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Povzetek 
Ptuj je najstarejše slovensko mesto, ki je prepoznavno po svoji zgodovinski vrednosti in po  številnih 

dogodkih kot so karnevali, številni festivali in po tem, da leži ob krasni reki Dravi. 

Reka Drava, Ptujsko jezero, Terme Ptuj so izzivi, ki ustrezajo temi Voda in zdraviliški turizem. Nova  

zlata mrzlica pa nas je navdušile za udeležbo na 19. mednarodnem  festivalu Več znanja za več 

turizma. Z našo ponudbo Zlatokopova dogodivščina želimo obuditi stare dejavnosti ob reki Dravi in 

na Ranci oz. na Ptujskem jezeru, želimo privabiti turiste v Terme Ptuj in jih seznanili z pozitivnimi 

učinki termalne vode in zagotovljenemu boljšemu počutju. Naša vizija je, da bi turiste popeljali v 

obdobje zlate mrzlice, ki se je odvijala po vsem svetu in seveda tudi v Sloveniji ob reki Dravi na Ptuju. 

Ljudem želimo skozi našo dogodivščino predstaviti lepote narave na Ptujskem jezeru, na  reki Dravi 

ter pestro zgodovino zlatokopov na Ptuju, ki jih je k nam pripeljala želja po najdbi zlatih zrnc. Prav to 

želimo predati ljudem, adrenalinsko nepozabno zlatokopovo ter kulinarično dogodivščino. 

 

Summary 
Ptuj is the oldest town in Slovenia and is known for its many events such as the Carnival, 

various festivals and for being situated on the banks of our beautiful Drava River. 

The Drava River, Lake Ptuj, Terme Ptuj and the gold rush inspired us to join the More 

Knowledge for More Tourism festival. With our offer Zlatokop's Adventure, we want to 

revive the activities along the Drava River and on the Rance or on Lake Ptuj, we want to 

attract tourists to Terme Ptuj and introduce them to the positive effects of thermal water and 

the guaranteed better well-being. Our vision is to take tourists back to the gold rush that took 

place all over the world and, of course, also in Slovenia, along the River Drava in Ptuj. 

Through our adventure, we want to introduce people to the beauty of nature, the Drava River 

and the rich history of the gold diggers in Ptuj, who were brought to us by the desire to find 

gold grains. This is what we want to give to the people, an adrenaline-fuelled, unforgettable 

gold-digging and culinary adventure. 
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Uvod  

Ptuj je s svojo lego ob reki Dravi in  zajezitvijo le-te, pridobil številne nove priložnosti za 

turistični razvoj. 

Reka Drava, imenovana tudi zlatonosna reka, daje človeku številne možnosti rekreacije in 

sprostitve. Kljub možnostim, ki jih ponuja za njen izkoristek, je ljudje ne izkoriščamo dovolj. 

Z vidika turizma reka Drava ponuja ogromno športno-rekreacijskih dejavnosti, ki pa ne 

žanjejo dovolj uspeha, saj je Drava v prvi vrsti predstavljena kot nevarna reka. To želimo 

spremeniti in ljudem predstaviti, kako dobro lahko izkoristimo ta naraven vir.  

Članki in poročila v medijih so nas opozorili, da so nekoč na Dravi izpirali zlato množično, po 

200 izpiralcev je iskalo zlato srečo. To nam je dalo začetno idejo, povezati naše vodno 

bogastvo z zanimivo preteklostjo. 

V nalogi predstavljamo Zlato mrzlico, ki je poznana po vsem svetu, njeni začetki pa segajo v 

leto 1848. Brez Zlate mrzlice ne bi bilo zlatokopov, ki so ključni za vse najdeno zlato, tudi v 

naši reki Dravi, ki vijuga nedaleč od Term Ptuj in je najbolj vodnata slovenska reka. Prav 

zaradi nepopisne vrednosti Drave smo se odločili, da pripravimo Zlatokopovo dogodivščino, 

ki zajema vse najlepše kotičke našega Ptuja. Opisali smo prav vsako destinacijo, ki bi nas 

spremljala na tej Zlatokopovi dogodivščini. Ranca Ptuj, ki je vir vseh športno rekreacijskih 

