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POVZETEK NALOGE: 

 

Negova, starodavno naselje, leži na obrobju Slovenskih goric. Spada v občino Gornja 

Radgona. Okolje ima bogato kulturno in naravno dediščino.  

Končno lahko predstavimo naravni biser svojega kraja, ki spi kakor Trnuljčica in čaka 

svojega princa, da jo prebudi. To je Negovsko jezero. 

Prav poseben pridih je jezeru dajala majhna lesena hišica, ki je stala v njegovi sredini. Žal je 

ni več, saj se je zaradi dotrajanosti sesula pod svojimi temelji. Le kaj bi nam vse lahko 

povedala, medtem ko je tiho stala sredi jezera? 

Glavni cilj našega letošnjega projekta je ustvariti turistični dogodek, s katerim bi 

obiskovalcem ponudili različne dejavnosti na vodi in ob njej, jih naučili kaj novega, vzbudili 

v njih zavest o nujnosti ohranjanja vodnih virov in vse začinili s pristno lokalno hrano ter 

nenazadnje z rekreacijo in zabavo. 

V nalogi smo pripravili podroben program, načrt trženja in finančni načrt. Našli smo 

mentorje, kateri bi pri izvedbi sodelovali. Turistični produkt smo oblikovali tako, da ga je 

mogoče tudi dejansko uresničiti. 

Nalogo smo izdelali na podlagi obstoječe literature, spletnih in ustnih virov. Pomembne 

podatke so nam posredovali predstavniki TD Negova-Sp. Ivanjci. 

Naloga je na razpolago v knjižnici OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova. Svoj izvod imajo tudi 

avtorji in mentorja. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: Negovsko jezero, hišica na jezeru, aktivnosti, taborjenje, ribolov, 

kolesarjenje. 
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1. UVOD 

 

Naslov letošnjega festivala Turizmu pomaga lastna glava »Na zabavo v naravo« se je iz ust 

mentorjev slišal naravnost fantastično. Končno nekaj povezano z zabavo. A začetno 

navdušenje je dokaj hitro popustilo, saj smo preslišali besedo »v naravo«.  

Po večdnevnem razmišljanju o naslovu in temi sploh, pa smo ugotovili, da nam je vendarle 

všeč, saj lahko končno predstavimo naravni biser svojega kraja, ki spi kakor Trnuljčica in 

čaka svojega princa, da jo prebudi. To je Negovsko jezero. 

Negovsko jezero je bilo v preteklosti zelo popularno za mlade, kajti ob robu jezera so naredili 

lesene bazene. Tam so se mladi najraje zbirali in kopali. Priljubljen je bil tudi kot prostor za 

sprehajanje, piknike, ribolov in čolnarjenje. Jezero je bilo še ne tako dolgo nazaj glavna 

turistična točka v Negovi. Nekdaj so ga čistili na vsaka štiri leta, vendar so to sedaj opustili.  

Prav poseben pridih pa je jezeru dajala majhna lesena hišica, ki je stala v njegovi sredini. Žal 

tudi nje ni več, saj se je zaradi dotrajanosti sesula pod svojimi temelji. Le kaj bi nam vse 

lahko povedala, medtem ko je tiho stala sredi jezera? 

V želji po spremembi smo se odločili, da bomo jezero in njegovo okolico prebudili sami. Še 

večja želja pa je bila, da ponovno postavimo hišico na jezero. 

Prepričani smo, da bomo s svojimi začetnimi koraki spodbudili odgovorne, da skupaj 

pripomoremo k ohranjanju tako jezera samega kot tudi obuditev turizma v njegovi bližini. 

 

1.1 Predstavitev izbrane teme 

 

Učenci, zbrani v turističnem krožku, smo s pomočjo možganske nevihte izluščili naslov 

projekta. Ker je tema letošnjega festivala Na zabavo v naravo, smo se osredotočili na to, kar je 

nam mladim najbolj všeč. Ugotovili smo, da se najbolje zabavamo, ko smo skupaj, ko se 

družimo – in to ne samo čez dan, ampak predvsem, če kje skupaj tudi prespimo. Tako smo 

prišli do tega, da bo naš cilj pripraviti turistični produkt, ki bi mladim omogočal dvodnevno 

druženje. Negova z okolico je bogata z naravnimi znamenitostmi, zato glede prostora nismo 

imeli večjih težav. Ker pa vemo, da sami ne moremo in ne bomo dosegli večjih napredkov, 

smo se povezali z lokalnim Turističnim društvom Negova-Sp. Ivanjci ter z agencijo PORA iz 

G. Radgone, katera je že sama začela s projektom za revitalizacijo naravnega in turističnega 

bisera Ščavniške doline. 
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Pri izdelavi naloge smo uporabili različne metode dela: 

- možganska nevihta, s pomočjo katere smo dobili naslov  in samo zamisel naloge; 

- raziskovanje Negove s pomočjo literature in interneta; 

- sestanki, dogovarjanje in intervjuji s predstavniki Turističnega društva Negova – 

Spodnji Ivanjci, ravnateljico OŠ dr. Antona Trstenjaka, gospo Slavico Trstenjak. 

