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POVZETEK 

Turizem predstavlja pomembno razvojno in poslovno priložnost za Ptuj kot najstarejše mesto 

v Sloveniji.  Zaradi tega naš kraj obišče veliko turistov, ki si ogledajo znamenitosti, ki jim jih 

Ptuj ponuja. Tudi mi kot turisti zelo radi potujemo in tako spoznavamo tuja mesta, njihove 

značilnosti, znamenitosti in njihovo kulturo, navade, običaje ter preizkušamo različne nove 

stvari, ki jih kraj ponuja.  

Letošnja tema festivala Turizmu pomaga lastna glava je Voda in zdravilni turizem. Voda je vir 

življenja. Njenega pomena se vse premalo zavedamo in z njo velikokrat nerazumno ravnamo. 

Poleg življenjskega pomena je voda tudi biser narave, ki jo lahko koristimo v namene 

zdravljenja, turizma in gospodarstva.  

Slovenija je dežela zdravih voda. Njeni termalni in mineralni vrelci so vir zdravja in dobrega 

počutja. Tako je tudi pri nas na Ptuju.   

Zato smo se odločile, da v okviru letošnje teme ustvarimo nov turistični proizvod, ki bo še 

dodatno obogatil turistično ponudbo Ptuja.  

 

Skupaj z našimi turističnimi podmladkarji se bomo kljub negotovemu obdobju, ki ga trenutno 

preživljamo, potrudile, da tako kot vsako leto na našem območju ustvarimo in predstavimo 

novo turistično atrakcijo, ki bo na  Ptuj in v njegovo okolico privabila še več turistov. Predvsem 

pa želimo vse obiskovalce navdušiti nad zdravilnimi učinki vode v našem lokalnem okolju.  

 

Sodelovanje na festivalu vključuje izdelavo turistične naloge na razpisano temo, osredotočeno 

na oblikovanje turističnega proizvoda in njegovo javno predstavitev na turistični tržnici. 

Pri snovanju in pripravi turistične tržnice smo pripravile vrsto spremljevalnih dogodkov, ki 

bodo še dodatno popestrili turistično ponudbo na Ptuju in v njegovi okolici. Za vse te dogodke 

smo pripravile programski in finančni načrt (opisan je v nadaljevanju naloge). 

 

Vabimo vas torej, da se nam pridružite in z nami preživite nepozaben dan ali vikend na  Ptuju 

in v njegovi neposredni okolici, spoznate našo »ribo« in si obogatite dušo in telo. 

 

Nalogo je mogoče dobiti v knjižnici OŠ Ljudski vrt Ptuj in pri naših mentoricah.  

KLJUČNE BESEDE: najstarejše mesto, pitna voda, podmladkarji, riba, voda, zdravilni turizem, 

festival, turistična ponudba.   
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SUMMARY 

Tourism represents an important development and business opportunity for Ptuj as the oldest 

city in Slovenia. Due to this, our place is visited by many tourists who see the sights of Ptuj. As 

tourists, we also love to travel and get to know foreign cities, their characteristics, sights and 

their culture, habits, customs and try out various new things that the place has to offer. 

This year's theme of the festival is Water and healing tourism. Water is the source of life. We 

are all too unaware of its importance and often treat it unreasonably. In addition to its vital 

importance, water is a pearl of nature, which can also be used for medical, tourism and 

economic purposes. 

Slovenia is a country of healthy waters. Its thermal and mineral springs are a source of health 

and well-being. It is the same in Ptuj. 

That is why this year we decided to create a new tourist product within this year's theme, 

which will further enrich the tourist offer of Ptuj. 

Together with our young tourist guides, despite the difficult covid times we are currently 

spending, we will do our best, as every year, to create and present a new tourist attraction in 

our area, which will attract even more tourists to Ptuj and its surroundings. Above all, we want 

to impress all visitors with the healing effects of the water in our local environment. 

Participation in the festival includes the preparation of a tourist assignment on a topic, focused 

on the design of a tourist product and its public presentation at the tourist market. 

In designing and preparing for the tourist market, we have prepared a series of accompanying 

events that will further diversify the tourist offer in Ptuj and its surroundings. We have 

prepared a program and financial plan for all these events (described below). 

We therefore invite you to join us and spend an unforgettable day or weekend with us in 

Ptuj and its immediate surroundings, get to know our "Fish in Water" and enrich your soul 

and body. 

The assignment can be obtained in the library of the Ljudski vrt Ptuj primary school and with 

our mentors. 

KEY WORDS: oldest town, drinking water, young tourist guides, fish, water, health tourism, 

festival, tourist offer. 
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1 UVOD 

Slovenija je naravno zelo raznolika dežela z veliko naravnega bogastva. Strokovnjaki s področja 

turizma ocenjujejo, da bodo turisti v prihodnje potovali predvsem na tiste destinacije, ki imajo 

na voljo neomejene količine pitne vode. In Slovenija je prav takšna destinacija, kar predstavlja 

neprecenljiv turistični potencial.  Z vodo smo bogati tudi sicer, saj je Slovenija po vodnatosti 

na tretjem mestu v Evropi, pestre pa so tudi njene oblike: jezera, reke, potoki, brzice, slapovi, 

morje, izviri, toplice, vrelci.  

Zelo pomemben je zdravilni turizem, saj predstavlja pomemben del turističnega sektorja. 

Predvsem je njegova prisotnost pomembna na območjih, kjer je znanstveno dokazano, da 

ima termalna ali mineralna voda zdravilne učinke. Posebnost zdravilnega turizma je dejstvo, 

da so naravna zdravilna sredstva  na  voljo vse leto v enakem  obsegu  in kakovosti, zaradi česar 

so tudi turistične zmogljivosti skoraj maksimalno izkoriščene. 

Z mislijo na vodo in zdravilni turizem smo se najprej za motivacijo podale na potep po Ptuju in 

njegovi okolici, po obrežju reke Drave in Ptujskega jezera, do Term Ptuj.  Na poti se nam je 

porodilo kar nekaj idej, kako se vključiti v letošnji projekt. 

 

Na osnovi tega, smo se odločile, da v okviru letošnjega festivala Turizmu pomaga lastna glava 

raziščemo turistično ponudbo na Ptuju in v njegovi okolici, ki ponuja dogajanje v vodi in ob 

njej, in poskušamo najti nove ideje za razširitev te ponudbe. Za nas mlade je to odlična 

priložnost, da se naučimo nekaj novega in seveda ob tem tudi uživamo.  

 

Idejo smo potem razvijale več mesecev, zdaj pa se že veselimo dneva, ko bomo na stojnici 

lahko predstavljali delo, ki nam je ves ta čas delalo družbo ne samo v šoli, ampak tudi v prostem 

času. Vse skupaj nam je dobro uspelo, saj smo izoblikovale nov turistični proizvod oziroma 

novost v turistični ponudbi Ptuja. To je projekt »Kot riba v vodi«.  

Da se bomo res lotile uresničevanja naše ideje, je postalo jasno po daljšem premisleku, 

anketiranju med našimi sovrstniki, starši, prijatelji in meščani Ptuja, ki so nas v veliki meri pri 

tem projektu podprli.  

S pomočjo idej s terena smo naredile več različnih programov, primernih za vse starostne 

skupine. Osnovni namen vsakega programa bo predstavitev novega turističnega proizvoda. V 

naše programe pa ne bomo pozabile vključiti ogledov največjih kulturno-zgodovinskih 

znamenitosti Ptuja. Vse to bomo v nadaljevanju turistične naloge podrobneje predstavile. Prav 

tako pa bomo predstavile še nekatere naše že znane vodene turistične programe. Nekaj bo 

tudi presenečenj.  

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Termalna_voda&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Mineralna_voda
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Zato vsi lepo vabljeni na naše nepozabno turistično doživetje po Ptuju in okolici,  kjer ne bo 

manjkalo zabave, smeha, poučnih vsebin, poskrbeli pa bomo tudi za zdrav načina življenja. Pa 

tudi kaj novega se boste naučili. 

2 OD KOD NASLOV NAŠE NALOGE? 
 
Tema letošnjega festivala je zelo zanimiva. Kot vsako leto smo se tudi letos zelo potrudile in 

dobro premislile, kaj bi predstavile na naši tržnici.  

Živimo  na Ptuju, kjer najdemo veliko zgodovinskih in kulturnih znamenitosti, navzven pa 

smo prepoznavni tudi zaradi številnih naravnih lepot našega domačega kraja. Eno največjih 

naravnih bogastev je zagotovo voda. Naše mesto se namreč razteza ob prelepi reki Dravi in 

njenih pritokih ter ob Ptujskem jezeru. Prav tako imamo izvir termalne vode. 

Ko smo se sprehajale ob Ptujskem jezeru in reki Dravi do Ptujskih term, smo opazovale ptice, 
ki sproščeno letajo po zraku. Tu in tam je kakšna riba pomolila glavo na plano. Opazovale smo 
sprehajalce in kolesarje ob Dravi, veslače v kajakih …  Vse to vzdušje je bilo zelo sproščeno, 
svobodno. 
 
Kaj, če bi bili lahko vsi ljudje kot ribe v vodi? Sproščeni, svobodni in zdravi. Zakaj pa ne? 
Verjetno res ne vsi, morda pa tisti, ki bodo obiskali našo novo turistično ponudbo na Ptuju. 
Poimenovale smo jo »Kot riba v vodi«.  
 
