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Povzetek  

Letos nas je navdušila tema Športna doživetja bogatijo mladinski turizem. 

Prihajamo s Ptuja, najstarejšega slovenskega mesta, v katerem se vedno kaj dogaja. Ponosni 

smo na največji pustni karneval, na številne festivale, ki so že mednarodno priznani, druge 

kulturne dogodke in seveda , letos že 20. Poli maraton. 

In prav Poli maraton nam je dal idejo, da pritegnemo mlado populacijo dijakov in študentov, ki 

še manjkajo na tem dogodku.  Ta populacija je tudi najmanj športno aktivna, zato smo se lotili 

raziskovanja. Za mlade smo pripravili zanimiv kolesarski izziv, nočno kolesarjenje po Ptuju in 

okolici – Ghost Bike Trail. Stara mesta namreč negujejo tudi različne duhove… 

Mali maraton 10 km popelje kolesarje po varnih in lepih lokacijah. Cilj smo določili v rovih 

pod gradom, ki imajo prav mističen izgled. Tam bomo pripravili tudi zaključni prigrizek, Vražje 

perutničke. Ptuj ima največjo proizvodnjo perutninskega mesa Perutnino Ptuj. 

Seveda smo poskrbeli tudi za promocijski material, posneli videospot in pripravili spletno 

prijavo na dogodek. Iz štartnine bomo pokrili stroške, poskrbeli pa smo tudi za sponzorje. 

Vabljeni na Ptuj! 

 

 

Summary  

This year, we were impressed by the theme Young sports experiences.  

We come from Ptuj, the oldest Slovenian city, where there is always something going on. We 

are proud of the largest carnival, many festivals that are already internationally recognized, 

other cultural events and, of course, this year's 20th Poli Marathon.  

And it was the Poli marathon that gave us the idea to attract the younger generation, who are 

still missing from this event. This group is also the least active in sports, which is why we 

started researching events they might participate in. We have prepared an interesting cycling 

challenge for young people, night cycling in Ptuj and its surroundings  - Ghost Bike Trail, 

because there are old spirits still wandering around the city...  

The 10 km mini-marathon takes cyclists through safe and beautiful locations. We set our goal 

in the tunnels under the castle, which have a very mystical appearance. There we will also 

prepare a final snack, Devil's Chicken. Fittingly, Ptuj has the largest production of poultry meat, 

Perutnina Ptuj. 

Of course, we also took care of promotional material, shot a video and prepared online 

registration for the event. We will cover the costs from the entry fee, and we have also taken 

care of sponsors. Welcome to Ptuj! 

        



Ghost bike trail 

 
3 

 

Uvod  
 

Smo učno podjetje Poetovio Dulcis, d.o.o. kavarna in slaščičarna. Ukvarjamo se s kulinariko, 

turizmom in ohranjanjem kulturne dediščine ter tradicionalnih dogodkov na Ptuju. Ponudba 

našega podjetja temelji na pripravi rimskih sladkih dobrot, bogati ponudbi kav in drugih 

napitkov in organizacij različnih kulturnih in športnih dogodkov.  

Za udeležbo na festivalu Več znanja za več turizma smo se odločili zato, ker nas je pritegnil 

naslov Športna doživetja bogatijo mladinski turizem. Ptuj je mesto, ki ima bogato tradicijo 

organiziranja športnih dogodkov, posebej smo ponosni na 20. let kolesarskega Poli maratona. 

Naša ideja – kolesarska prestolnica mladih, bi rada pritegnila vse mlade in mlade po srcu k 

kolesarskemu druženju in aktivnostim. Približali bi jim radi krasne kolesarske poti po Ptuju in 

slikoviti okolici. Navdušilo nas je tudi dejstvo, da iz našega okolja izhaja Janez Puh, slavni 

izumitelj in tovarnar ter začetnik kolesarske industrije. Za nas je pomembna tudi hitra izgradnja 

kolesarskih poti po slikoviti Štajerski in po celi Sloveniji.  

Pogrešamo predvsem prisotnost dijakov in študentov, zato smo se odločili za posebno ponudbo, 

ki bi to tržno nišo pritegnila. To bo nočno kolesarjenje po Ptuju in okolici, pripravili smo pot, 

ki je varna, dovolj adrenalinska in se zaključi s kulinaričnim presenečenjem v rovih pod 

gradom. Pot smo poimenovali GHOST BIKE TRAIL, saj poteka v nočnem času. 

Nalogo smo razdelile na več poglavij.  