 

Kaj hočemo z nalogo doseči: 

- domačinom in turistom želimo spet približati Negovsko jezero; 

- želimo vzpodbuditi zanimanje ljudi za njegovo prebuditev in oživitev; 

- vzpodbuditi ljudi k aktivnemu preživljanju prostega časa; 

- želeli bi mlade goste zadržati v Negovi več dni; 

- želimo otrokom iz mest in okolice, ki si ne morejo privoščiti dragih dopustov, 

omogočiti aktivne počitnice v podeželskem okolju. 
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2. TEORETIČNI DEL 

 

2.1 Negova 

Negova, starodavno naselje, katerega prva omemba sega že v leto 1106, leži na obrobju 

Slovenskih goric. Je sedež istoimenske krajevne skupnosti, ki spada v občino Gornja 

Radgona. Krajevna skupnost Negova obsega osem vasi, ki ležijo v treh različnih geografsko-

reliefnih enotah. Je naselje z gručastim jedrom na terasi zahodno od osrednjega dela 

Ščavniške doline na nadmorski višini 285 metrov. Okolje ima bogato kulturno in naravno 

dediščino.  

 

Slika 1: Negova 

 

Vir: www.negova.si 

2.2 Negovsko jezero 

Jugovzhodno od Negove se na 11,3 ha razprostira umetno Negovsko jezero. Jezero je nastalo 

z združitvijo treh grajskih ribnikov. Rastlinski in živalski svet v jezeru je zelo bogat. V vodi je 

veliko rib, vodnih živali, videti je tudi malo in veliko bobnarico, čopastega pionirka in še 

druge redke vodne ptice in obvodno perjad. Še pred nekaj desetletji je na jezeru živela vidra. 

Iz širšega področja Negovskega jezera je izginila v času regulacije reke Ščavnice. Stalni 

prebivalki gozdov ob jezeru sta lisica in kuna, na visokih drevesih, na bolj skritih predelih 

krošenj, gnezdijo kanje in kragulji, od katerih so zlasti kragulji zelo redki. Redka je 

zlatovratka, jerebica in srake. Pogosteje je vidna le šoja. Sove so številne. Vidne so tudi 
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veverice, zelo redka pa sta dihur in jazbec. Od rastlinskega sveta je skoraj izginil bel lokvanj, 

blatnik pa se množično razrašča.  

Negovsko jezero je eno izmed enajstih grajskih ribnikov, ki je imelo velik obrambni pomen v 

času vpadov Turkov na to ozemlje in še ne dolgo nazaj je bilo glavna turistična točka v 

Negovi. Nastalo je z zajezitvijo potočne doline kunovskih potokov. Takih jezer je bilo okrog 

negovske graščine več, menda kar 11. Ostali so le trije ribniki, dva manjša tik pod graščino in 

omenjeno večje Negovsko jezero.  

 

Krajinski park Negova in Negovsko jezero je zavarovan, kot krajinski park že od leta 1967. 

Sicer je ime Negova postalo znano širši javnosti v 80. letih zaradi Ivana Krambergerja 

(dobrotnik iz Negove). Okolica njegovega rojstnega kraja pa izstopa po svojih naravnih in 

kulturnih vrednotah. V krajinskem parku je središče Negove z gradom in skoraj celotna 

Kunova. Po nekaterih virih je velik le 177 ha. Opis v odloku, ki je parcelno natančen pa ga 

opiše večjega od 300 ha (www.negova.si). 

 

Slika 2: Negovsko jezero na razglednici okoli leta 1980 

 

Vir: Stanko Rojko 

Globina jezera je od 1,5-3 m. Največja globina pa je ob nasipu, tudi do 5m. Pod jezom stoji 

mogočen Sitarjev mlin, ki je kljuboval konkurenci do leta 1974.  
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V preteklosti je bilo Negovsko jezero zelo popularno za mlade, kajti ob robu jeza so naredili 

lesene bazene. Tam so se mladi najraje zbirali in kopali. Danes je dno jezera poraslo z muljem 

in je onesnaženo. Čeprav je jezero skoraj zapuščeno, se krajani trudijo za obnovitev jezera in 

povrnitev nekdanje slave 

 

Slika 3: Leseni bazeni na jezeru okoli leta 1980 

 

Vir: facebook/negovske novice 

2. 2. 1 Živali 

V vodi je veliko rib. Žal so v preteklosti vnašali tudi ribe, ki niso iz teh krajev  

(babuška, amur, ...), ki vse bolj izpodrivajo domače vrste.  

V jezeru so zelo številni krapi, žabe, jegulje, karasi, rdečeperke, zelenike in linji, raki, vodni 

pajki, kačji pastirji, pijavke, belouške, vodni polžki, ... Videti je tudi malo in veliko 

bobnarico, čopastega ponirka (ta je bil v Negovskem jezeru dobro zastopan) in še druge redke 

vodne ptice in obvodno perjad. Na vodah Negovskega jezera živijo številne vodne ptice, 

najštevilčnejše so vodne race, ki tu tudi gnezdijo, saj so jim lovci izdelali celo gnezdišča. Še 

pred nekaj desetletij je na jezeru živela tudi vidra. Zadnjih nekaj let je na njem mogoče opaziti 

tudi lepo belo ptico – labode. 