Upamo, da bo naš atraktivni naslov k naši tržnici privabil čim več radovednežev.  
 

2. 1 O PTUJU  

Ptuj je slikovito mesto ob Dravi. Leži v severovzhodni Sloveniji, v središču Spodnjega Podravja. 

Je eno naših najstarejših mest, mesto kurentov, mesto, ki stoji na starih vinskih kleteh, kjer 

hranijo najstarejši vinski letnik v Sloveniji, mesto pod gradom, v katerem se nahaja eden 

najbolj obiskanih slovenskih muzejev, in mesto, ki ima čudovite terme le streljaj od starega 

mestnega jedra.  

 

 

 

Slika 1: Ptuj nekoč (vir: internet) 

http://www.bistra.si/images/raziskovalne-naloge/2016/Turisti%C4%8Dni_spominki_mesta_Ptuj.pdf#page=6
http://www.bistra.si/images/raziskovalne-naloge/2016/Turisti%C4%8Dni_spominki_mesta_Ptuj.pdf#page=6
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Zavzema vidno mesto v turistični ponudbi Slovenije. Turizem na Ptuju je del svetovnega in 

evropskega tržišča in je znan predvsem po mednarodnih prireditvah ter bogati etnološki in 

zgodovinski ponudbi ter  predstavlja pomembno razvojno in poslovno priložnost za Ptuj. 

V ptujskih hotelih (Grand hotel Primus, Park hotel, Hotel Mitra, Hotel Poetovio), v hostlih ter 

pri številnih zasebnih ponudnikih prenočišč si boste lahko po sprostitvi v naravi odpočili telo 

in duha. Ptuj z okolico že od nekdaj slovi tudi po dobri hrani in pijači, dobrih sedem stoletij pa 

ohranja tudi tradicijo pridelovanja in negovanja najodličnejših vin. K žlahtnim vinom se odlično 

poda domača hrana, ki jo znajo ptujski gostinci nadvse okusno pripraviti. Nekoč so ob dobri 

hrani in žlahtni kapljici uživali graščaki, vojščaki in trgovci, danes ste na vrsti vi. Starodavne 

ptujske ulice so idealna kulisa za razne prireditve na prostem pa tudi za čisto preproste 

sprehode in posedanje ob lepem vremenu s klepetom na terasi katere izmed številnih kavarn. 

Mesto slovi tudi po presenetljivo živahnem kulturnem in družabnem mladostnem utripu. Z 

okolico ponuja številne možnosti za preživljanje aktivnih počitnic tako za posameznika kot za 

vso družino. Ljubiteljem narave so na voljo jahanje, tekaške steze, veliko sprehajalnih, 

pohodniških ter kolesarskih poti različnih zahtevnosti. Podate se lahko na panoramski polet z 

balonom, se preizkusite v jadralnem in športnem letalstvu ali skočite v tandemu s padalom. 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                 Slika 2: Ptuj danes (foto: Nada Sevšek) 

3 RAZISKOVALNI DEL 

3. 1 IDEJA 

 
Kot  zmeraj je bil tudi letos najtežji del naše naloge izbrati pravo idejo. Želele smo izbrati 
takšno, ki bo edinstvena, nenavadna in bo že na prvi pogled pritegnila pozornost. Veliko smo 
se pogovarjale, brskale po spletu, razmišljale, spraševale sošolce, prijatelje, starše, sorodnike 
in meščane, kaj narediti. Naša naloga je namreč navdihovati turiste, da bi si ogledali čim več  
sveta, držav, pokrajin, zgodovinskih, etnografskih, kulturnih in naravnih znamenitosti ter 
različnih prireditev. Z njimi namreč delimo čudovite podobe in zgodbe, ki jih ustvarimo na 
podlagi lastnih doživetij, in jih spodbujamo, naj doživijo in si ogledajo še več.  
 
Same smo bile zelo navdušene nad svojo idejo, vendar smo o tem kasneje povprašale še 
naključno izbrane Ptujčane. Zanimalo nas je namreč, kaj si mislijo o naši ideji, da lahko zdravilni 
turizem na Ptuju popestrimo z našim projektom »Kot riba v vodi«. Glavni namen letošnjega 
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projekta pa je, da turisti, ki Ptuj in njegovo bližnjo okolico obiščejo, naš projekt opazijo, se o 
njem pozanimajo ali morda celo obiščejo katerega izmed naših programov. Pripravljamo 
namreč zanimive delavnice in programe, ki so povezani z vodo in zdravilnim turizmom  na  
Ptuju in s spoznavanjem kulturnih in drugih naravnih znamenitosti  Ptuja in okolice. 
Želimo, da obiskovalci uživajo v vseh naših programih in delavnicah, se kaj novega naučijo in 
seveda preživijo na Ptuju en ali dva nepozabna dneva. Med programi, ki smo jih pripravile, 
boste zagotovo našli takšnega, ki bo pritegnil vašo pozornost. Pri pripravi programov smo se 
povezale tudi z nekaterimi ptujskimi obrtniki in podjetji. Vsi, ki vas zanimajo naši programi, 
pridite in spoznajte nas in naše posebne ponudbe. 
 

3 . 2 REZULTATI RAZISKAVE 

3. 2. 1 REKA DRAVA 

Reka Drava izvira na južnem robu Toblaškega polja v Italiji. Svojo pot od izvira nadaljuje proti 
vzhodu po ledeniških dolinah skozi Avstrijo mimo večjih mest, na poti pa se ji pridružijo tudi 
večji pritoki. Pri vasi Vič vstopi v Slovenijo in nadaljuje pot proti Dravogradu, kjer se ji pridruži 
desni pritok Meža. V nadaljevanju vstopi v slikovito Dravsko dolino med Kozjakom na severu 
in Pohorjem na jugu. Na svoji poti po Sloveniji drugo za drugo poganja šest hidroelektrarn. Od 
Ruš naprej teče po širši, gosto naseljeni dolini mimo Maribora vse do najstarejšega 
slovenskega mesta Ptuja. Že od svojega začetka je reka zaznamovala njegov razvoj. Pod 
mestom je v ledenih dobah nasula obsežen prod Dravskega polja, v katerega je po koncu 
zadnje ledene dobe vrezala sedanjo dolino tik ob vznožju Slovenskih goric. Na Ptuju vstopi v 
prav tako prodno in gosto poseljeno Ptujsko polje, se dotakne gričevnatih Haloz in se razlije v 
Ptujsko jezero, ki je največje umetno akumulacijsko jezero v Sloveniji. Za jezom v Markovcih 
se v Dravo z desne zliva pritok Dravinja, malo pred Ormožem pa z leve še Pesnica. Pod 
Ormožem reka Drava še nekaj časa s svojimi meandri vijuga med slovensko-hrvaško mejo, 
Slovenijo pa dokončno zapusti malo nižje od Središča ob Dravi, kjer svojo pot nadaljuje po robu 
Panonske nižine vse do izliva v Donavo. Reka Drava je čudovita in mogočna reka, ki je ves čas 
svojega obstoja odrejala razvoj mnogih mest in usodo ljudi ob njenem toku.  

 

 

 

                                                                               

                                                                       Slika 3: Reka Drava (vir: internet) 

3. 2. 2 PTUJSKO JEZERO 

Ptujsko jezero je s 346 hektarji največje slovensko umetno jezero na Dravi pri Ptuju. Nastalo 
je z zajezitvijo reke Drave pod Ptujem (1978). Služi kot akumulacija za hidrocentralo Formin. 
Jezero spada pod Naturo 2000, saj tam gnezdijo mnoge ptice, med njimi tudi navadna čigra 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Hektar
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jezero
https://sl.wikipedia.org/wiki/Drava
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ptuj
https://sl.wikipedia.org/wiki/1978
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Akumulacija&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hidrocentrala
https://sl.wikipedia.org/wiki/Formin
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ter rečni galeb. Okrog jezera (13 km) se lahko podamo peš ali s kolesom. Na jezeru je dovoljeno 
veslanje, surfanje, ribolov, jadranje, vožnja s skuterji in motornimi čolni ter kajtanje. 

 

 

  

                                                                         Slika 4: Ptujsko jezero (foto: Prejac) 

3. 2. 3 RANCA PTUJ 
 

Ranca Ptuj leži neposredno ob ptujskem morju. V gostinskem lokalu si lahko kolesarji v toplem 
delu leta privoščijo krajši oddih ter se osvežijo s hladno pijačo. Gre za priljubljeno točko, kamor 
se ljudje pridejo sproščat ob pogledu na ptujsko morje, polno različnih ptic, v ozadju pa se 
ponuja lep pogled na Ptujski grad. 