Kot prvo bomo v projektni nalogi predstavili našega rojaka, izumitelja Janeza Puha, ki je 

postavil začetke kolesarske industrije v Gradcu in v Sloveniji.  

Posebej smo ponosni na 20. Poli maraton ter zgodovino kolesarstva na Ptuju. Naša ideja bo 

dodala maratonu novo dimenzijo in pripeljala mladino, ki manjka. 

Poudariti pa moramo tudi nove kolesarske poti – kolesarke, ki predstavljajo varno kolesarjenje. 

Najpomembnejši del je namenjen prestavljanju naše kolesarske poti za mlade: 

 Pripravili smo različne kolesarske poti 

 Pripravili bomo kulinarično ponudbo 

 Poudarek dajemo tudi vsemu promocijskemu materialu. 

Skozi raziskovanje in oblikovanje ideje smo spoznavali bogate pretekle izkušnje, ki nam bodo 

omogočile predstavitev Ptuja kot kolesarske prestolnice mladih. 
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1. ZGODOVINA KOLESARJENJA NA PTUJU 
 

1.1. Janez Puh 
Izumitelj in tovarnar Janez Puh velja za začetnika kolesarske, motociklistične in avtomobilske 

industrije. Pri tem je dosegel veliko število tehničnih izboljšav, izumov in patentov. Njegova 

načela so bila tehnična naprednost, natančnost pri izdelavi in varnost pri uporabi.  

Rodil se je 27.junija 1862 v Sakušaku pri Juršincih, v družini štirih otrok. Osnovno šolo je 

obiskoval pri Sv. Lovrencu v Slovenskih goricah. Že v otroštvu se je začel učiti za delo 

ključavničarja, da bi se še temeljiteje izučil je odšel, na strokovno izpopolnjevanje v Nemčijo. 

V vojski je z leti deloval kot mehanik in postal prvi ključavničar v polku. Po končanem 

vojaškem roku se je vrnil v Gradec, kjer se je tudi stalno naselil in s delom pri kolesih.  

Leta 1889 se je osamosvojil in v Gradcu ustanovil svojo delavnico in podjetje Styria Werke, v 

katerem je izdelal svoje kolo Styria, ki je kasneje dosegalo odlične rezultate na tekmah. Leta 

1901 je v svoji tako imenovani Puhovi tovarni izdelal prvo motorno kolo, leta 1903 prvi 

avtomobil in istega leta pričel tudi s serijsko proizvodnjo koles z motorjem. V letu 1906 je 

Puhov dvocilindrski motocikel na dirkah v Franciji dosegel rekord s povprečno hitrostjo 77 

kilometrov na uro, česar do tedaj ni zmogel nihče na svetu, prav tako so v tem letu začeli 

serijsko proizvajati avtomobile. Leta 1912 je njegova tovarna zaposlovala že 1.100 delavcev, 

izdelala je 16.000 koles, 300 motociklov in 300 avtomobilov. Po letu 1912 se je Puh zaradi 

bolezni umaknil iz podjetja in se posvetil jahalnemu športu.  

Umrl je 19.julija 1914 v Zagrebu, pokopan pa je Gradcu.  

Po njem so danes med drugim poimenovani Prleško društvo za ohranjanje tehnične kulture in 

dediščine »Johann – Janez Puch« s sedežem v Ljutomeru, Društvo rojakov Janeza Puha s 

sedežem v Juršincih in Puhova ulica na Ptuju. Novi most na Ptuju čez Dravo, smo prav tako 

poimenovali Puhov most. V njegovem rojstnem kraju Sakušaku pa so leta 2001 uredili Puhov 

muzej. 

 

Slika 1: Janez Puh in kolo Styria 
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1.2. Poli maraton 
Priljubljeni kolesarski maraton na Ptuj privabi kolesarske navdušence vseh generacij in 

kolesarskih form. Maraton pod okriljem Kolesarskega kluba PP in Perutnine Ptuj predstavlja 

najbolj množičen rekreativen kolesarski dogodek v Sloveniji, saj se ga udeleži tudi do 6.000 

kolesarjev. Udeleženci lahko izbirajo med tremi dolžinami kolesarskih prog: 2 km (Poli Snack 

– za najmlajše), 21,2 km (Mini Poli) in 52 km (Maxi Poli). 

Leta 2003 je potekal prvi Poli maraton, katerega se je kljub dežju udeležilo 1000 kolesarjev. 

