardo in večerja 

 

6. PROMOCIJA 

Ker smo še otroci, se trenutno ne bo mogli ukvarjati s trženjem svojega turističnega proizvoda, 

prav tako za trženje potrebuješ čas in zato usposobljene delavce. Iz naštetih razlogov bi našo 

idejo prepustile Turistični agenciji Sajko, ki deluje v Slovenski Bistrici, prav tako pa bi ponudbo 

dale še kakšni turistični agenciji na Ptuju, da bi privabile čim več turistov.  
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III.  ZAKLJUČEK 

Ko smo pričele s turistično nalogo, smo si pri delu zastavile nekaj hipotez: 

- V naših krajih so še danes vidni ostanki delovanja Rimljanov. 

 

Ugotovile smo, da so Rimljani res potovali skozi naše kraje, saj o tem pričajo arheološki 

ostanki. Na primer na Črešnjevcu pred cerkvijo so rimski kamni, v trgovini Spar Slovenska 

Bistrica je s steklom pokrito najdišče rimske ceste. Pogovarjale smo z lastnikom hiše, ki je 

gradil na trasi rimske ceste in je pred tem moral omogočiti arheologom, da so pregledali 

zemljišče in fotografirali arheološke ostanke ceste. 

- Naši kraji imajo bogato naravno in kulturno dediščino. 

Ugotovile smo, da imajo vsi obravnavani kraji svoje lepote in svoje posebnosti. Prav tako gre 

v vseh krajih za preplet naravnih in družbenih dejavnosti. V kraju Starošince ali Kočno pri 

Polskavi še vedno prevladuje naravna dediščina, medtem ko v Slovenski Bistrici ali na Ptuju 

prevladuje kulturna dediščina.  

- Turizem v našem kraju ni razvita gospodarska dejavnost. 

Pri sodelovanju s Turistično-informacijskim centrom Slovenska Bistrica smo ugotovile, da bi 

se morali kraji zaradi turizma precej bolj povezati. Vsaka občina ponuja le svoje oblike turizma. 

Pri nas cveti kongresni turizem in prehodni oz. tranzitni turizem. Premalo je izletniškega, 

mestnega ali podeželskega turizma, kolesarskega turizma …  

 

V zaključku ugotavljamo, kje bi lahko še naše delo nadaljevale, kje bi ga lahko dopolnile. Na 

trasi rimske ceste je zagotovo še ogromno krajev, ki so prav tako zanimivi, kot so naši 

obravnavani kraji. Lahko bi ubrale tudi smer od Slovenske Bistrice proti Celju. Lahko bi si 

izbrale traso vinskih cest po Pohorju … 

Pri pripravi naloge smo se veliko naučile in komaj čakamo, da bodo prvi turisti počitnikovali 

na trasi rimske ceste.  
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