 

 

 

                                                                          Slika 5: Ranca Ptuj  (foto Prejac) 

3. 2. 4 TERME PTUJ 
 
Terme Ptuj so ene najmlajših zdravilišč v Sloveniji. Topla termalna voda je blaga po svoji 
sestavi, a krepka, ko gre za poživljanje organizma. Še posebej ugodno vpliva na odpravljanje 
težav gibalnega sistema. Termalni park je razdeljen na notranji del s šestimi bazeni (eden je 
povezan tudi z zunanjim bazenom) in masažnimi kopelmi ter na zunanji del.  
Sprostite se lahko v savnah, tudi takšnih v vinskem sodu, ter na številnih masažah ob pestrem 
programu aktivnosti. 
V neposredni bližini term je igrišče za golf in tenis. Po nasipu reke Drave se lahko sprehodite, 
s kolesom se lahko zapeljete do mestnega jedra ali pa nadaljujete pot do ptujskega morja. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Slika 6: Terme Ptuj (vir: internet) 
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3. 2. 5 BLATNE OBLOGE 
 
Večina vrst zdravilnega blata pospešuje izločanje odpadnih snovi in izboljšuje splošno 
odpornost telesa deluje pomirjevalno, protivnetno in blaži bolečine, odlično deluje proti 
revmatizmu, išiasu, kroničnim obolenjem gibalnih organov, vnetju sklepov, mišičnim 
bolečinam, pomaga pri zdravljenju prebavnega trakta, kožnih bolezni, boleznih sečil in rodil … 

Toplota blagodejno vpliva na številna tkiva in organe: pospešuje prekrvavitev in presnovo v 
tkivih, vpliva na zmanjšanje bolečin, povečuje prožnost vezivnega tkiva, kar vpliva tudi na 
delovanje mišic in sklepov, sprošča gladko mišičje, upočasnjuje peristaltiko in ugodno vpliva 
na delovanje notranjih organov. 

Pri zdravih ljudeh blatne  obloge zmanjšujejo stres in pomirjajo, blato pa tudi odlično vpliva na 
kožo, ki postane mehkejša, bolj napeta in zaradi blažilnega učinka tudi čistejša. Odlično se 
izkaže pri aknasti koži in celulitu, nekatere vrste pa lajšajo tudi ženske težave ob menstruaciji. 

Pred terapijo z blatno oblogo se je potrebno udobno namestiti in sprostiti. Terapija traja od 
20 do 25 minut. 

 

3. 2. 6 MASAŽA Z VROČIMI KAMNI 
 
Masaža z vročimi kamni je dobro poznana po vsem svetu. Njen izvor sega v obdobje 2000 let 
pr. n. št. Pri tej masaži se naravno zglajeni, vroči kamni uporabljajo kot pripomoček za masažo. 
Njihova toplota pripomore k občutku popolne sprostitve. 
Kamni, prepojeni z zdravilnimi eteričnimi olji, pospešujejo cirkulacijo in sproščajo utrujene 
mišice.   
 

3. 2. 7 REZULTATI ANKETE 
 
S pomočjo  ustnega anketnega vprašalnika in spletne ankete smo ugotavljale, kakšno je in 

kakšno bi bilo zanimanje za naš projekt »Kot riba v vodi«. Anketirale smo 76 naključno izbranih 

oseb. Zaradi razmer, v katerih živimo, je  bilo anketiranje  oteženo, vendar smo se zelo 

potrudile in se tega lotile odgovorno ter pri anketiranju upoštevale vse priporočene ukrepe 

NIJZ. 

Spletnim anketirancem smo najprej predstavile naše programe, nato pa so lahko izpolnili 

anketo.  Tudi pri ustni anketi smo naredile enako. Najprej smo jim predstavile našo idejo in 

naš projekt. 

Vse anketirane smo vprašale, kaj jim pomeni voda in kaj zdravilni turizem. Zanimalo nas je, 

kako so jim všeč naši ponujeni programi, komu bi po njihovem bili namenjeni in ali bi se 

katerega izmed njih udeležili tudi sami, če bi imeli to možnost. 

Zanimalo nas je še, kaj vse bi lahko ob vodi (ob reki Dravi, jezeru) počeli. 

Kot zadnje pa smo želele izvedeti, na kaj pomislijo ob besedni zvezi »Kot riba v vodi«. 

Na vsa vprašanja smo dobile zanimive odgovore. Vse podrobnosti o rezultatih našega 

anketiranja so opisane v nadaljevanju naloge. 
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Kaj vam pomeni voda in zdravilni turizem? 

 
Graf1: Kaj vam pomeni voda in zdravilni turizem? 

 

Voda je zelo pomembna za 66 vprašanih (87 %).  Za veliko večino je voda vir življenja. Tisti, ki 

trdijo drugače, se ne zavedajo pomena vode za življenje. Zdravilni turizem pa je z vodo zelo 

povezan in je zelo pomemben. 

 

 

Kako so vam všeč  naši ponujeni programi ?  

 
Graf 2: Kako so vam všeč naši ponujeni programi? 

 

Vsem anketiranim smo predstavili svoje programe in več kot polovici so bili naši programi zelo 

všeč (39). 26 ljudi je naše programe ocenilo za dobre, samo dvema niso bili všeč, devet pa se 

jih ni opredelilo. 

 

Komu bi lahko bili ponujeni programi namenjeni/zanimivi? 

 
Graf 3: Komu bi bili ponujeni programi namenjeni/zanimivi? 
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Velika večina ljudi je na to vprašanje odgovorila, da so programi namenjeni vsem, ki si želijo 

spoznati naš novi projekt (59 vprašanih). Po mnenju osmih anketiranih so naši programi 

primerni le za mlade, pet pa jih meni, da so primerni za starejše obiskovalce.  

 

Kaj vse bi lahko po vašem počeli vzdolž obrežja reke Drave, na Dravi, ob/na 

Ptujskem jezeru, na Ranci? 

 

 

Graf 4: Kaj vse bi lahko počeli vzdolž obrežja reke Drave, na Dravi, ob/na Ptujskem jezeru, na Ranci? 

 

Iz grafa je razvidno, da imajo anketiranci zelo veliko idej, kaj vse bi se lahko dogajalo ob reki 

Dravi in Ptujskem jezeru. Največ jih je izpostavilo sprehode, kolesarjenje, vožnjo s čolni, tek ob 

Dravi, jadranje … 

 

 

 

Ali bi se udeležili katerega izmed ponujenih  programov? 

 
Graf 5: Ali bi se udeležili katerega izmed ponujenih programov? 

 

Kar 35 vprašanih bi se naših programov zagotovo udeležilo (46%), 25 vprašanih bi mogoče 

prišlo in samo 16 vprašanih na naše dogodke sploh ne bi prišlo, ker jih ne zanimajo.
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 Na kaj pomislite ob besedni zvezi »Kot riba v vodi«?  

 
Graf 6: Na kaj pomislite ob besedni zvezi “Kot riba v vodi”? (možnih več odgovorov) 

 

Ob tem vprašanju so anketiranci imeli veliko dobrih idej.  Predstavljene so v grafu. Največ pa 

jih je ob tej besedni zvezi pomislilo na to, da si razgiban kot riba. 

 

Rezultati ankete so zelo vzpodbudni, zato smo še toliko bolj prepričane, da smo vsi skupaj 

naredili še en velik korak naprej v turistični ponudbi Ptuja. 

4 OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA FESTIVALA 

 
Z našo idejo oziroma projektom smo v določeni meri že popestrile turistično ponudbo na 

Ptuju. Naša ideja stoji na trdnih temeljih in ima realne možnosti, da z njo Ptuj postane še bolj 

prepoznaven in obiskan.  

V okviru našega projekta smo se povezale s Termami Ptuj, Brodarskim društvom Ranca, 

Ribiško družino Ptuj, barom Ranca, TD Ptuj in Hostlom Sonce ter gostiščem Pri Tonetu.  Z 

njihovo pomočjo smo organizirale veliko različnih delavnic na tržnici ter različne programe 

našega projekta. Vse te spremljevalne delavnice bomo v nadaljevanju podrobneje predstavile. 

Predvsem pa si želimo, da bi se zanje navdušilo čim več naših vrstnikov. Tako bi lahko dan ali 

dva preživeli z nami na drugačen način, brez televizije, računalnikov in telefonov. 

Za ime našega projekta smo se odločile po glasovanju celotne ekipe turističnega podmladka, 

ko smo iskale vsebino, ki bi jo lahko vključile v letošnji projekt. Ko smo določile smernice, smo 

poiskale ime, ki nekako že na prvi pogled pove, kaj predstavlja. Po svoje pa je naslov tudi 

nekoliko skrivnosten. Našle smo veliko različnih in zelo zanimivih dejavnosti, ki sodijo v ta naš 

projekt,  dodale smo jim še ustvarjalni pridih in tako je nastala naša nova zgodba »Kot riba v 

vodi«. V tej zgodbi lahko vsi, ki se je bodo udeležili, tudi aktivno sodelujejo in poskrbijo, da 

bodo tudi oni sami kot ribice v vodi. Zdravi, sproščeni in zadovoljni. 
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4. 1 RAZČLENITEV IDEJE IN OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA FESTIVALA 

 
Naš paket obiskovalcem nudi: 

- pripravo ribjih namazov, 

- peko črnega kruha, 

- blatne obloge, 

- obloge telesa z dravskimi prodniki, 

- vožnjo s čolnom in ladjico, 

- izdelovanje pozlate, 

- sprostitvene vaje ob in na jezeru ter ob reki Dravi, 

- veslanje, jadranje, 

- ogled različnih vrst ptic in fotografiranje le-teh, 

- poslikava ptujčkov, 

- risanje naše ribe v vodi za najmlajše, 

- zgodbe o Ptuju in reki Dravi, 

- izdelavo spominkov, 

- ogled že znanih znamenitosti Ptuja, 

- ogled starega ptujskega mestnega jedra, 

- ogled Skritih kotičkov Ptuja, 

- ogled kurentove sobe v TIC-u,  

- ogled etnografske zbirke mask na Ptujskem gradu, 

- ustvarjalne delavnice za najmlajše in za ostale generacije, 

- spanje v bungalovih Term Ptuj in v Hostlu Sonce, 

- sprostitev in kopanje v Termah Ptuj … 

 

4. 2 OSNOVNI PODATKI, POTREBNI ZA PRIPRAVO IN  IZVEDBO PROGRAMA 

4. 2. 1 ŠTEVILO OSEB, POTREBNIH ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO PROGRAMA, TER NJIHOVE 

ZADOLŽITVE 

 
Pri pripravi našega projekta sodeluje dvanajst članov našega podmladka, dva člana izbirnega 

predmeta turistična vzgoja, učenke izbirnega predmeta načini prehranjevanja in foto-video 

krožka ter osem odraslih oseb.  