 

 

 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Krapi&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDabe
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Jegulje&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Karasi
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rde%C4%8Deperke&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zelenike&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Linji&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Raki
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vodni_pajki&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vodni_pajki&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ka%C4%8Dji_pastirji
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pijavke
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Belou%C5%A1ke&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vodni_pol%C5%BEki&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Copasti_ponirek
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vodne_race&action=edit&redlink=1
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Fotografija 4: »Kapitalni« krap iz Negovskega jezera 

 

Foto: Nikolaj Peterka 

2. 2. 2 Rastline 

Od rastlinskega sveta je že skoraj izginil beli lokvanj, ostali rastlinski svet, še posebej blatnik, 

pa se množično razraščajo. Nekoliko je prizadet pas vrbovja in šaša na plitvejših delih jezera 

zaradi znižanega vodostaja. Kljub temu se najdejo otočki šaša, ki so tako veliki, da lahko 

zdržijo več ljudi. V bližini jezera je tudi zelo znan Žigrtov hrast, ki pa sicer ni odvisen od 

vode v jezeru. 

Slika 5: Beli lokvanj iz Negovskega jezera 

 
Vir: www.negova.si 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Beli_lokvanj&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Blatnik
http://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0a%C5%A1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%BDigrtov_hrast&action=edit&redlink=1
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2. 2. 3 Hišica na jezeru 

Negovsko jezero je zadnjih 50 let slovelo po svoji hišici. Hišica je bila postavljena na kolih 

med letoma 1960 - 1965. Postavljala se je pozimi, ko je bil led. Dovoljenje za postavitev je 

dobil Zvonko Klemenčič iz G. Radgone, takrat je bil lastnik jezera Kmetijski kombinat 

Gornja. Radgona. Najprej je bila enokapnica, kasneje je njeno obliko spreminjal Ivan 

Kramberger. Rabila se je za turistične namene, za shranjevanje čolnov, ribiške opreme, v njej 

pa so včasih tudi prespali (Ustni vir: Zvonko Klemenčič). 

Ko smo domačine spraševali o hišici na jezeru, se je vsem na obraz narisal nasmešek. Slišali 

smo zgodbe o prvih ljubeznih, o »špricanju pouka«, o tem kako so se pred starši skrili na 

hišico, da so se izognili kmečkega dela. Dostop do hišice je bil mogoč na tri načine, do hišice 

si lahko priplaval, priveslal s čolnom in v hudi zimi pripešačil po ledu. Hišica je zaradi 

dotrajanosti, leta 2013 bila odstranjena iz jezera. 

 

Slika 6: Hišica okoli leta 2010 

 

Vir: Nikolaj Peterka 

Turistično društvo ima namen ponovno postaviti na jezeru hišico. Učenci turističnega krožka 

smo se turističnemu društvu ponudili, da jim bomo pri obnovi ponudili pomoč. Če se tega 

projekta letos ne bodo lotili, upamo, da jih bo ta naloga spodbudila in da bomo lahko na 

jezeru čim prej občudovali novo hišico. 
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Podobna hišica, kot je nekoč stala na Negovskem jezeru, stoji tudi ob grajskem ribniku 

imenovanem Gosijak. To hišico smo si člani turističnega krožka ogledali in bili nad njo 

navdušeni. Kako lepo bi še bilo, če bi takšna hišica spet krasila Negovsko jezero. 

 

Slika 7: Hišica na Gosijaku 

 

Vir: Matej Kraner, 2013 

2. 3 Turistično društvo Negova-Sp. Ivanjci 

Na kratko bomo še opisali Turistično društvo Negova–Spodnji Ivanjci, katero nam bo 

pomagalo pri izvedbi našega projekta. 

Turistično društvo Negova – Spodnji Ivanjci deluje od začetka 70-ih let prejšnjega stoletja. 

Društvo povezuje krajane krajevnih skupnosti Negova in Ivanjci, kateri sta del občine Gornja 

Radgona. Društvo je registrirano od leta 1976, delovati pa je pričelo že na začetku 

sedemdesetih let 20. stoletja. Danes šteje društvo 160 članov. Društvo v kraju pripravlja več 

projektov, kot so: 

- nedeljski pohodi za zdravo življenje, 

- soorganizatorji Trstenjakovega pohoda, 

- čistilne akcije, 

- kresovanje, 

- negovska noč, 

- prangerijada, 

- kostanjev piknik, 
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- izleti in ekskurzije.  

V zadnjih letih člani društva slovijo po predstavi Gorska pravda, v kateri je prikazano 

življenje na negovski gospoščini v 17. stoletju (Ustni vir: Sandra Starovasnik). Sodelujejo pa 

tudi pri porokah, kadar so le-te v negovskem gradu. 

 

Slika 8: Prizor iz predstave Gorska pravda 

 

Vir: www.negova.si 
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3. Oblikovanje turističnega proizvoda 

 

Glavni cilj našega letošnjega projekta je iz Negovskega jezera in hišice na njem ustvariti 

turistično točko, v kateri bi obiskovalcem ponudili različne dejavnosti na vodi in ob njej, jih 

naučili kaj novega, vzbudili v njih zavest o nujnosti ohranjanja vodnih virov in vse dopolnili s 

pristno lokalno hrano in ter nenazadnje rekreacijo in zabavo. 

Za uresničitev ideje smo morali pošteno zavihati rokave in uporabiti številne raziskovalne 

postopke. 