Številke so z leti naraščale, in s tem je Poli maraton postal eden od vodilnih rekreativnih 

dogodkov. Že od leta 2007 nas njen večno mladi slogan opominja da smo vsi »Nori na Poli«. 

Letos je potekal že 20. Poli maraton, ki je potekal na dva načina. Kolesarji so se ga lahko 

udeležili v živo v adrenalinski množici kolesarjev raznih starosti in državljanstev ali pa na svoji 

20km trasi kjer koli in svojo pot dokazal s »tracking« aplikacijo Strava. Kar 4000 se nas je 

zbralo na Ptuju od tega jih je vsaj 300 odpeljalo v živo, nekje po svoji poti. 

 

Slika 2: Poli maraton 

1.3. Razvoj kolesarstva na Ptuju 
Kolesarjenje se je na območju Ptuja pojavilo že okrog leta 1870. Takrat je bilo dovoljeno 

kolesariti le po poljskih in bolj odročnih cestah, saj naj bi s kolesarjenjem po glavnih mestnih 

ulicah motili mestne gospode. Leta 1884 zabeležimo prva kolesarska tekmovanja na 

Slovenskem, in sicer prav na relaciji Ptuj–Maribor. Kolesarjenje na Ptuju je bilo zelo 

priljubljeno, kar je razvidno tudi iz številnih fotografij iz zgodovinskega arhiva Ptuj. 

 
Slika 3: Zgodovina kolesarstva  
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1.4. Kolesarske poti – kolesarke po Sloveniji 
Slovenija je sanjska destinacija za kolesarjenje. Zaradi raznovrstnosti tako terenov kakor 

pokrajin lahko kolesarji različnih starosti najdejo nekaj zase. Ko boste pregledali obilje 

kolesarskih doživetij v ponudbi, boste lahko razumeli, zakaj so slovenski kolesarji v svetovnem 

vrhu tekmovalnega kolesarstva. 

Evropski sklad za regionalni razvoj spodbuja trajnostno rabo, pametna omrežja, nizkoogljične 

strategije in razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka, zato namenja svoja 

sredstva tudi za kolesarske povezave širom Slovenije. Tako bomo Slovenijo še dodatno 

povezali s kolesarskimi povezavami, ob tem pa spodbujali zdrav način življenja in varovali 

okolje. Kolesarske povezave, sofinancirane z evropskimi sredstvi, tako najdete v vseh 

slovenskih regijah. 

Ljubljana, 18. december 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 

organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitve o 

finančni podpori za projekt »Ureditev kolesarskih povezav v naselju Ptuj - odsek 1«. Skupna 

višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša dobrih 406.000 evrov, od tega bo 

Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 213.000 evrov.  

Projekt zajema vzpostavitev optimalne kolesarske povezave z uvedbo sistema izposoje koles v 

mestni občini Ptuj.  

 

 

Slika 4: Kolesarjenje po Ptuju 

1.5. Perutnina Ptuj 
Štajerska polja so že od nekdaj povezana s tradicijo reje perutnine. Vtkana je v zgodovino 

Perutnine Ptuj in že več kot stoletje povezuje rejce zelenega podeželja in stremi h kakovostni 

in odgovorni reji, ki je vse bolj cenjena doma in v tujini. Na podlagi te tradicije smo se tudi mi 

odločili, da bomo našim tekmovalcem ponudili Vražje perutničke, kot nov kulinarični izziv za 

mlade.  
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2. PTUJ – KOLESARSKA PRESTOLNICA MLADIH  
 

Okoliščine, ki so ozadje za organizacijo našega športne ideje smo opisali.  

Organizacija kolesarskih doživetij za mlade na  Ptuju torej predvideva tri zanimive kolesarke 

poti, ki bi jih izvedli v različnih časovnih obdobjih.   

Ob izvedbi Poli maratona, pa bi mladim ponudili posebno izkušnjo, nočno kolesarjenje po Ptuju 

z okolico – Ghost Bike Trail.  

Pripravili smo veliko promocijskega materiala, uredili spletno stran in posneli videospot. 

2.1. Pot ob Dravi z okolico 

Izpred prostorov KK Perutnina kolesarimo proti Vičavi. V poletni vročini nam dravske brzice 

na levi ponujajo prijetno osvežitev. Po ravninski cesti pot nadaljujemo skozi Orešje, ki slovi po 

kar 43 m visoki Hincejevi sekvoji. Ves čas vozimo ob Dravi in po slabih treh kilometrih na 

desni strani opazimo vas Krčevina pri Vurberku.  