 

IZPELJAVA PROGRAMA:  

Ena odrasla oseba (Mateja Prša) in pet članov podmladka skrbi za sprejem in dobrodošlico 

gostov. Pet članov turističnega podmladka in učiteljica Mojca Mohorič vodijo turiste oziroma 

goste na ogled znamenitostih Ptuja ter po njegovih Skritih kotičkih do Rance Ptuj. 

 

Šest članic izbirnega predmeta načini prehranjevanja z mentoricami Andrejo Matjašič, Martino 

Prejac in Petro Bohinec pripravijo piškote, krofe, kavo in različne vrste čaja, za katere same 
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naberejo različna zelišča. Vodijo tudi delavnice poslikave pozlate in ptujčkov. Pri poslikavi 

pozlate jim pomagajo delavke gradu. 

 

Članice turističnega podmladka z mentoricama Mojco Mohorič in Ajdo Brumen vodijo vaje za 

sprostitev in predavanja o zdravi prehrani ter o pomenu gibanja. Člani Brodarskega društva 

Ranca vodijo vse športne dejavnosti na jezeru in na Dravi, prav tako vožnjo z ladjico. Člani 

Ribiške družine Ptuj predstavijo pravilno izvajanje ribolova. Učiteljica Elka Mlakar, ki je tudi 

maserka, izvaja masaže in obloge z vročimi kamni. Učitelj Aljaž Selinšek pripravi kratko 

predavanje o pomenu reke Drave in vplivu na življenje ljudi skozi zgodovinska obdobja. 

Voden ogled etnografskih zbirk na gradu vodijo njihovi kustosi. Vsi skupaj animirajo goste in 

jih usmerjajo, kot je navedeno v programu. 

 

Sanitarije za obiskovalce so v prostorih naše šole, v mestu pa je na razpolago urejeno javno 

stranišče, prav tako so sanitarije na gradu in v baru Ranca. 

 

4. 2. 2 MATERIAL, POTREBEN ZA IZVEDBO DEJAVNOSTI 

 
V tem poglavju smo navedle material, ki ga potrebujemo za izvedbo naših dejavnosti, 

predvsem material za delavnice ter ribje namaze in kruh. 

 

Za te delavnice potrebujemo sol, poper, ribe v olju, majonezo, kislo smetano, kremni sir, 

krompir, čebulo, paradižnik, por, korenček, peteršilj, črno moko, kvas in mleko, dravske 

prodnike in blato iz reke Drave. Potrebujemo pa tudi vrvico iz jute, rafijo, več kartonov, 

navadne A-4 liste, barvice, svinčnike, različne alkoholne flomastre, lepila in magnetke. Seveda 

potrebujemo tudi nekaj pisarniškega materiala za samo izvedbo delavnic in pripravo zloženk. 

Ta material bo prispevala šola.  

 

4. 3 PROGRAM DOGAJANJA 
 
Dobrodošli na našem turističnem doživetju »Kot riba v vodi«. Ptuj poznate kot 

najstarejše  mesto Slovenije, verjetno pa marsičesa še ne poznate. Tudi naše »ribe« verjetno 

ne. Pa jo spoznajmo. Pojdimo. 

Dobimo se v učilnici na prostem pri OŠ Ljudski vrt. 

KAKO DOLGO? En ali dva dni. 

KDO? Turisti (družine, mladi, upokojenci, šolarji) iz vseh krajev Slovenije in tujine, ki imajo 

željo, da svoj prosti čas preživijo na poseben način (ne ob računalnikih in telefonih), se naučijo 

kaj novega, ustvarijo kaj uporabnega in zabavnega. In seveda spoznajo našo »ribo«. 

KJE? V OŠ Ljudski vrt, na ptujskih ulicah, na Panorami, na gradu, v Termah Ptuj, ob jezeru, ob 

reki Dravi in na Ranci. 
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4. 3. 1 PODROBNI  PROGRAMI 
 
Z vsemi  udeleženci našega programa se dobimo v jedilnici OŠ Ljudski vrt. 
Ker so v naš program vključene različne generacije z različnimi željami, smo pripravile tri 
različne programe. Z njimi skušamo zadovoljiti čim več obiskovalčevih želja. Vsak posameznik 
se sam odloči, v kateri program se bo vključil. Lahko pa tudi prehaja med programi, če je to 
časovno izvedljivo. Najpomembneje je, da vsak najde kaj zanimivega zase. 

 
 
 
 

 

 

                                                           Slika 7: Zemljevid zbirnega mesta (vir: internet) 

4. 3. 1. 1 Program 1 
 

Enodnevni program, primeren za vse generacije. 
 
8.00 - Prihod pred OŠ Ljudski vrt in tradicionalni slovenski zajtrk v jedilnici (čaj, kava, mleko, 
kruh, maslo, med, jabolko). 
8.30 - Odhod do mesta. 
9.00 - Sprehod skozi staro mestno jedro z vodičem, do desnega brega reke, preko mosta za 
pešce, skupinsko fotografiranje. 
10.00 - Odhod na Ptujski grad in malica iz nahrbtnika. 
11.30 - Pomen reke Drave danes ter skozi zgodovino (predstavitev). Delavnici Zlato iz reke 
Drave in pozlata (odrasli), poslikava kamnov iz reke Drave (otroci). 
12.30 - Odhod proti šoli. 
13.00 - Priprava zdravih jedi iz rib (namazi, juha, file, prikuhe). 
14.30 - Kosilo. 
15.00 - Kviz o Ptuju in reki Dravi. Lov na zaklad po izdelani učni poti s tematiko »Kot riba v 
vodi« in podelitev nagrad. 
17.45 - Zaključek in odhod domov 
 
 
 
 
 
 
 
       
               Slika 8: Izdelovanje pozlate (foto: Prejac)                                                Slika 9: Ptujčki (foto: Prejac) 
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4. 3. 1. 2 Program 2 
 

Enodnevni program, primeren za vse generacije. 
8.00 - Zbor  pred Termami Ptuj in hoja do proge za karting v Slovenji vasi. 
8.30 - Piknik ob Dravi (hrana iz košare), družabne igre, športne igre - badminton, igre z žogo, 
kopanje v Dravi, vožnja s kajaki in čolni, možnost vožnje z dirkalnimi avtomobili (karting). 
11.30 - Pohod ob Dravi do Gostilne Ribič. 
12.30 - Kosilo. 
14.00 - Voden sprehod po Ptuju - staro mestno jedro. 
15.00 - Sprehod do Rance (čas za kavo). 
16.00 - Tekmovanje v ribarjenju (starejši) in odbojki/nogometu ali delavnice (mlajši) - 
izdelovanje ptujčkov, risanje ribic in poslušanje zgodbic o pomenu rek in reke Drave, čiste 
vode. 
17.30 - Razglasitev zmagovalcev in prigrizki. 
18.00 - Vožnja z ladjico po reki Dravi nazaj do Term Ptuj, kozarček domačega vina ali grozdnega 
soka. 
19.00 - Zaključek in odhod domov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Slika 10: Ribji namaz (foto: Prejac)                                                   Slika 11: Ptujčki (foto: Prejac) 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
                                                              Slika 12: Ladjica (foto: Prejac) 

4. 3. 1. 3 Program 3 
 

Dvodnevni program. Priporočamo ga vsem generacijam. 
 