Naš letošnji turistični proizvod bo dvodnevno bivanje ob jezeru, kjer bodo čez dan potekale 

različne aktivnosti. Udeležence bomo seznanili z znamenitostmi kraja in značilnostmi jezera, 

vse skupaj pa začinili z veliko dobre volje in zabavo ob tabornem ognju.  

V nalogi smo pripravili podroben program, načrt trženja in finančni načrt. Našli smo 

mentorje, kateri bi pri izvedbi sodelovali. Turistični produkt smo oblikovali tako, da ga je 

mogoče tudi dejansko uresničiti. 

Gostje si bodo ogledali Negovsko jezero, spoznavali njegove lepote in značilnosti, sodelovali 

bodo v naprej pripravljenih aktivnostih, preizkušali lokalne specialitete ter si ob mraku z 

lastnim nabranim dračjem zakurili taborni ogenj ter prisluhnili napetim zgodbam.  

V uresničevanje proizvoda je vključenih veliko sodelujočih. Poleg mladih imajo 

pomembno vlogo še bližnje kmetije, župan, člani turističnega društva in ribiške družine, 

obrtniki gradbene stroke, osnovna šola ter vsi prebivalci občine, pripravljeni za prostovoljno 

delo. 

3. 1 Ciljna skupina, termin in nastanitev 

Dogajanje smo postavili ob Negovsko jezero. Projekt Hišica na jezeru bi se odvijal predvsem 

v poletnih mesecih.  

Ciljna skupina udeležencev Hišice na jezeru bodo otroci med 10. in 15. letom. Največje 

število udeležencev bo 15, ker bi po naših predvidevanjih in nekaterih izkušnjah večjo 

skupino bilo že pretežko nadzorovati in oskrbovati. Ciljamo predvsem na otroke iz okolice, 

katerih starši ne bodo mogli peljati na morje. Naša želja je, da bi tudi otrokom, katerih starši 

so postali žrtve krize, omogočilo kratek, a lep dopust in to za najnižjo možno ceno. Odločili se 

smo, da bo bivanje trajalo od 11. julija do 12. julija 2014. Torej od petka do sobote zvečer. Za 

ta termin smo se odločili, ker je poleti ob Negovskem jezeru najlepše. Toplo vreme omogoča 
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izvedbo številnih aktivnosti na prostem. Narava ob jezeru je v tem obdobju najbujneša, pred 

poletno pripeko se lahko zatečemo v gozd ali jezero … 

Udeleženci tabora bi bili nastanjeni v šotorih Planinskega društva Gornja Radgona, po 

pogovoru s predsednikom društva gospodom Tonetom Mlinaričem, bi nam ti bili pripravljeni 

brezplačno posoditi šotor ter pomagati pri njegovi postavitvi. Za udeležence bi zadostoval 

samo en šotor. 

Slika 9: Šotor PD Gornja Radgona 

 

Vir: www.pdradgona.si  

Kot izjemno gostoljubni bi gostom izrekli izrekli dobrodošlico. Pozdravila bi jih ravnateljica 

šole in župan občine G. Radgona. Za prijetnejše srečanje gostom podarimo lesen obesek za 

ključe v obliki hišice. Za prigrizek in pijačo bi poskrbeli člani turističnega krožka, oblečeni v 

folklorna oblačila.  

3. 2 Umestitev v prostor in infrastruktura 

Celotno dogajanje je umeščeno ob Negovsko jezero. Južni in vzhodni del jezera je najbolj 

primeren za naše aktivnosti, kraka na severu gosto obrasla z drevjem in ostalim rastlinstvom. 

Šotorišče bo postavljeno na travniku, ki je leži na jugozahodnem delu jezera. Glede najema 

travnika smo se dogovorili z upravitelji TD Negova-Spodnji Ivanjci. Na tem travniku bomo 

postavili poljsko kuhinjo in pripravili taborni ogenj. Za prehrano nam bodo priskočile na 

http://www.pdradgona.si/
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pomoč gospe iz TD, ki so po dogovoru pripravljene ponuditi brezplačno prehrano. Zelo smo 

hvaležni, da nam člani TD to omogočijo, saj bomo s tem precej znižali stroške. Za sanitarije 

bomo izkoristili obstoječo infrastrukturo ob jezeru. 

Vzhodni del jezera, ki zavzema območje nasipa, bo namenjen ribolovu. Gre za odprt 

neporaščen prostor, katerega ribiči uporabljajo za ribolov. 

Za kopanje je najprimernejši del na severovzhodni strani jezera. Obala je v tem delu 

poraščena z drevesi, ki nudijo senco. Globina jezera v tem delu narašča počasi in je primerna 

tudi za neplavalce. Analiza vode, ki so jo opravili študenti FF v Mariboru v letu 2013, kaže, 

da je voda primerna za kopanje (Kokot Krajnc, 2013). Kopanje je dejavnost, ki je lahko 

potencialno nevarna. V času trajanja tabora, bo za varnost ob kopališkem delu jezera skrbel 

domačinka, sicer učiteljica športne vzgoje na OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova, gospa Vesna 

Pintarič. Gospa Pintarič je usposobljena trenerka plavanja in reševalka. 