športov, tudi ladjice Čigra, ki bo naše prevozno sredstvo mimo prečudovitih zgodovinskih 

stavb. Prav tako Terme Ptuj, ki s svojim obstankom ponujajo najboljšo termalno vodo, ki jo 

bomo izkoristili v toplem jacuzzi-ju. Najbolj zaželene pa so kulinarične dobrote izpod rok 

izkušenih kuharjev Gostilne Ribič, ki že desetletja razvajajo brbončice obiskovalcev iz cele 

Slovenije in sveta. V naši Zlatokopovi dogodivščini želimo, da se ljudje seznanijo z čisto 

vsemi atrakcijami, ki jih ponuja naš Ptuj, prepričani smo, da se bo najbolj vtisnila v spomin 

prav tista z izpiranjem zlata v reki Dravi. Z našo dogodivščino bomo obudili trajnostni 

turizem najstarejšega mesta Ptuj. Ljudem bomo pokazali koliko novih izkušenj lahko 

doživijo, če se poglobijo v mater naravo, ki nam s svojo reko Dravo ponuja neskončno 

možnosti novih začetkov rekreacijskih in turističnih dogodivščin. 
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I.  ZLATA MRZLICA     

Zlato je že dolga stoletja kovina, ki je v evropskih in drugih svetovnih deželah sopomenka za 

bogastvo, kar je človeka gnalo, da ga je iskal na različnih lokacijah. 

Brazilska zlata mrzlica 

Prav ta celina je zaradi svojih dragocenih kovin doživela že nekaj zlatih mrzlic. Prvo že leta 

1695 v današnji Braziliji, v zlatem gorovju Minas Gerais.  

Kalifornijska zlata mrzlica  

Najbolj znana zlata mrzlica v zgodovini pa je vsekakor kalifornijska zlata mrzlica, ki se je 

začela leta 1848 in končala leta 1855. V Kalifornijo se je začelo zgrinjati ogromno 

Američanov in Evropejcev. Samo leta 1849 je v Kalifornijo, ki je še zdaj znana kot Zlata 

država, prišlo iskat srečo 300 tisoč ljudi. Kalifornija pa je na ameriška tla prvič pritegnila tudi 

priseljence iz Azije – Kitajce. 

 

Zlata mrzlica na Aljaski  

Druga znana severnoameriška zlata mrzlica je potekala na Aljaski med letoma 1896 in 1899. 

Na komičen način jo je v filmu Zlata mrzlica predstavil Charlie Chaplin. 

 

Avstralska zlata mrzlica  

Amerika ni bila edina celina, ki je doživela zlato mrzlico v 19. stoletju. Podobno je bilo na 

najmanjši celini na svetu, v Avstraliji, ki je v omenjenem stoletju doživela dve zlati mrzlici: 

leta 1851 v Novem Južnem Walesu in v devetdesetih letih na zahodu celine. 

 

Južnoafriška zlata mrzlica  

Zlato so v 19. stoletju – točneje leta 1886 – odkrili tudi na jugu Afrike. V času zlate mrzlice je 

zraslo zdaj največje južnoafriško mesto Johannesburg. Južna Afrika je vse do leta 2006 

izkopala največ zlata na svetu (zdaj je na prvem mestu Kitajska). Največji razcvet so 

južnoafriški rudniki zlata doživeli v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. 

 

Kaj pa v  Sloveniji?  

Slovenija ni nikoli slovela kot z zlatom bogata dežela. Sta pa veljali za zlatonosni reki Drava 

in Mura. V avstrijskih Visokih Turah so namreč nahajališča zlata, od koder potoki in reke 

nosijo zlato s seboj vse do nižin ob Dravi in Muri. Pred drugo svetovno vojno je ob Dravi in 

Muri zlato izpiralo več sto izpiralcev, ki jim je iskanje zlata predstavljalo vsakodnevni kruh. 

 »Tukaj sem že v petih minutah našel prve zlate luske. Zdaj jih imam kakšnih tisoč, kar je 

približno desetinka grama. Za svojo zbirko mineralov sem našel že marsikaj, a občutki ob 

iskanju zlata so nekaj posebnega«, opisuje svojo izkušnjo na Dravi ljubiteljski zlatokop 

Gorazd Bizjan iz Medvod.  
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II.  PREDSTAVITEV  POJMOV, LOKACIJ, PARTNERJEV   

 

Opisali in predstavili bomo vse pomembne pojme in lokacije ter partnerje, ki so vključeni v 

našo zlato pustolovščino. 