1 .dan  
13.00 – Prihod pod grad ter sprehod do Panorame in uživanje v razgledu. Sladkanje s 
tradicionalnimi pustnimi krofi. 
13.30 – Voden ogled Ptuja ter razlaga o vplivu reke Drave na življenje tukaj nekoč in danes. 
14.30 – Čas za kosilo v tradicionalni ptujski restavraciji. 
16.00 – Sprehod ob Dravi do Term Ptuj. 
17.00 – Nastanitev v bungalovih pri Termah Ptuj, v hotelu ali v Hostlu Sonce. 
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17.30 – Večerno kopanje. 
19.30 – Priprava taborniškega ognja pečenje klobasic/penic/krompirja na ognju, 
pripovedovanje zgodb, plesi, družabne igre ob Dravi. 
22.00 – Nočitev. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
        Slika 13: Ptujski skriti rov (foto: Prejac)                                     Slika 14: Risba naše ribice (foto Prejac)    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
    Slika 15   : Sprehod ob jezeru (foto: Prejac)                              Slika 16: Veslanje  po Ptujskem jezeru (foto: Prejac) 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
  
            Slika 17: Kamni za masaže ( foto: Meznarič)                       Slika 18: Bungalovi v Termah Ptuj (vir: internet) 

 
 
2. dan 
7.00 – Bujenje. 
7.30 – Jutranja telovadba na gozdni plaži ob Dravi. 
8.00 – Zajtrk v jedilnici Grand Hotela Primus, prevzem malice za na pot. 
9.00 – Pohod ali kolesarjenje okoli jeza (13 km), malica in pijača iz nahrbtnika, opazovanje 
vodnih ptic z ornitološke opazovalnice na desnem bregu Drave. 
13.00 – Kosilo v tradicionalni ptujski restavraciji. 
15.00 – Vrnitev v Terme Ptuj. 
16.00 – Kopanje, savnanje, masaža s kamni ter zdravilna kopel v blatu iz Drave ali sodelovanje 
na delavnicah. 
 



Kot riba v vodi 

 

18 

 

Delavnice: 
- delavnica 1 - igranje mini golfa/ med dvema ognjema. 

      -     delavnica 2 - fotografiranje  narave in ptic. 
      -     delavnica 3 - izdelovanje ptujčkov (poslikava kamnov). 
18.00 – Zahvala in zaključek dvodnevnega dogajanja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                     Slika 19: Zdravilno blato (foto: Prejac)                     Slika 20: Blatna obloga (foto: Meznarič) 

Programe lahko po želji obiskovalcev spremenimo in prilagodimo. Piškote, krofe, čaj in kavo 
pripravijo učenci turističnega krožka v kuhinji gospodinjske učilnice s pomočjo učiteljic 
Andreje, Mateje, Petre in Martine. Tudi pogrinjke v jedilnici pripravimo sami. Vino nam 
podari Ptujska vinska klet. Ves ostali material za izvedbo različnih delavnic (sestavine za 
namaze, kruh, papir, karton, pisala, lepila …) pridobimo s pomočjo sponzorjev. Kamne 
naberemo v reki Dravi, prav tako blato. Avtobusni prevozi po mestu so brezplačni. Vse, kar se 
bo izdelalo na delavnicah, bomo podmladkarji uporabili za sceno na turistični tržnici.  

Vsi našteti dogodki oziroma programi so priložnost za Ptujčane in Ptujčanke, obiskovalce 
mesta in širšo javnost, da preživijo nepozaben dan ali dva v naši družbi, se sprostijo, pozabijo 
na vsakodnevne skrbi, doživijo nekaj novega ter sklenejo nova prijateljstva. 

Po vseh naših  programih se boste počutili kot prerojeni, sproščeni in  zdravi kot RIBE V VODI. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                           Slika 21: To smo mi – turistični podmladkarji (foto: Prejac) 
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4. 3. 2 KAJ NUDIMO OBISKOVALCEM? 
 
S pomočjo naše tržnice in različnih programov gostje od blizu in daleč neposredno spoznajo 
pomen vode za življenje. V našem primeru je to reka Drava. In če imamo dostop do vode ter 
izkoristimo vse, kar nam voda ponuja, smo lahko zdravi kot riba v vodi. 
 
Z našimi vodenimi programi želimo, da na Ptuj pride še več turistov od blizu in daleč in da 
spoznajo še eno novo ponudbo Ptuja. Programe želimo predstaviti vsem generacijam, 
predvsem pa mladim, našim vrstnikom. Opažamo, da vse preveč svojega prostega časa 
preživijo pred računalniki, televizorji ali telefoni. Manj se gibljejo na prostem, pogosto pa se 
tudi nezdravo prehranjujejo. Naša naloga je, da jih ustrezno motiviramo. Upamo, da nam bo 
to uspelo. 
 
Želimo si, da bi s pomočjo tega našega projekta povečale možnosti trženja takšnih in podobnih 
produktov in s tem dodatno popestrile razvoj turizma na Ptuju.  
 

4. 3. 3 KDAJ SE ODVIJA PROJEKT? 
 
Vsi trije programi se lahko odvijajo v topli polovici leta, za zimski čas pa niso primerni.  So pa 
seveda povezani tudi s prostim časom članov turističnega podmladka. Tega imajo mladi največ 
med počitnicami in med vikendi. 
 
Prva dva programa se lahko izvedeta v počitnicah ali med tednom. Tretji program je zaradi 
predvidenega spanja v bungalovih in hostlu  omejen le na vikende. Odvija se v petek in soboto, 
večinoma v poletnih mesecih (junij, julij, avgust ali september).  
 

4. 3. 4 KAJ  GOSTJE POTREBUJEJO?      

                                  
Gostje, ki se udeležijo programov, potrebujejo primerna oblačila in obutev za hojo, tisti, ki se 
odločijo za dvodnevni program, še oblačila za dva dni. Vsi pa naj imajo s seboj obilo dobre 
volje. In veliko brisač. Lahko se namreč zgodi, da bodo večkrat mokri. 
 
Naše ponudbe so sestavljene tako, da so privlačne za vsakega udeleženca, saj lahko vsak najde 
kaj primernega zase. Za vse ostalo, kar bodo potrebovali, pa bomo poskrbeli mi in naši 
pomočniki. 
 

4. 4 CENA 
 
Prvi in drugi program sta brezplačna (kosilo je lastni strošek). Vse stroške, povezane s tema 

dvema programoma, so pokrili donatorji in sponzorji (tudi vožnjo z ladjico). To so naši starši, 

naša šola, Ptujska vinska klet in Mestna občina Ptuj, Ribiška družina Ptuj, Turistično društvo 

Ptuj. Tudi promocija teh dveh programov je brezplačna (Radio Ptuj, Štajerski tednik, SIP TV, 

TIC). Cena tretjega programa pa znaša 53 ali 46 € na osebo. Če se gostje odločijo za bivanje v 

bungalovih Term Ptuj, je cena 43 € na osebo. Cena vključuje nočitev z zajtrkom (40 €) in stroške 
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promocije (3 €). Če udeleženec biva v hostlu, stroški znašajo 36 € (33 € nočitev, 3 € stroški 

promocije). Kosilo v gostišču Pri Tonetu lasten strošek obiskovalca. Za enodnevne goste je 

izvajanje programa brezplačno, dobrodošli pa so prostovoljni prispevki. 

Za prevoz bomo koristili prevoze z mestnimi avtobusi, ki so na Ptuju za vse brezplačni. 
Najdražja je seveda nočitev z zajtrkom, vendar cenejše na Ptuju nismo našli. 
 

4. 5 CILJNE SKUPINE 
 
Naš turistični proizvod je namenjen naslednjim skupinam obiskovalcev: 

● vsem mladim, družinam, upokojencem, 

● vsem, ki želijo spoznati novost v turistični ponudbi Ptuja, 
● vsem, ki želijo spoznati dediščino Ptuja, 
● vsem, ki želijo Ptuj spoznati na drugačen način, 
● vsem, ki želijo aktivno in na drugačen način preživeti prosti čas. 

 

4. 6 KONTAKT IN REZERVACIJA 
 
Skupine ali posamezniki, ki se odločijo za  naš vikend paket ali za enodnevno dogajanje, lahko 

vsa dodatna vprašanja in rezervacije uredijo na telefonski številki  041 891 538 (Klara 

Meznarič) ali preko elektronske pošte: 

● klara.meznaric@os-ljudskivrtptuj.si 

● zala.kramberger@os-ljudskivrtptuj.si 

● ziva.kuhar@os-ljudskivrtptuj.si 

● vita.turk@os-ljudskivrtptuj.si 

● eva.paternost@os-ljudskivrtptuj.si 

 

4. 7 OSTALA PONUDBA NA PTUJU IN V NJEGOVI OKOLICI 
 
Priporočamo tudi: 

● ogled starega mestnega jedra, 

● ogled vinskih kleti in degustacije vin, 

● ogled Minoritskega in Dominikanskega samostana, 

● ogled Skritih kotičkov Ptuja, 

● ogled mitrejev in rimske opekarske peči, 

● ogled delavnic v Rimskem kampu na Vičavi 

● ogled gradu in stalnih razstav v njem, 

● vožnjo z mini vlakcem ali s konjsko vprego po ptujskih ulicah, 

● obisk raznih kulturnih prireditev, ki potekajo v času izvajanja naših programov, 

● najde pa se še veliko drugih dogodkov ter destinacij. 

 

mailto:klara.meznaric@os-ljudskivrtptuj.si
mailto:zala.kramberger@os-ljudskivrtptuj.si
mailto:ziva.kuhar@os-ljudskivrtptuj.si
mailto:vita.turk@os-ljudskivrtptuj.si
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4. 8 INFORMACIJE O NAŠI PONUDBI 

 

Za predstavitev je zelo pomembno, v kakšen prostor je umeščena. Postavitev dogodka v 

pravilno izbran prostor lahko pomeni velik uspeh za sam dogodek, lahko pa mu pomaga tudi 

spletna stran in trženje. Vsak turistični dogodek bi moral biti predstavljen na spletnih straneh, 

kjer si lahko potencialni gost ogleda program oziroma potek dogajanja. Mnogi turisti oziroma 

gostje se za ogled nekega dogodka odločajo zgolj na podlagi vizualnih podatkov, ki so dostopni 

na spletu. S tem mi nimamo težav. Naše dogajanje bo objavljeno na spletni strani naše šole 

(www.os-ljudskivrtptuj.si) in spletni strani TIC-a Ptuj 

(www.ptuj.info/index.php/sl/ptuj/turistine-informacije). 