 

Fotografija 10: Prostor namenjen kopanju 

 

Foto: Matej Kraner, 2014 
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Slika 11: Prostorski načrt aktivnosti 
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3. 3 Program 

PETEK, 11. JULIJ 2014 

URA: DEJAVNOST: 

8.00 Prihod sprejem gostov 

9.00 – 10.00 Dobrodošlica in pogostitev ter pozdravni nagovor ravnateljice in župana 

10.00 – 10.30 Hoja do jezera 

10.30 – 11.30 Namestitev v šotor 

12.00 – 13.30 Kosilo in počitek v senci dreves ob jezeru 

14.00 – 18.30 Aktivnosti: 

- Kolesarjenje 

- Ribolov 

- Iskanje zaklada 

- Priprava krapa 

18.30 – 20.00 Nabiranje dračja, prižig tabornega ognja in večerja 

20.00 – 22.00 Čas za osebno higieno, pripovedovanje zgodb ob ognju 

22.00 – 23.00 Opazovanje neba 

23.00 Spanje 

 

SOBOTA, 12. JULIJ 2014 

URA: DEJAVNOST: 

8.00 – 9.00 Bujenje in zajtrk 

9.00 – 12.00 Aktivnosti: 

- Kopanje 

- Ribolov 

- Iskanje zaklada 

- Lokostrelstvo 

12.00 – 12.30 Malica 

12.30 – 15.00 Aktivnosti: 

- Kopanje 

- Ribolov 

- Sprehod do negovskega gradu 

- Lokostrelstvo 

15.00 – 16.30 Kosilo in popoldanski počitek 

16.30 – 18.00  Pospravljanje šotora, zaključna evalvacija in slovo od prijateljev 

18.00 – 18.30 Odhod proti domu 
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3. 4 Opis aktivnosti 

3. 4. 1 Kolesarjenje 

MENTOR: Matej Kraner 

KRAJ: okolica Negovskega jezera do slatinskega izvira v Stavešincih 

STROŠKI: ni stroškov 

POTREBŠČINE: Kolesarska čelada, gorsko kolo. Kolesa in čelade si bomo izposodili od OŠ 

dr. Antona Trstenjaka Negova 

Kolesariti bomo začeli ob Negovskem jezeru in ob njem tudi končali. V Negovi je veliko 

kolesarskih poti tako, da bomo kolesarili ob okolici Negovskega jezera. Otroci naj imajo pri 

sebi kakšno plastenko. Za postanek bo prav tako poskrbljeno in tudi prigriznili bomo nekaj.  

4. 2 Kopanje v jezeru 

MENTOR: Vesna Pintarič 

KRAJ: Negova 

POTREBŠČINE: kopalke, brisača, po želji potapljaška maska 

Kopanje v jezeru bo potekalo zelo sproščeno, otroci bodo lahko raziskovali jezersko dno, 

živali, rastline … Podrobneje bodo spoznali tudi beli lokvanj, ki je znamenitost Negovskega 

jezera.  

3. 4. 3 Lov na zaklad 

MENTOR: Jerica Golob Peterka 

KRAJ: okolica Negovskega jezera 

STROŠKI: ni stroškov 

POTREBŠČINE: športna obutev 

Otroci bodo s pomočjo zemljevida iskali izgubljen zaklad, ki ga bodo našli le, če bodo 

pravilno odgovorili na vprašanja ob posameznih točkah v okolici. Zmagovalca čaka nagrada, 

zaklad pa si bodo razdelili med seboj. Potrebna bo samo dobra volja in vztrajnost.  
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Slika 12: Jezerska plaža pozimi 

 

 Foto: Matej Kraner, 2014 

3. 4. 4 Ribolov 

MENTOR: Nikolaj Peterka 

KRAJ: Negovsko jezero 

STROŠKI: ni stroškov 

POTREBŠČINE: ribiška oprema, za tiste udeležence, ki nimajo svoje opreme bo opremo 

posodila Ribiška družina Gornja Radgona, ki je upravitelj vodne površine. Prav tako ne bo 

potrebno kupiti ribiške dovolilnice. Za vabe bo poskrbel gospod Nikolaj Peterka. 

Negovsko jezero je priljubljeno predvsem s strani ribičev, zaradi velike gostote lokvanjev. 

Slovi predvsem po šest kilogramskih krapih, najdejo pa se tudi kakšni deset kilogramski 

luskinarji. V okviru našega tabora bomo organizirali tudi tri urni ribolov pod mentorstvom 

gospoda Peterka. Ribolov bo potekal v petek in v soboto. Upamo, da boste v ribolovu uživali 

in se veliko novega naučili. 
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Slika 13: Ribič na »bojnem položaju« 

 

Foto: Nikolaj Peterka 

3. 4. 5 Lokostrelstvo 

MENTORJI: Miha Senekovič, Žiga Šipek, Niki Majerič 

KRAJ: Negovsko jezero 

STROŠKI: ni stroškov 

POTREBŠČINE: leskove in bezgove palice, ki jih bomo poiskali v gozdu, vrvica, nož 

Lokostrelstvo izvira od starodavnih lovcev, ki so s pomočjo loka in puščice lovili živali, za 

hrano in oblačila. Lokostrelstvo je še zdaj zelo priljubljen hobi predvsem med mladimi. Za to 

aktivnost potrebujemo pripravljeno tarčo in lok s puščicami. V okviru naših aktivnosti bomo 

izvajali tudi lokostrelstvo, v gozdu ob Negovskem jezeru. Vso potrebno opremo bomo 

priskrbeli mi. Na koncu bomo priredili tudi manjše tekmovanje in praktične nagrade za 

najvišje uvrščene.  