Naš temeljni partner je Zavod za turizem Ptuj, ki prisluhne našim idejam in pripravi tudi 

stojnice za predstavitve. 

Pomemben partner je tudi ZRS Bistra Ptuj, ki spodbuja ideje mladih in nas usmerja v 

trajnostni turizem. 

Povezali smo se tudi z mariborskim novinarjem gospodom Marijanom Šrimpfom, ki je 

raziskoval zlato mrzlico in vlogo slovenskih zlatokopov ter posnel film Od Eldorada do Pekla.  

Korona nam je preprečila osebne kontakte. 

 

1. Kdo je Zlatokop? 

Zlatokop je oseba, ki išče zlate luske ali nahajališča zlata bodisi pod zemeljskim površjem, v 

globokih jaških in rudnikih ali na površini v skalah, strugah in potokih. To dejavnost opravlja 

posameznik sam ali pa usposobljeni delavci rudarskih podjetij s pomočjo različnih preprostih 

pripomočkov, pa tudi s sodobno tehnologijo. 

 

Slika 1 Zlatokop 
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2. Reka Drava in njena zlata zgodovina 
  
Reka Drava, ki vijuga nedaleč od Term Ptuj, je najbolj vodnata slovenska reka. Ljudje od nekdaj 

odhajamo k vodi, saj se tam preprosto dobro počutimo. Tudi naši antični predniki so ob Dravi iskali 

tolažbo in vir moči. Skrivnostni energiji reke so nadeli ime Dravus in jo častili, da je  odnesla vse 

negativno, očistila umazano, napojila žejne in dala hrano vsemu, kar je hrepenelo po življenju.  

Drava ponuja mnogo rekreativnih doživetij, saj omogoča ukvarjanje s kopico vodnimi športi in tudi 

pester ribolov. Ob nabrežjih so urejene sprehajalne in kolesarske poti, ki se vijejo ob znamenitostih 

mesta. Zanimiva je tudi splavarska učna pot, ki se zaključi na Mariborskem otoku. Posebnost je tudi 

Drava center, ki ponuja mnoge športne aktivnosti in Krajinski park Drava, ki se nahaja med 

Mariborom in Ptujem. 

   

Slika 2 Reka Drava        

Legenda: Drava kot nepoštena sestra 

K prepoznavnosti reke Drave je doprinesla tudi stara slovenska ljudska pravljica o treh sestrah – 

Dravi, Savi in Soči. Tri reke se odločijo za tekmovanje, da bi ugotovile, katera pride prej do morja. Ko 

so zvečer legle k počitku, se reka Drava odloči, da se bo odpravila proti morju in tako povečala 

možnosti za zmago. Zjutraj se je prebudila reka Sava in ugotovila, da je starejša sestra že odrinila na 

pot. Sklenila je, da mlajše sestre Soče ne bo budila in si bo tako pridobila prednost. Zato hitro odbrzeli 

proti morju. Ko se je Soča zbudila in opazila, da sta jo starejši sestri prevarali, je v besu zbrala vse 

svoje vode in valovje in po najkrajši možni poti mahnila proti morju. Drla je skozi soteske in skale. 

Tako je reka Soča prva prispela do morja. Drava in Sava sta tipična lika starejših in hudobnih sester, ki 

imata nepoštene namene, Soča pa je najmlajša in tudi poštena. Na koncu zmaga, saj v ljudskih 

pravljicah dobro vedno zmaga nad slabim.  
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3. Ranca Ptuj/Ptujsko jezero   

Reka Drava na Ptuju vstopi v prodno in gosto poseljeno Ptujsko polje, se dotakne 

gričevnatih Haloz in se razlije v Ptujsko jezero, ki je največje umetno akumulacijsko jezero v 

Sloveniji. Ptujsko jezero se razteza na vodni površini 346 ha, ki ga polni reka Drava. Nastalo 

je z zajezitvijo reke Drave leta 1978 za potrebe hidroelektrarne Formin.. Ptujsko morje z 

rekreacijskim centrom Ranca je izjemno priljubljeno tako pri turistih, kot pri domačinih. Je 

tudi edina slovenska kopenska kapitanija za registracijo plovil, kar lahko ima velike 

priložnosti. 