 

Na teh straneh bo objavljen celoten program našega projekta. Vse potrebne informacije pa 

bodo na voljo tudi na že navedeni telefonski številki in elektronskih naslovih. 

O naši ponudbi lahko dobite podatke tudi na profilu našega projekta na socialnih omrežjih 

Facebook in Instagram1. 

 

4. 9 KDO BO KAJ OPRAVLJAL? 

 

Izvedba naših programov, kot smo si jih zamislile, zahteva skrbno organizacijo in smotrno 

razdelitev vlog, ki jih bomo me in naši sodelavci opravljali.  

Turistični podmladek: 

• pripravi program in ves potreben material za izvedbo, 

• poskrbi za dobrodošlico gostov, 

• vodi in animira goste med celotnim dogajanjem, 

•           izvaja turistično vodenje po mestu, Skritih kotičkih Ptuja in ob jezeru 

• zamisel predstavi čim širšemu krogu ljudi, 

• z reklamo na socialnih omrežjih Facebook, Instagram in Twitter povabi prijatelje, da 

obiščejo našo spletno stran ter se informirajo o našem dogodku, 

• izdeluje zloženke in spominke, 

• pripravi in delno vodi delavnice. 

Gospe Andreja, Petra, Elka, Mateja in Martina ter učenci izbirnega predmeta načini 

prehranjevanja: 

•          pripravijo ter predstavijo dobrodošlico, 

•          pripravijo pogrinjke, 

•          vodijo delavnice, 

•          organizirajo in vodijo postrežbo dobrodošlice. 

Gospe Mojca in Ajda ter člani turističnega podmladka: 

•          vodijo ogled mesta ter sprehod po njegovih Skritih kotičkih in ob jezeru, 

                                                 
1
 stran v izdelavi 

http://www.os-ljudskivrtptuj.si/
http://www.ptuj.info/index.php/sl/ptuj/turistine-informacije
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•          vodijo sprostitvene vaje, 

•          pripravijo predavanje o zdravi prehrani in pomenu gibanja. 

Gospod Aljaž Selinšek: 

•           pripravi  kratko predavanje o pomenu reke Drave na življenje ljudi. 

Učenke  foto-video krožka: 

•         fotografirajo dogodek. 

 

Naša nekdanja podmladkarica Ema Dokl: 

•          nariše srečne ribice. 

Člani Brodarskega društva Ranca: 

•          vodijo športne aktivnosti na jezeru in reki Dravi, 

•          organizirajo prevoze z ladjico. 

Ribiška družina Ptuj: 

•          vodi organiziran ribolov. 

Zaposleni na gradu Ptuj: 

•         pomagajo pri delavnici pozlate, 

•         organizirajo vodenje po gradu. 

TIC Ptuj, TD Ptuj,  Radio Ptuj, PeTV: 

•        skrbijo za promocijo dogodka.  

Naši starši in vsi ostali delavci šole, Ptujska vinska klet, Ptujske pekarne in MO Ptuj: 

•       so nas finančno in moralno podprli. 

 

Predstavile smo dokaj široko paleto ljudi, ki bodo sodelovali v našem projektu. Tega nismo 

storile brez razloga, ampak smo seznam zadolžitev sestavile na podlagi pogovorov z ljudmi in 

skupinami. Vsi so nam zagotovili, da so se pripravljeni vključiti v ta projekt. 

 

4. 10 SPOMINKI 

 

Obiskovalcem bomo ponudili in podarili: 

● dekoracijske spominke na temo vode, 

● ribice, 

● ribje namaze, 

● črni domači kruh, 

● kavo in čaj, 

● krofe in medenjake, 

● druge izdelke, ki bodo izdelani na delavnicah. 

Pri izdelavi spominkov in izdelkov smo upoštevale način izdelave in material. Prizadevale smo 

si, da so preprosti in iz materialov, ki jih je lahko dobiti v našem okolju ter so cenovno ugodni. 

To je pomembno tudi zato, da bi spominke in izdelke lahko izdelovali sami. 
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Sliki 22: in 23:  Naše maskote – srečne ribice (foto: Dokl) 

5 TRŽENJE NAŠEGA PROIZVODA 

 

Še tako skrbno razvita ideja turističnega proizvoda ne zadošča za dejansko realizacijo le-tega. 

Pomembna točka na poti realizacije je, kako doseči, da bi naši vrstniki ter turisti od blizu in 

daleč slišali za nas in se programa tudi udeležili. K temu pripomore dobra in učinkovita 

reklama, ki jo že in jo še bomo izvajali na več načinov, pri čemer je potrebno upoštevati ciljno 

skupino, ki ji je naš turistični produkt namenjen. Navedle bomo predloge za uspešno 

predstavitev in kdo od sodelujočih v projektu jih lahko uresniči. 

 

Podmladkarji bodo: 

• pripravili letak oziroma zloženko o našem projektu,2 

• izdelali spletno stran, 

• izdelali in urejali profil na socialnem omrežju Instagram, 

• izdelovali spominke, ki jih bomo obiskovalcem ponujali na prireditvi, 

• pripravili ribje namaze in pekli črni kruh, 

• sami sodelovali pri tem projektu in k sodelovanju povabili svoje sorodnike, 

prijatelje, znance, 

• izdelali plakate, ki bodo vabili ljudi na prireditve, 

• plakate izobesili po mestu in okolici, 

• izdelali vabila, ki jih bodo predvajali različni mediji, 

• reklamno gradivo razposlali v Terme Ptuj, Turističnemu društvu Ptuj, TIC-u Ptuj, 

• uspešno predstavljali nalogo in stojnico na festivalu Turizmu pomaga lastna 

glava. 

 

MO Ptuj bo: 

• na uradni spletni strani predstavila naš projekt, 

• predstavila projekt ostalim občinam v okolici, 

• nas finančno podprla, 

• nas spodbujala pri našem delu. 

                                                 
2

 Priložena v prilogi 
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Turistično društvo Ptuj in TIC Ptuj bosta: 

• našo ponudbo predstavila ostalim TD v okolici, 

• ponudbo predstavila tudi drugim okoliškim društvom, 

• pomagala pri izdelavi plakatov, 

• promovirala naš reklamni material v občini in izven nje, 

• sodelovala pri organizaciji projekta, 

• pomagala pri izvedbi enodnevnega programa in vikend paketa. 

Turisti in drugi obiskovalci bodo obiskali naše dogajanje in aktivno sodelovali pri vseh 

pripravljenih dejavnostih, predvsem pa nanje povabili čim več svojih prijateljev. 

6 STROŠKI IN FINANČNA SREDSTVA 

 

Za izvedbo takšnega dogodka smo morale vsaj približno izračunati finančne stroške. Pri nabavi 

materiala, ki ga bomo potrebovali predvsem pri izvedbi različnih delavnic, nam bodo v veliko 

pomoč naši starši, šola, sponzorji ter donatorji. Največji stroški bodo nastali pri promociji 

dvodnevnega dogodka, nočitvi v bungalovih oziroma v Hostlu Sonce in pri prehrani. 

Skupni stroški izvedbe so različni.  53  € na osebo znašajo, če se udeleženec odloči za bivanje 

v bungalovih Term Ptuj.  Cena vključuje nočitev z zajtrkom v  (40 €), večerjo na Ranci (10 €) in 

stroške promocije (3 €). Če udeleženec biva v hostlu, stroški znašajo 46 € (33 € nočitev z 

zajtrkom, večerja na Ranci 10€, 3€ stroški promocije). Kosilo v gostišču Pri Tonetu lasten 

strošek obiskovalca. Za enodnevne goste je izvajanje programa brezplačno ( kosilo je lastni 

strošek – če ga izberejo), dobrodošli pa so prostovoljni prispevki. 

Naš turistični produkt že promoviramo preko Facebooka, Instagrama in spletnih strani, ki so 

jih  uredili člani našega turističnega podmladka. To bomo počeli tudi v prihodnje. Promoviranje 

preko spleta je brezplačno. 

Oglaševanje bo potekalo tudi v Štajerskem Tedniku, ker je to vodilni časopis na ptujskem 

območju in izhaja dvakrat tedensko, na Radiu Ptuj in na PeTV. 