3.4.5 Opazovanje neba 

MENTORJI: Samanta Juršnik, Samantha Orgolič, Kaja Adanič 

KRAJ: nasip na Negovskem jezeru 

STROŠKI: ni stroškov 
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POTREBŠČINE: teleskop iz OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova  

Vsem je zelo pri srcu prelepo modro nebo, posuto z majhnimi zvezdami. Ni lepšega občutka, 

kot zvečer ležati pod milim nebom in tiho zreti v nebo. V okviru naših dejavnosti bomo 

organizirali opazovanje neba s teleskopi in pa tudi brez. Naučili se bomo poiskati Mali in 

veliki voz, zvezdo severnico in mnoge druge zvezde ter ozvezdja. S teleskopom bomo 

poiskali planete Mars, Venero in Jupiter. Za delavnico ne potrebujete nič drugega kot veliko 

vrečo dobre volje in jasno nebo. 

3. 4. 6 Kuharska delavnica - priprava krapa 

MENTORJI: gospa Alenka Šiško, Katarina Klemenčič, Liza – Marie Valentan 

KRAJ: šotorišče 

STROŠKI: ni stroškov 

POTREBŠČINE: 2 kg težak krap, 10 dag slanine, 0,5 žličke soli, 10 g mlete rdeče paprike, 2 

žlici olja, 20 dag mlade čebule, 50 dag krompirja,6 dag korenčka, 2 dl kisle smetane, 1 

limona, 1 šopek drobnjaka, 1 šopek vodne kreše, 10 češnjevih paradižnikov, 3 listi zelene 

solate. 

POSTOPEK PRIPRAVE:  

1.  Krapa temeljito očistimo, operemo in osušimo s papirnatimi brisačkami. Operemo limono 

in jo z lupino vred narežemo na kolobarje. Slanino narežemo na ožje rezine. Na eni strani v 

krapa z nožem naredimo zareze, v katere vtaknemo rezine slanine in limonine kolobarčke. 

2. Čebulo očistimo in operemo ter prihranimo stebla. Olupimo in operemo tudi krompir, ki ga 

narežemo na kolobarje. Korenje olupimo; dva korenčka narežemo na 5 cm dolge palčke, 

preostalega pa naribamo. Krapa znotraj in zunaj posolimo ter natremo s sladko rdečo papriko. 

3. Pečico segrejemo na 180 stopinj. Pekač namastimo in nanj razporedimo čebulo in krompir 

ter potresemo z naribanim korenčkom. Palčke iz korenja s stebli mlade čebule povežemo v 

snopke, kot je prikazano na sliki, in jih prav tako razporedimo po pekaču. Na koncu na 

zelenjavo položimo ribo in pri tem pazimo, da je stran s slanino in limonami obrnjena 

navzgor. 

4. Zelenjavo prelijemo s kislo smetano, nato pa pekač potisnemo v pečico. Pečemo toliko 

časa, da se krompir zmehča, saj bo takrat pečen tudi krap (med 30 in 40 minut). Medtem 

operemo drobnjak in šopek vodne kreše in ju osušimo. 

5. Ko je krap pečen, ga položimo na toplo porcelanasto ploščo, ki jo dekoriramo s solatnimi 

lističi in češnjevim paradižnikom. Dodamo drobnjak in vodno krešo ter postrežemo gostom. 

Zelenjavno prilogo pa ponudimo posebej. 

http://okusno.je/recepti/ingredients:2105
http://okusno.je/recepti/ingredients:123
http://okusno.je/recepti/ingredients:230
http://okusno.je/recepti/ingredients:151
http://okusno.je/recepti/ingredients:145
http://okusno.je/recepti/ingredients:282
http://okusno.je/recepti/ingredients:83
http://okusno.je/recepti/ingredients:76
http://okusno.je/recepti/ingredients:66
http://okusno.je/recepti/ingredients:94
http://okusno.je/recepti/ingredients:29
http://okusno.je/recepti/ingredients:1206
http://okusno.je/recepti/ingredients:159
http://okusno.je/recepti/ingredients:231
http://okusno.je/recepti/ingredients:231


Na zabavo v naravo                                                               Hišica na jezeru 

 22 

Delavnico bo vodila gospa Alenka Šiško, ki je aktivna članica domačega TD. Pomagali ji 

bodo ostali udeleženci. Krap se bo pekel na prostem in sicer na žaru na način »izpod peke«, 

na ta način, bo pripravljen zelo podobno, kot bi ga pripravili v pečici. Poskrbeli bomo tudi za 

tiste, ki ne jedo rib. Za njih bomo pripravili ostale dobrote iz žara.  

3. 4. 7 Pohod z ogledom gradu 

MENTOR: Mateja Satler, Katarina Klemenčič 

KRAJ: Negovsko jezero - Negovski grad 

POTREBŠČINE: Pohodniški čevlji, plastenka vode, … 

V okviru dejavnosti bi organizirali pohod od Negovskega jezera, do Negovskega gradu. 

Hodili bi po gozdnih in obcestnih poteh. Organiziran bo tudi voden ogled Negovskega gradu, 

katerega so pred kratkim obnovili. Na gradu vas bo prijetno sprejela grajska gospoda in vam 

postregla z manjšim okrepčilom. Prikazali pa bodo tudi igro iz srednjeveškega časa o kraji rib 

iz grajskega ribnika. Želimo vam veliko zabave.  