Še naprej se držimo te ceste in se po nekaj daljših ovinkih približamo naselju Vurberk, ki ga 

obvozimo tako, da zavijemo levo na stransko pot in se med njivami peljemo proti Dvorjanam. 

Tod zavijemo desno na glavno cesto, ki povezuje Ptuj z Mariborom.  

Če potrebujemo počitek, si v Dvorjanah lahko ogledamo cerkev sv. Martina. Sledi vzpon na 

Vurberk in tako lahko tamkajšnji grad občudujemo še z druge strani. Zahteven vzpon se konča 

na 360 m nadmorske višine, a če hočemo uloviti še kakšen razgled se povzpnemo do gradu, od 

koder lahko občudujemo lepote Štajerske in nam ob lepih dnevih pogled seže tudi v Avstrijo in 

Madžarsko.  

V nadaljevanju se spustimo na glavno cesto Ptuj-Maribor in po dolgi ravnini zavijemo levo in 

se dvignemo na Grajenščak. Tokrat nam vožnja po grebenu nudi razglede na vinograde in 

sadovnjake, kjer ob kolesarjenju po valoviti pokrajini skozi naselja Drstelja, Placar in Mestni 

Vrh v vročih poletnih dnevih zlahka najdete senco za počitek. Končamo s spustom proti Ptuju. 

Dolžina: 30km 

   
Slika 5: Hincejeva sekvoja in kolesarjenje ob Dravi 
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2.2. Kolesarjenje po okolici Ptuja 

 

Krožna kolesarska pot nas skozi Mestni vrh popelje v zaledje Ptuja. Čaka nas kar nekaj krajših 

vzponov, spustov ter lepih razgledov.  

Vrhunec je točka, od koder sega pogled na Ptuj, Ptujsko in Dravsko polje, Borl, Boč in Donačko 

goro ter Pohorje.  

Vožnjo nadaljujemo do starodavne Hiške Herberstein iz konca 18 st., ki je še vedno pokrita s 

slamnato streho. Hiško nam bo predstavila njena lastnica.  

V prelepi okolici hiške pa sledi kratka pogostitev z dobrotami iz okoliških kmetij. 

Potek poti: cca. 20-25 km (do 3 ure ) 

 

 

Slika 6: Hiška Herberstein 
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3. NOČNO KOLESARJENJE – NAŠ IZBRANI PRODUKT - GHOST BIKE 

TRAIL 

 

Noč ima svojo moč, zato smo našo nočno ponudbo poimenovali Ghost Bike Trail.  

Polovica poti poteka po starem delu Ptuja, polovica po lepi okolici, vse je seveda tudi 

primerno osvetljeno, zaradi varnosti. 

 

Slika 7: Pot nočnega kolesarjenja – približno 10 km (3 ure) 

 START – parkirišče pod gradom 

Na parkirišču pod Gradom bo zbirališče ob 20 uri, ponudili bomo različne napitke in mala 

okrepčila. Udeleženci poravnajo tudi startnino. Kolesarsko doživetje predstavlja približno 10 

km vožnje po varnih kolesarskih poteh. Seveda bo zmagovalec najhitrejši kolesar, ki pa bo 

spoštoval tudi vsa športna pravila.  

 

Slika 8: Slika pod gradom 
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 1. TOČKA – Šolski center Ptuj 

Šolski center Ptuj je točka na naši poti, kjer bo prva stojnica z okrepčili. ŠC obiskuje približno 

1200 dijakov različnih programov ekonomije, kmetijstva, strojništva in elektro.  

 

Slika 9: Šolski center Ptuj 

 2. TOČKA – Ranca Ptuj 

Ranca Ptuj je naslednja točka z okrepčili. Leži ob reki Dravi in predstavlja lep rekreacijski 

center Ptuja. Tukaj se vso sezono zbirajo tako mladi kot starejši, uživajo in se tudi športno 

udejstvujejo – imamo wake park, čolne, zipline,… 

   

Slika 10: Ranca Ptuj  

 3. TOČKA – Puhov most 

Pot nas bo vodila čez lepo osvetljen Puhov most, delo znanega projektanta Marjana 

Pipenbacherja, od koder je tudi prekrasen pogled na nočni Ptuj in osvetljen Ptujski grad.  

   

Slika 11: Puhov most 
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 4. TOČKA – Peš most 

Naslednja točka z okrepčilom bo slikoviti okvir – prstan pred ptujskim peš mostom, ki je točka 

za turistično fotografiranje. Most je namenjen pešcem in kolesarjem, na njem organiziramo 

koncerte in kulinarične večere.  