Stroški, ki bi nastali z oglaševanjem:  

● en oglas na turistični strani omenjenega časopisa stane 11,10 €3 (oglas bo objavljen 

dvakrat) - to znaša 22,20 €; 

● objava 60 besed dolgega radijskega oglasa z osmimi ponovitvami: 115,70 € (vključen  

20 % popust, ki smo ga dobili)4; 

● enomesečna 20-sekundna objava oglasa na videostraneh SIP TV: 65 €.5 

Skupaj bi stroški, vloženi v promocijo, znašali  202,90 €.Ti stroški so všteti v skupne stroške 

izvedbe projekta in jih udeleženci dvodnevnega programa poravnajo ob prijavi. Za enodnevni 

program je promocija brezplačna. Tako smo se dogovorili z direktorjem Radio-Tednika Ptuj. 6 

                                                 
3

www.radio-ptuj.si/uploads/datoteke/Cenik Radio 2016.pdf, pridobljeno 27. 1. 2022 
4

www.radio-ptuj.si/uploads/datoteke/Cenik Tednik 2016.pdf,  pridobljeno 27. 1. 2022 
5

https://www.siptv.si/images/stories/cenik_2016/cenik_siptv.pdf, pridobljeno 27. 1. 2022 
6

dogovor z direktorjem, pridobljeno 27. 1. 2022 

http://www.radio-ptuj.si/uploads/datoteke/Cenik%20Radio%202016.pdf
https://www.siptv.si/images/stories/cenik_2016/cenik_siptv.pdf
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Menimo, da stroški naših programov niso previsoki, zato upamo, da bomo organizirali 

odmeven in za našo okolico  pomemben dogodek. 

7 ZAKLJUČEK 

 

Kot smo si zadale na začetku, smo skupaj s člani celotnega turističnega podmladka uspele 

ustvariti nov in zanimiv projekt, ki ima vse možnosti, da poživi in obogati turistično ponudbo 

na Ptuju in v njegovi okolici.  

 

Oblikovale smo turistični proizvod in dokazale, da se ga da tržiti. Zato sklepamo, da ima naš 

projekt realne možnosti, da ob ustrezni promociji zaživi in popestri dogajanje na Ptuju. Upamo, 

da bo naša »riba« res zaživela. 

Na začetku smo bile kar malo negotove glede uresničitve naše ideje, naših načrtov in izpeljave 

le-teh. Obdobje epidemije nam je povzročalo nekaj težav z izvedbo, obiski, intervjuji, z našimi 

karantenami, karantenami sodelujočih … Nismo vedele, kako bomo vse izpeljale, večkrat smo 

že bile na tem, da vse skupaj opustimo, a smo vztrajale. Upamo, da se je vztrajnost 

obrestovala. Po odzivih sodeč je zanimanje za naš projekt »Kot riba v vodi« precej veliko, vsi, 

ki so udeleženi v našem projektu, pa so nam kljub trenutno napornim časom z veseljem 

priskočili na pomoč.  

Menile smo, da bo največji problem  pridobiti dovolj finančnih sredstev za izpeljavo 

programov, vendar smo bile prijetno  presenečene, saj smo hitro pridobile dovolj donatorjev 

in sponzorjev. Finančno so nas podprli tudi naši starši, šola in MO Ptuj. Nekaj težav se je 

pojavilo pri določitvi cene za dvodnevno dogajanje. Bale smo se, da bo cena previsoka, saj bi 

to morda zmanjšalo število turistov. Prejšnja leta je bil največji izziv razdelitev dela. Teh težav 

letos nismo imele veliko, saj smo na tem področju že dokaj izkušene. Da tudi v prihodnje 

turistični podmladkarji ne bi imeli težav, smo letos k projektu povabile mlajše člane, da  bi 

spoznali potek dela, odkrili svoje sposobnosti in se izurili za delo na področju turističnega 

raziskovanja. 

Kljub vsemu smo z letošnjim projektom  izjemno zadovoljne, saj nas je naučil tako skupinskega 

kot individualnega dela, predvsem pa ponovno dela v drugačnih razmerah.  Zelo smo vesele, 

da je kljub temu vse teklo dokaj gladko, torej po načrtih, ki smo si jih zadale, in da je bilo 

zanimanje za naš projekt kar veliko. 

Zelo smo ponosne na našo »ribo«. Pridite na naše delavnice in z nami uživajte tudi vi. Pa ne 

samo letos. Vsako leto. 
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8 LITERATURA IN  VIRI 

 

1. Cenik oglaševanja na radiu Ptuj. Dostop: https://www.radio-ptuj.si/cenik-oglasevanja 

2. Cenik oglaševanja v Štajerskem tedniku. Dostop: https://www.tednik.si/cenik-

oglasevanja 

3. Cenik storitev. Dostop: 

https://www.siptv.si/images/stories/cenik_2021/cenik_siptv.pdf 

4. Ptuj. Dostop: https://www.ptuj.si/ 

5. Terme Ptuj: Dostop: https://www.sava-hotels-resorts.com/si/terme-

ptuj/wellness/ptujska-termalna-voda 

6. Reka Drava. Dostop: https://maribor24.si/lokalno/ 

7. Ptujsko jezero. Dostop: https://www.aktivna-druzina.si/ptujsko-jezero/ 

8. Ranca Ptuj. Dostop: http://www.ranca-ptuj.com/ranca/ 

9. Blatne kopeli in obloge. Dostop: https://sensa.metropolitan.si/ritem-lepote/pozitivni-

ucinki-blatnih-oblog-in-kopeli/ 

10.  Terapije z vročimi kamni. Dostop: 

https://www.google.com/search?q=terapije+z+vro%C4%8Dimi+kamn 

11. Ribiška družina Ptuj. Dostop: https://www.ribiskekarte.si/rd-ptuj 

12. Recept za ribji namaz. Dostop: https://okusno.je/recept/ribji-namaz 

13. Ribja juha. Dostop: https://okusno.je/recept/cista-ribja-juh

https://www.tednik.si/cenik-oglasevanja
https://www.tednik.si/cenik-oglasevanja
https://www.siptv.si/images/stories/cenik_2021/cenik_siptv.pdf
https://www.sava-hotels-resorts.com/si/terme-ptuj/wellness/ptujska-termalna-voda
https://www.sava-hotels-resorts.com/si/terme-ptuj/wellness/ptujska-termalna-voda
https://maribor24.si/lokalno/
http://www.ranca-ptuj.com/ranca/
https://www.ribiskekarte.si/rd-ptuj
https://okusno.je/recept/ribji-namaz
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9 PRILOGE 

Priloga 1 – Anketa 

Pozdravljeni! 

 

Smo učenci turističnega krožka na Osnovni šoli Ljudski vrt Ptuj. V okviru letošnjega festivala  
Turizmu pomaga lastna glava smo se odločili, da bomo predstavili projekt »Kot riba v vodi«.  
Prosimo vas, da odgovorite na anketna vprašanja in nam tako pomagate pri oblikovanju 
zamisli za naš projekt.  
Vaši odgovori nam bodo v veliko pomoč, zato se vam že vnaprej zahvaljujemo. 
 

1. Kaj vam pomeni voda in zdravilni turizem? 

a) Nič.   

b) Malo. 

c) Veliko. 

 
2. Kako so vam všeč  naši ponujeni programi ?  

a) Niso mi všeč. 

b) Dobri so. 

c) Super, zelo so mi  všeč. 

d) Drugo:___________________________________________ 

 
3. Komu bi lahko bili ponujeni programi namenjeni/zanimivi? 

a) Mladim. 

b) Starejšim. 

c) Vsem generacijam. 

d) Ne vem. 

 
4. Ali bi se udeležili katerega izmed ponujenih  programov? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Mogoče.  

 
5. Kaj vse bi lahko po vašem počeli vzdolž obrežja reke Drave, na Dravi, ob/na Ptujskem 

jezeru, na Ranci? 

    
___________________________________________________________________________ 

6. Na kaj pomislite ob besedni zvezi »Kot riba v vodi«? 

       
___________________________________________________________________________ 



Kot riba v vodi 

 

28 

 

Priloga 2 – Predstavitev na turistični tržnici 

 

V okviru turistične tržnice bomo na svoji stojnici predstavljali in promovirali naš projekt »Kot 

riba v vodi«. Urejena bo tako, da bo že na prvi pogled videti, da gre za predstavitev, povezano 

z našo temo. Obiskovalcem bomo ponudili črni kruh z ribjim namazom ali maslom in medom 

ter jabolka. Na stojnici bodo na voljo še zloženke, ki bodo promovirale naš turistični proizvod, 

ter blato, namenjeno blatnim oblogam za sproščeno in prenovljeno kožo. Prav tako bodo na 

ogled tudi Ptujčki.  Obiskovalci se bodo lahko preizkusili v igri lovljenja ribic in si za nagrado 

ulovili kakšno »ribo«, lahko pa se bodo prepustili užitkom sproščujoče masaže z vročimi 

dravskimi kamni. Pri predstavitvi bo sodelovalo devet učencev. Del ekipe bo ves čas ob stojnici 

in bo predstavljal naš produkt ter izvajal animacijo za obiskovalce. Ostali učenci bodo na 

prireditvenem prostoru vabili ljudi k naši stojnici. Na vidnem mestu bomo označili, od kod smo 

in kaj tržimo.  

Naša stojnica vam zagotavlja enkratno doživetje, zato vsi LEPO VABLJENI! 

 

Če predstavitev na tržnici ne bo, bomo vse to predstavile preko videokonference ali pa posnele 

filmček o našem projektu. 