Slika 14: Negovski grad 

 

Vir: www.negova.si 

3. 5 Izdelava spominka in simbola  

Dolgo časa smo razmišljali, kaj bi lahko postal simbol našega taborjenja ob jezeru. Ostale 

učence in tudi učitelje smo spraševali, kaj bi lahko bil simbol jezera. Po čem je Negovsko 

jezero nekaj posebnega?  Dobili smo različne odgovore. Nekateri so ob besedi Negovsko 
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jezero pomislili na ribe, drugi na lokvanje, na kopanje, a hišica je bila med odgovori 

najpogosteje zastopana.  

Med učenci tretjega triletja smo izpeljali likovni in literarni natečaj. Tema likovnega natečaja 

je bila Hišica na jezeru, na natečaj se je odzvalo kar nekaj učencev. Kot najlepšo risbico smo 

izbrali risbico učenca Tjaža Starovasnika iz 7. razreda. 

 

Slika 15: Zmagovalna risba likovnega natečaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtor: Tjaž Starovasnik 

V literarnem natečaju smo iskali zgodbo, ki bi govorila o Negovskem jezeru in o hišici, ki 

stoji na jezeru in kratko rimo, ki bi bila del naše promocije. Med petimi zgodbami smo izbrali 

zmagovalno z naslovom Žiga in jezerska vila, ki jo je napisala učenka 9. razreda Liza-Marie 

Valentan. Zgodba bo postala del naše promocije in jo bomo uporabili tudi na spominku. 

Žiga in jezerska vila 

Nekoč, ko so se čudeži še dogajali, so v majhni vasici v osrčju Slovenskih goric živeli prijazni 

in delovni ljudje. Negova je bila miren kraj, kjer so se vsi poznali in spoštovali, ni bilo zavisti 

ne pohlepa. Nekega večera se je fant po imenu Žiga sprehajal ob jezeru in čakal svojo srčno 

izbranko. Medtem ko jo je čakal, je opazil čudno vrtinčenje na gladini vode. Iz vode so 

naenkrat skočile vodne vile. Žiga se je v eno izmed njih zaljubil in jo odpeljal s seboj v vas. 
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Ker se je zaljubila v smrtnika se je morala odpovedati svojim čarobnim močem. Skupaj sta si 

zgradila hišico na jezeru. Drugi fantje so mu zavidali tako lepo dekle in jo zato obsodili 

čarovništva. Zaprli so jo v stolp. Žigu so rekli, da je umrla, zato je se je utopil v jezeru. Vila je 

bila tako jezna, da je v zameno za svoje čarobne moči, hudiču prodala svojo dušo. Vso vas je 

uročila, da so se ljudje obrnili drug proti drugemu. Ob temnih nočeh je vila strašila vaščane. 

Nad vas je pošiljala viharje in jim uničevala pridelke. To so videle tudi druge vile in se zbrale, 

da bi to ustavile. Najstarejša med njimi se je spomnila uroka in to vilo spremenila nazaj v 

smrtnico. Zaradi bolečine ob izgubi svojega dragega se je tudi sama utopila v jezeru. Žiga in 

njegova vila sta plesala v valovih jezera in še zdaj vaščani Negove ob jasnih večerih vidijo luč 

v hišici na jezeru. 

Med rimami smo izbrali naslednjo, ki je delo učenk turističnega krožka. 

Jezero kliče … 

V naravi bomo vsi, glej, 

da zabave ne zamudiš tudi ti. 

Odločili se smo, da bomo vse udeležence taborjenja nagradili z lesenim obeskom za ključe. 

Obesek bo v obliki hišice, na hrbtni strani bo zapisan datum in zgodba o Žigi in jezerski vili. 

Obeske bomo uporabili tudi za promocijo našega dogodka. Izdelali smo tri prototipe hišic in 

se potem na podlagi različnih mnenj odločili za obliko, ki najbolj spominja na originalno 

hišico na jezeru. Želeli smo, da je hišica malce šaljiva in nagajiva, saj bo takšno tudi naše 

taborjenje. 

 

Slika 16: »Prototipi« spominka z zmagovalcem 

na sredi 

Slika 17: Izdelovanje spominka 

Foto: Matej Kraner, 2014 
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3. 5 Finančni načrt 

Zavedamo se, da je finančni načrt zelo pomemben del vsakega programa. Naš program smo 

oblikovali tako, da smo stroške zmanjšali na minimum.  To je v skladu z našim ciljem, saj 

želimo omogočiti dopust tistim, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin. Vsi mentorji so 

pripravljeni sodelovati brezplačno. Vabe za ribolov nam bo podaril gospod Nikolaj Peterka. 

Člani TD Negova – Spodnji Ivanjci bodo za prehrano poskrbeli brezplačno. Prav tako bo 

Ribiška družina Radgona podarila 18 ribolovnih dovolilnic za dvodnevni ribolov.  

Stroške predvidevamo za nakup pijače, prigrizkov, sadja in zaščite pred komarji in klopi. Ta 

strošek bo znašal 5 evrov na udeleženca. 