Na jezeru je možno čolnarjenje, postavljen pa je tudi zipline. Na jezeru je vsako leto 

mladinsko jadralno prvenstvo v razredu optimist. V času selitve ptic je jezero veliko 

počivališče in zanimiva priložnost za opazovanje ptic na veliki opazovalnici. V jezeru 

prevladujejo krapi in ploščiči, v zadnjem času pa je vedno bolj prisotna ogrica. Od roparic je 

najbolj prisoten som, ki vedno bolj obvladuje življenjski prostor rib v Ptujskem jezeru. 

Užitek za vse ribiče! 

 

 

  

Slika 3 Ranca Ptuj s krasno veduto 
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4. Terme Ptuj         

         

Najstarejše slovensko mesto Ptuj, je bilo pred dva tisoč leti, v obdobju Rimljanov, mogočno 

mesto Poetoviona, s približno 30 tisoč prebivalci. S kulturo in umetnostjo bogato mestno 

središče je vrelo od življenja, tako kot danes vre in brbota ptujska termalna voda, v kateri 

lahko uživate v Termah Ptuj.  Mesto, v katerem se bogata zgodovina prepleta z žlahtno 

vinarsko tradicijo, pestrim kulturnim dogajanjem in edinstvenimi energijami reke Drave, v 

svojem objemu skriva doživetja, ki jih lahko okusite samo na Ptuju. 

Ptujska naravna termalna voda, v kateri lahko uživate v Termah Ptuj,  prihaja iz globine 

1065 m in pronica skozi več vodoprepustnih peščenih slojev. Vrelci v Termah Ptuj iz globin 

prinašajo blagodejno naravno termalno vodo s temperaturo 56 ⁰C. Topla termalna voda je 

blaga po svoji sestavi, a krepka, ko gre za poživljanje organizma. Še posebej ugodno vpliva 

na odpravljanje težav gibalnega sistema. Ob njej in predvsem zaradi nje so v Termah Ptuj 

razvili številne zdravstvene in wellness programe, ki se osredotočajo ravno na lajšanje 

lokomotornih težav. 

Zaobjemite svojo hedonistično plat in se potopite v razkošje ptujskih termalnih vrelcev. Topla 

naravna termo mineralna voda vas bo v trenutku razbremenila tegob vsakdana ter vam vrnila 

zdravje in dobro počutje. Že po kratkem kopanju bodo vaše misli bolj harmonične, zaradi 

izjemne moči vode pa tudi gibanje zelo olajšano.  

  

Slika 4 Terme Ptuj in sodi z jacuzziji  
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5. Gostilna Ribič  

 

Na levem bregu Drave se bohoti z zgodovino prepojena zgradba, katere ime je Gostilna Ribič. 

Svojo ponudbo jedi iz sladkovodnih in morskih rib, jedi iz piščanca, sladic iz domače 

slaščičarne in s ponudbo vin iz Ptujske kleti pomembno zaznamuje kulinarično kulturo mesta 

Ptuj. 

Ko še ni bil Ribič... 

Skromni začetki gostilne sežejo že pred leto 1872 kjer je v usnjarski četrti zrastlo popularno 

gostišče za flosarje, splavarje in tržničarje. Takrat še ne moremo reči, da je to bila gostilna kot 

jo poznamo danes. V tistih časih je to bila ena izmed večjih mestnih pekarn znana po svojih 

pekovskih izdelkih. 

Restavracija ima na voljo 120 mest za goste v pritličju in prvem nadstropju. V poletnih 

toplejših mesecih pa je na voljo tudi terasa ob rečnem bregu, kjer lahko gostijo do 90 oseb. 

 

    

Slika 5 Gostilna Ribič   
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III. ZLATOKOPOVA  PUSTOLOVŠČINA    

Slovenija je zelo bogata z vodnimi viri, po vodnatosti smo na tretjem mestu v Evropi, pestre 

pa so tudi njene oblike: jezera, reke, potoki, brzice, slapovi, morje, izviri, toplice, vrelci ...  