 

Priloga 3 - Recepti 
 
RIBJI NAMAZ 
Sestavine: 
200 g ribe v olju 
1,5 žlice majoneze 
2,5 žlice kisle smetane 
120 g sirnega namaza 
2 kisli kumarici 
3 vejice peteršilja 
1 ščepec soli 
1 ščepec popra 
 
Priprava: 
Pločevinke rib odpremo in odlijemo odvečno olje. Ribje meso stresemo v skledico in z vilicami 
dobro pretlačimo. Dodamo majonezo, kislo smetano, sirni namaz in še enkrat vse skupaj dobro 
premešamo, da dobimo gladek namaz. 
Na drobno nasekljamo kisle kumarice in peteršilj ter stresemo v skledico. Dodamo malo soli in 
popra ter vse ponovno dobro premešamo. 
Po želji namaz za nekaj časa shranimo v hladilnik, da se ohladi, ali pa ga takoj postrežemo 
skupaj z rezinami črnega kruha. 
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ČRNI KRUH 
Sestavine: 
1 kg črne moke (pšenična črna moka) 
1 kocka kvasa 
mleko 
sol 
voda 
sladkor 
 

Priprava: 
Najprej potrebujemo kvasec, ki ga pripravimo iz 1 dl  mlačnega mleka, 1 žličke sladkorja, 1 žlice 
črne moke in kvasa. Kvas nadrobimo v mleko, dodamo sladkor in moko ter premešamo in 
pustimo vzhajati približno 15 – 20 minut. 
Nato v skledo, kamor smo natrosili pšenično črno moko ter vmes vmešali sol, v sredino vlijemo 
kvasec. Po potrebi dolivamo mlačno vodo ter zamesimo testo (najboljše ga je zamesiti na 
roke). Testo za domači kruh nato stresemo na pomokano kuhinjsko krpo in ga pustimo, da 
vzhaja 30 minut. Še enkrat ga pregnetemo ter stresemo v vroč, naoljen pekač, prekrit s peki 
papirjem. Testo znova pustimo, da vzhaja 20 minut. Nato ga damo v pečico in pečemo pri 
180°C približno 1 uro. Ko je hlebec pečen, ga še toplega pokrijemo in počakamo, da se ohladi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIBJA JUHA 
Sestavine: 
2 ribi  
1 paradižnik  
2 večja krompirja 
1 žlica paradižnikovega koncentrata 
1 čebula 
2 stroka česna 
1 korenček 
1 por 
5 vejic peteršilja 
2 žlički soli 
0,5 žličke popra 
1 žlička kopra 
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1 lovorjev list 
1 žlica olivnega olja 
 
Priprava: 
Ribi temeljito operemo in osušimo, enako storimo z zelenjavo (paradižnik, korenček, krompir, 
por …). Ribi razkosamo in izločimo kosti (ribjo glavo uporabimo po želji, vendar je uporaba 
priporočljiva). 
Paradižnik narežemo na koščke, krompir na manjše kocke, sesekljamo česen, čebulo in 
peteršilj. Korenček in por zrežemo na kolobarje, korenček na tanjše, por na malo debelejše. 
Limono ožamemo. 
V lonec kanemo žlico olja in nanj takoj stresemo čebulo ter korenček. Kanemo malo belega 
vina. Dodamo paradižnik, por in lovorov list. Dodamo ribo in rahlo prepražimo. Dodamo česen, 
da zadiši, nato zalijemo z vodo in pokrijemo. Kuhamo približno 40 minut na zmernem ognju. 
Med kuho juho večkrat premešamo in dodamo sol, poper, limonin sok, vino ter paradižnikov 
koncentrat. Dodamo še koper, malo pred koncem pa še peteršilj. Kuhamo še 5 minut in 
odmaknemo z ognja. 
 
 

 
 

 
 

Priloga 4: Zgodbe o reki Dravi 
 

Mamica Dravica 
 

Bilo je v tistih časih, ko naši pradedje rži in pšenice še niso poznali. Tedaj je živel ob Dravi na 
Koroškem zelo bogat ribič. Vse svoje premoženje si je pridobil s tem, da je pridno lovil ribe v 
Dravi. Poln hvaležnosti je nekega dne vprašal Dravo: 
- Mamica Dravica, s čim naj ti povrnem, ker si mi pomagala do blagostanja? 
Reka Drava mu je odgovorila: 
- Pojdi daleč po svetu. Tam v daljnem kraju boš našel ljudi, ki imajo bel in ržen kruh; od 
vsakega mi po en hlebec kupi in mi ga prinesi! 
Ribič se je odpravil na pot in prišel v bogate in lepe kraje. Ljudje so tam jedli, česar on dotlej ni 
poznal: lep kruhek. Kupil je dva hleba, kakor mu je bila naročila Drava. Ko se je vrnil, je vrgel 
hleb pšeničnega in hleb rženega kruha v Dravo.  Nato je Drava začela naraščati in je poplavila 
ves levi in desni breg. Ko pa je voda odtekla, je pričela zemlja odganjati lepo rž in rumeno 
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pšenico. 
Tako so ljudje dobili seme in povsod so začeli sejati rž in pšenico. 
 
 

Slovenska ljudska pravljica o treh sestrah – Dravi, Savi in Soči 
 

Tri reke se odločijo tekmovati, katera pride prej do morja. Ko so zvečer legle k počitku, se reka 
Drava odloči, da se bo kar takoj 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 odbrzi 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 jo po najkrajši možni poti mahnila proti morju. Drla je skozi soteske in 
skale ter tako prva prispela do morja. In tako je še danes. Drava se vali tiho in potuhnjeno, 
bistra Sava dere, a obe napajata Črno morje, Soča pa skozi ozke skalnate soteske goriških gora 
urno bobni v Jadransko morje. 
 

Dravska roža 
 

Na pohorski planini je živel star drvar, nanj se je nekoč zrušila skladovnica bukovih drv. 
Nesrečnež je pred smrtjo naročil svojim trem sinovom, naj doma živijo v slogi. Ob tem je 
vsakemu podaril sekiro, žago in hlebček kruha. Kmalu za tem so se kljub očetovi želji skupaj 
odpravili po svetu. Starejša brata sta mlajšega že takoj opeharila za kruh, na poti pa ga celo 
oslepila. Očetov duh, ki jih je spremljal, je prosil Boga za pomoč. Ta ga je uslišal in mladeniču 
povrnil vid. Najstarejši drvar se je nato sam odpravil na limbuški grad in se je z zlobno 
graščakinjo pogodil, da ji bo v zameno za poroko prinesel dravsko rožo. Te ni bilo lahko najti, 
a mu je pri tem pomagal očetov duh. Tako je sin graščakinji prinesel korenino, iz katere bi 
kmalu zrastla prelepa roža, a ker vanjo ni verjela, ga je dala zapreti. 42 43 Srednji sin je po 
ločitvi šel za splavarja, nekoč se je slučajno znašel na limbuškem gradu, kjer je prosil 
graščakinjo za službo. Ta mu je dala nalogo, da ubije dravskega zmaja, ki živi na Kačjem otoku. 
Tudi srednjemu sinu se je prikazal očetov duh. Naročil mu je, naj nastavi vedro mleka, med 
pitjem pa zmaju odseka glavo. Sin je upošteval nasvet, vendar njegov načrt ni uspel. Zmaj ga 
je oslepil in ga nato še ubil. Tudi ta kazen je bila pravična, saj je bil srednji sin tisti, ki je oslepil 
najmlajšega. Tretji pa je zaživel kot hlapec volar, za pošteno delo je dobil par volov, ki ju je 
zamenjal za črna psa. Očetov duh je tudi njemu pomagal z navodili, kako premagati dravskega 
zmaja. Pri podvigu sta mu pomagala psa, ki sta bila pravzaprav njegova začarana brata. Ko sta 
se začarana brata pokesala, je postala njuna dlaka bela. Najmlajši pa jima je obljubil, da ju bo 
pokopal v očetov grob, da bosta tako našla svoj mir. Limbuški grofici je odnesel zmajevo glavo, 
ona pa mu je zastavila novo nalogo. Če se želi poročiti z njo, ji mora prinesti zlato kronico kačje 
kraljice s Kačjega otoka. Najmlajši sin je kljub očetovemu opozorilu šel na Kačji otok, ubil 
kraljico in ji ukradel krono. S tem se je njegova sreča obrnila. Prej mu je bila naklonjena zaradi 
njegove poštenosti, zdaj pa je postal morilec in tat. Kače so ga napadle, se ovile okrog njega in 
ga pogubile v Dravi. Očetov duh je ob smrti zadnjega sina prosil za milost, saj je najmlajši 
vendarle živel do zadnjega pošteno. Dravska roža se ga je usmilila in mu vrnila življenje, ošabno 
limbuško grofico pa okamnela. Najmlajši drvarjev sin se je iz mesta vrnil nazaj na pohorsko 
planino, se poročil in začel nov, srečnejši rod pohorskih drvarjev. 
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Dravski Vodovnik 
 

V Dravi je nekoč živel povodni mož Vodovnik s tremi hčerami, ki so se zaljubile v tri 

zemeljske brate, splavarje. Vodovnik se je zato poskušal pogoditi s smolniškim drvarjem, 

očetom slednjih, vendar pa dogovor ni uspel, saj so že imeli izbrane neveste. To je 

Vodovnikove hčere užalilo in tako se je stari drvar kaj kmalu začel zavedati nevarnosti, ki v 

reki preži na njegove sinove. Maščevalni Vodovnikovi vrtinci so kmalu utopili starejša 

splavarjeva sinova, na dan poroke najmlajšega pa so Vodovnikove hčere v dravske vrtince 

potegnile še mladoporočenca.  

 

 