Že v naprej se zahvaljujemo vsem, ki so pripravljeni pomagati in s tem žrtvovati svoj prosti 

čas in pomagati sočloveku.  

3. 6 Trženje 

Projekt bomo tržili na več načinov. V glavnem se bomo posluževali brezplačnih medijev, ki 

ponujajo možnosti objave dogodkov ali oglasov. Na spletni strani šole bomo sproti obveščali 

o novostih o taboru, v času izvajanja tabora pa bodo sproti objavljeni dnevni dogodki, da bodo 

lahko starši spremljali dogajanje na taboru skoraj v živo. Za ta del bo zadolžena učenka 

Katarina Klemenčič. Izdelali smo zloženko (priloga 1), katero bodo na različnih prireditvah 

delili tudi člani TD Negova - Spodnji Ivanjci. 

Mediji v katerih bomo tržili: 

- www.panonija.net (spletni portal, ki omogoča brezplačne objave prireditev na širšem 

območju Pomurja); 

- Spletna stran OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova;  

- radio Slovenske gorice (omogoča brezplačne objave dogodkov na območju Slovenskih 

goric); 

- radio Maxi (omogoča brezplačne objave dogodkov na območju Pomurja); 

- Prepih - lokalni časopis, ki pokriva območje upravne enote Gornja Radgona; 

- Izdelali smo Facebook stran, kjer predstavljamo naš projekt. 

 

 

 

http://www.panonija.net/
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4. ZAKLJUČEK 

 

Jezero kliče … 

V naravi bomo vsi, glej, 

da zabave ne zamudiš tudi ti! 

 

V Negovi se zavedamo, da imamo še kar nekaj naravnih znamenitosti, ki niso koriščeni v 

turistične namene, zato smo z letošnjo temo nadvse zadovoljni, saj smo lahko predstavili 

biser, ki ga imamo zelo radi in bi z našim projektom lahko marsikaj spremenili. 

V naši nalogi smo pripravili program za dvodnevno bivanje ob jezeru. Poskušali smo vključiti 

vse vidike priprave takšnega projekta. Skozi pripravo naloge smo dobili odgovore na 

negotova vprašanja, katera so se pojavljala na začetku sestavljanja proizvoda in naloge. 

Program smo zasnovali tako, da udeleženci spoznajo glavne znamenitosti kraja, predvsem pa, 

da spoznajo jezero in preživetje v naravi skozi učenje in zabavo. Ponosni smo na to, da nam je 

uspelo taki projekt speljati z minimalnimi finančnimi stroški. Hvaležni smo prostovoljcem, ki 

so nam pripravljeni podariti svoj čas in znanje. 

 

Pri pisanju naloge smo se naučili veliko novega; ugotovili smo, da je priprava večdnevnega 

programa zelo zahtevna in potrebuje veliko načrtovanja, zato smo prepričani, da smo na kaj 

tudi pozabili. Zavedamo se tudi, da organizacija dvodnevnega bivanja pomeni veliko 

odgovornost, saj je treba zagotoviti varnost za udeležence. Želimo si, da bomo v prihodnje 

takšen projekt v resnici izvedli, saj bi si tako lahko pridobili mlade obiskovalce, kateri bodo 

nekoč odrasli in se bodo v Negovo zagotovo vračali sami ali s svojimi družinami. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na zabavo v naravo                                                               Hišica na jezeru 

 27 

5. VIRI IN LITERATURA 

1. Ivan Rihtarič, Negova skozi čas – zbornik, Občina Gornja Radgona, Gornja Radgona, 

2006. 

2. Raziskovalna naloga učencev OŠ. Dr. A. Trstenjaka Negova z naslovom Negovsko 

jezero. 

3. Ddr. Ana Vovk Korže, Mojca Kokot Krajnc, Ekoremediacijski ukrepi na primeru 

Negovskega jezera, Razvojna agencija PORA, Gornja Radgona, 2013. 

4. Mojca Kokot Krajnc, Analiza vode v Negovskem jezeru, Razvojna agencija PORA, 

Gornja Radgona, 2013.  

 

Spletni viri: 

www.negova.si 

www.kultprotur.si 

www.gor-radgona.si 

 

Ustni viri: 

Jelka Žurman (17. 1. 2014) 

Nikolaj Peterka (15. 1. 2014) 

Alenka Šiško (2. 1. 2014) 

Zvonko Klemenčič (21. 1. 204) 
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6. PRILOGE 

Zloženka  
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OŠ dr. Antona Trstenjaka NEGOVA 

Negova 20, 

9245 Spodnji Ivanjci 

 

HIŠICA NA JEZERU – PREDSTAVITEV 

 

Na predstavitvi bomo na čimbolj zanimiv in sproščen način predstavili našo projektno nalogo. 

Stojnico bomo okrasili s podobo hišice, obiskovalcem bomo ponudili jezerske dobrote. Za 

obiskovalce bomo pripravili zloženke in drug propagandni material. Obiskovalce bomo 

animirali z atraktivnimi športnimi igrami in ribolovom. Izdelali bomo lesene obeske za ključe, 

katere bomo ponudili obiskovalcem. Za udeležence naše stojnice bomo pripravili nagradno 

igro s privlačno nagrado. Na stojnici bomo potrebovali električni priključek. 

 

 

 

 

 

Učenci turističnega krožka in mentorja Matej Kraner in Jerica Golob Peterka 
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