Na Ptuju imamo torej idealne pogoje za intenzivno razvijanje turizma v povezavi z vodnim 

bogastvom. Veliko idej se nam je porodilo, ker pa smo mladi dijaki, smo se ogrevali za 

pustolovske izzive. Odločili smo se za turistični produkt, ki bi povezoval zgodovinska dejstva 

z obstoječo vodno ponudbo. Naša zgodba ima tudi pomemben trajnostni pomen, ker bi s 

stalno prisotnostjo nadzorovali in ohranjali neoporečnost naših vodnih virov. 

Zlatokopova pustolovščina nam bo predstavila bogastvo in čudovite vedute Ptujskega 

jezera ali morja, kot ga domačini poimenujemo, zanimivo vožnjo po reki Dravi, degustacijo 

v gostilni Ribič, vožnjo s kolesi, nepozabno zlatokopovo pustolovščino z zabavo in za 

zaključek sproščanje in razvajanje v jacuzzijih s termalno vodo, ki so v starih vinskih sodih, 

morda še dišečih po odličnem vinu. 

Program  enodnevne Zlatokopove pustolovščine: 

Zbirališče na Ranci Ptuj, kjer je veliko parkirišče za avtomobile in avtodome. Odhod na 

pomol, kjer čaka ladjica ČIGRA (ime po ptiču, ki je avtohton na jezeru).1. Voden ogled na 

turistični ladjici ČIGRA .  
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1. Voden ogled na turistični ladjici Čigra 

V okviru turističnega vodenega ogleda na ladjici Čigra se lahko pobližje spoznamo tako s 

kulturno, kot tudi z naravno dediščino v neposredni bližini starega mestnega jedra Ptuja. 

Jezero je izjemno pomemben naravni rezervat, saj na področju jezera in ob njem živi več kot 

230 vrst različnih ptic. ( 15 oseb = 8,00 EUR/osebo). Panoramska vožnja traja 60 minut in 

zagotavlja čudovit razgled na mestno jedro Ptuja in okolico. Ogledamo si lahko Mali grad, 

Dravski stolp, Ptujski grad, dominikanski samostan in ostale mestne znamenitosti 

 

Slika 6 Ladjica Čigra 

Na ladjici Čigra bi spili kavico ali čaj, s pomočjo virtualnih očal, pa se bomo lahko vrnili v 

zgodovino zlatokopov na Dravi. Nato se bomo ustavili na pomolu gostilne Ribič, ki nam bo 

ponudila krepak zajtrk in pijačo dobrodošlice. Po vožnji z ladjico Čigra bomo izstopili na 

pomolu Gozdne plaže, kjer nas bodo čakala kolesa.  

2. Gozdna plaža 

Gozdna plaža je projekt Zavoda za turizem Ptuj, ki želi s postavitvijo lesenih ploščadi pod 

krošnjami, prostor ob reki približati prebivalcem in obiskovalcem mesta ter ga nameniti 

sproščenemu druženju in preživljanju prostega časa v naravi. Kreativna zasnova klopi je 

produkt znanja domačega podjetja Kreal inženiring d.o.o., ki je mednarodno prepoznano prav 

na področju oblikovanja inovativne urbane opreme. 
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Slika 7 Gozdna plaža 

3. Zlatokopovo prodišče ob Dravi 

S kolesi se bomo odpeljali do prodišča ob Dravi, kjer so se nekoč najpogosteje zbirali 

zlatokopi. Tukaj si bodo lahko vsi, ki si želijo postati zlatokopi, privoščili zlatokopovo 

pustolovščino. Pripravljeni bodo vsi pripomočki, seveda novejšega izvora, ki so jih 

uporabljali zlatokopi – škafeci, cedila, sita, lopate in lopatke in vodnik, ki bo vodil 

»izkopavanje/spiranje zlata«. Najdene zlate luskice ostanejo najditelju. Za otroke pa bomo 

organizirali delavnice, kjer se bodo izdelovale ogrlice in zapestnice iz ''zlata''. Seveda pa 

bomo imeli tudi piknik presenečenja, ki ga pripravilo bližnje gostišče z domačimi 

specialitetami. Kasneje si bomo lahko tako otroci kot starši popekli penice na ognju.  
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Slika 8 Zlatokopi na Ptuju nekoč in danes 

4. Uživanje v jacuzziju Term Ptuj 

Po napornem dnevu se bomo s kolesi odpeljali do Term Ptuj (200 m razdalje), kjer nas 

bodo čakali  s termalno vodo ogreti jacuzzi-ji za sproščanje in uživanje. Nameščeni so v 

starih recikliranih hrastovih sodih, prava dogodivščina. Termalna voda ima izjemno 

prijetne vplive na naše podhlajene mišice zlatokopov. Brbotajoči mehurčki pa so pika na i 

za vse uživače. 