    

Slika 12: Prstan pred ptujskim peš mostom in kulinarični večer na njem 

 5. TOČKA – CILJ – rovi pod ptujskim gradom  

Kolesarjenje bomo zaključili na lokaciji  zanimivih in skrivnostnih  Rovov pod gradom. To so 

veliki tuneli pod gradom, v katerih ponujajo zanimive degustacije vina v popolni temi, 

pripravljajo večerna branja in podobno. Skrivnostni duhci so redni gostje. 

Za vse na cilju bomo pripravili gastronomska presenečenja – Vražje perutničke na 1001 način, 

napitke in nočno veselico. Seveda bomo tukaj tudi razglasili 5 najboljših, ki dobijo tudi 

turistično nagrado.  

  

Slika 13: Grajski rovi in Vražje perutničke 
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4. PODROČJA NAŠE TRŽENJSKE RAZISKAVE 
 

1. Izdelek 

Športna doživetje bogatijo mladinski turizem je naslov, ki ponuja mladim spoznavanje 

lokalnega in širšega okolja domovine in še čez. Lepote Slovenije so temeljni del naše turistične 

ponudbe. Seveda pa smo turizem tudi ljudje, tako ponudniki kot turisti. Naš produkt smo 

oblikovali na osnovi bogate zgodovine in zanimive sedanjosti Ptuja. Vizija GHOST BIKE 

TRAIL je povezati mlade kolesarske navdušence na zanimivem kolesarskem doživetju. Mlade 

tako ozaveščamo za trajnostne oblike izkušenj. Dogodek vključuje tudi zaključno malico 

Vražje perutničke in zaključno disko zabavo v skrivnostnih rovih pod ptujskim gradom. 

2. Cene in plačilni pogoji  

Poli maraton in ostali športni dogodki so cenovno ugodne oblike rekreativnih športnih 

dogodkov. Pripravili smo ugodno spletno prijavo https://poetoviodulcisl.splet.arnes.si/, ki 

ponuja cenejšo startnino v pred prijavi. Uporabili jo bomo za pokrivanje stroškov organizacije 

in zaključno malico. 

3. Prodajne poti  

Naša ideja je zelo pritegnila Zavod za turizem, Kolesarski klub Ptuj in Klub ptujskih študentov. 

Trenutno je možna samo spletna prijava in prodaja.  

Povezava do naše spletne strani: https://poetoviodulcisl.splet.arnes.si/ 

4. Oglaševanje  

Pripravili smo projektno nalogo, predstavitev projekta, videospot, predstavitev, plakate in 

zloženke za direktni marketing. Seveda bomo uporabili tudi vsa socialna omrežja, da 

pritegnemo čim več mladih, željnih športnih izzivov in druženja. 

Videospot smo posneli in uredili sami v šoli. 

  

https://poetoviodulcisl.splet.arnes.si/
https://poetoviodulcisl.splet.arnes.si/
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5. ZAKLJUČEK 
 

V naši nalogi smo obravnavali kolesarjenje kot zanimivo obliko rekreacije za mlade. Naša 

odločitev je temeljila na pomembnosti Janeza Puha, tradiciji Poli maratona od začetka in njegov 

razvoj ter prepoznavnosti kolesarjenja na Ptuju. Pomembna spodbuda za našo nalogo je tudi 

izgradnja kolesarskih poti po Sloveniji. Za mlade smo izoblikovali zanimive in poučne lastne 

kolesarske pustolovščine na osnovi ideje Ptuj – kolesarska prestolnica mladih. 

Temo te naloge smo izbrali, saj nas je pritegnil naslov »Športna doživetja bogatijo mladinski 

turizem« in ker se zavedamo da je Ptuj mesto, ki ima bogato tradicijo organiziranja športnih 

dogodkov, s katerimi nadaljujemo tudi mi. 

Menimo, da so naše poti nekaj novega in zanimivega za mlade in mlade po srcu. Veselimo se, 

da skupaj prekolesarimo naše izredno zanimive kolesarske avanture in da postanejo del naše 

tradicionalne športne ponudbe na Ptuju. 

Še vedno je popularno staro geslo »Vsi na kolo za zdravo telo!« 

Vabimo vas torej na našo nočno kolesarsko doživetje, čakajo vas krasne vedute in skriti 

prijatelji.  
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