  Sledi še zdrav prigrizek, nato pa nas čaka prevoz nazaj do parkirišča na Ranci. 

NASVIDENJE NA PTUJU! 
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IV. TRŽENJSKA RAZISKAVA         
 

1. Izdelek 

Pri iskanju primerne ideje smo raziskovali različna področja gospodarjenja z vodami. Odločili 

smo se za aktivno in hudomušno dogodivščino za mlade, družine in vse pustolovce po duši. 

Ponosni smo na naše krasne vodne površine, ki privlačijo k različnim aktivnostim, seveda pa 

termalni park tudi že leta ponuja preživljanje aktivnih počitnic in dopustov.  

Naš produkt bo imel tudi trajnostno nalogo, vse obiskovalce bomo opozarjali na ohranjanje 

čudovite narave. Imamo samo eno zemljo! 

2. Cene in plačilni pogoji 

Korona časi, omejitve in drugi ukrepi so zelo omejili turistične ponudnike in turiste. Država 

ponuja turistične bone, zato so turistični ponudniki temu prilagodili tudi cenovno ponudbo.  

Cenovna politika bo torej temeljila na stroških in povpraševanju. Za zveste stranke, skupine in 

družine pripravljamo številne ugodnosti.  

3. Prodajne poti 

V tem času smo težko komunicirali s turističnimi ponudniki, zato je njihov odziv skromen. 

Ideja je zelo pritegnila Zavod za turizem, sploh ideja o zlatokopih jim je všeč. Trenutno je 

možna samo spletna prodaja.  

4. Oglaševanje 

Pripravili smo projektno nalogo, videospot kot risanko, predstavitev, plakat in zloženko za 

direktni marketing. Seveda bomo uporabili vsa socialna omrežja, povezali smo se tudi z 

Zavodom za turizem na Ptuju. Našo idejo smo poslali tudi ZRS Bistra na Ptuju, ki se ukvarja 

s spodbujanjem idej za trajnostni turizem. 
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V. ZAKLJUČEK IN SKLEPNE MISLI                 
 

Turizem postaja hitro rastoča gospodarska dejavnost, ki ima zelo široke možnosti 

vključevanja številnih deležnikov, ki lahko konkurirajo s svojo specialno ponudbo. 

Vedno bolj si želimo, posebej po teh korona časih, nazaj v naravo, na druženja in aktivno 

preživljanje prostega časa. Vse dejavnosti, povezane z vodnim bogastvom, so zato izjemno 

dobrodošle, ker ponujajo zdrav in zanimiv način preživljanja prostega časa. Ptujsko jezero in 

reka Drava ponujata izjemno paleto številnih športnih aktivnosti, uživanje v prekrasni naravi 

ob flori in favni naših krajev. Tako si krepimo telo in sproščamo preobremenjene dušice. 

Zlatokopova pustolovščina ponuja vse navedeno, posebej pa sproščeno in nagajivo 

preživljanje drugačnega časa. 

Upamo, da vas bo naša sveža ideja, ki povezuje bogate vodne vire Ptuja z okolico, uživanje v 

zdravilnih vodah Termalnega parka na Ptuju in seveda, zanimiva zlatokopova pustolovščina, 

kjer je treba prekopati kar nekaj peska, tudi navdušila.  

Kdo se ne bi navdušil, ko se zaiskri zlata luskica? 

Bolje je biti tam, kjer je dobra voda, kot tam, kjer je dober kruh.  

(Slovenski pregovor) 

 

 

 

VABLJENI NA NAŠO ZLATOKOPOVO PUSTOLOVŠČINO IN 

UŽIVANJE V LEPOTAH REKE DRAVE, PTUJSKEGA MORJA IN TERM 

PTUJ! 

Ohranimo Slovenijo zeleno in čisto! 
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