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POROČILO DELAVNICE Z MLADIMI  

Mlado lokalno prebivalstvo je ključno za nadaljnji razvoj Negovskega jezera, ker 

vzpostavljajo odgovornejši odnos do okolja in hkrati so potencialni izvajalci in koristniki 

ponovnega turističnega razvoja. Zato je prav, da predstavijo svoje poglede na 

revitalizacijo Negovskega jezera. Delavnice z mladimi vključujejo različne ciljne skupine 

mladih. Izvajalci projekta so se odločili, da izvedejo delavnice med: 

 osnovnošolci, 

 srednješolci in  

 študenti. 

Namen delavnice z mladimi je pridobiti poglede mladih na nadaljnji razvoj Negovskega 

jezera in  na podlagi tega pripraviti razvojne scenarije revitalizacije jezera v očeh mlade 

generacije. 

PRVA DELAVNICA Z MLADIMI: OSNOVNOŠOLCI NEGOVE 

Prva delavnica z mladimi je potekala 18. junija 2013 na osnovni šoli dr. Antona 

Trstenjaka Negova v likovni učilnici. Delavnica je bila izvedena med osnovnošolci šestih, 

sedmih in osmih razredov (priloga 1: Podpisi udeležencev delavnice). 

Cilj delavnice je bil oblikovati nabor želja dejavnosti, ki bi jih radi osnovnošolci počeli 

neposredno ob Negovskem jezeru ter zapisati razmišljanje, kakšen bo razvoj 

Negovskega jezera v prihodnosti oziroma kako si predstavljajo Negovsko jezero čez pet 

let. 

Delavnico je izvedla Mojca Kokot Krajnc iz Mednarodnega centra za Ekoremediacije, 

Filozofske fakultete, Univerze v Mariboru.  

Na začetku delavnice je učencem bil na kratko predstavljen projekt »Revitalizacija 

naravnega bisera Ščavniške doline – Negovsko jezero«. Povedano jim je bilo, da je 

projekt pridobila Pora razvojna agencija Gornja Radgona in projekt izvaja Mednarodni 

center za ekoremediacije Filozofske fakultete, Univerze v Mariboru. Povedano jim je tudi 

bilo, da se projekt financira iz programa LEADER, kot sprejet predlog Lokalne akcijske 

skupine (LAS) Prlekija. Prav tako so učencem bili na kratko tudi predstavljeni cilji, ki jih 

želi projekt doseči. 

V nadaljevanju je voditeljica delavnice učencem predstavila nekaj značilnosti 

Negovskega jezera ter jim razložila, kaj pomeni revitalizacija območja. Za boljšo 

predstavo o predstavi revitalizacije oziroma obnove so bili učencem predstavljeni in 

razloženi nekateri primeri že izvedenih revitalizacij jezer. Tako so učenci spoznali, da 

prenova jezera dejansko pomeni njeno oživljanje tako na okoljski, gospodarski in 

družbeni ravni in da je z njo mogoče doseči sonaravni razvoj, ki bo ohranjal zdravo  

stanje jezera in bo preprečeval onesnaženost okolja, hkrati pa predstavljal priložnost za 
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gospodarski razvoj lokalnega območja. Primeri so natančneje predstavljeni v prilogi 2 

(Revitalizacija naravnega in turističnega bisera ščavniške doline - Negovsko jezero; 

delavnica z osnovnošolci). 

Slika 1: Otroci poslušajo predstavitev 

 

Foto: M. Kokot Krajnc, 18. 6. 2013 

IZVEDBA DELAVNICE IN REZULTATI 

Po predstavitvi je sledil prvi del delavnice, kjer so učenci razmišljali, kakšen razvoj 

jezera si sami želijo. 

Slika 2: Kakšen razvoj Negovskega jezera si želim v prihodnosti? 

 

Foto: M. Kokot Krajnc, 18. 6. 2013 
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Otroci so na barve lističe pisali različne aktivnosti in dejavnosti, katere bi se naj razvijale  

po njihovih željah ob jezeru. Vsak je moram zapisati tri aktivnosti oziroma dejavnosti, ki 

si jih najbolj želi ob Negovskem jezeru. Ko so zapisali te dejavnosti, so jih nato prilepili 

na plakat na tablo. 

Slika 3: Oblikovanje skupnih želja razvoja Negovskega jezera 

 

Foto: M. Kokot Krajnc, 18. 6. 2013 

Slika 4: Lepljenje listkov z željami na tablo 

 

Foto: M. Kokot Krajnc, 18. 6. 2013 
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Slika 5: Želje otrok, kaj bi radi počeli ob Negovskem jezeru 

 

Foto: M. Kokot Krajnc, 18. 6. 2013 

Otroci so našteli naslednje aktivnosti in dejavnosti, ki si jih želijo ob Negovskem jezeru: 

 kopanje, 

 prostor za združenje, 

 poletni tabori za tabornike in skavte, 

 obujanje tradicije iz preteklosti, 

 piknik prostor, 

 opazovanje narave, 

 kolesarjenje, 

 urejena pohodna pot okoli jezera, 

 ribištvo z posebno odprto ribiško trgovino, 

 veslanje z možnostjo izposoje čolnov. 

 restavracija 

 trgovina,  prodajo sladoleda in trgovina s spominki 

 urejeno čiščenje jezera, 

 urejena plaža ob jezeru, 

 urejen park ob jezeru, 

 vodni gliserji, 

 postavljene učne table ob jezeru, 

 kamp, 

 športno igrišče, 
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 urejen učni otok na jezeru in 

 postavljena igrala za otroke. 

Če pogledamo pogostost želja po aktivnostih, ugotovimo, da si vsi udeleženci delavnice 

želijo kopanja na jezeru. Pri tem je večina izpostavila, da bi želeli imeti ob jezeru tudi 

tobogane in skakalnico.  

Naslednja želja otrok, ki se pojavlja več kot tri krat je: 

 urejen prostor za druženje, 

 urejena kolesarska pot okoli jezera, 

 možnost veslanja na jezeru z izposojo čolnov in 

 postavitev restavracije in trgovine, kjer bi prodajali sladoled in spominke. 

Prav tako pa si več otrok kot en ob jezeru želi: 

 urejen piknik prostor, 

 urejenost okolja in ob jezeru in čisto vodo in 

 vzpostavljen kamp za šotore in prikolice, kjer bi lahko obiskovalci prespali. 
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Slika 6: Zapisane želje otrok. 

 

Foto: M. Kokot Krajnc, 18. 6. 2013 

Če strnemo ugotovimo, da si otroci ob negovskem jezeru želijo urejen rekreacijski 

prostor  za kopanje in kolesarjenje ter določen prostor, kjer si lahko prirejajo piknike in 

se družijo in zabavajo.  

Eden izmed udeleženih otrok si želi, da bi aktivnosti ob jezeru bile deljene na dneve. 

Tako bi med tednom bilo možno ob jezeru kolesariti in igrati družabne igre, med 

vikendom pa v jezeru plavati in veslati. 

Slika 7: Želje enega izmed učencev. 

 

Foto: M. Kokot Krajnc, 18. 6. 2013 
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Njihova želje so usmerjene v razvoj masovnega kopališkega turizma, ker si vsi želijo 

urejenost območja za kopanje in pri tem večina izpostavlja opremljenost območja s 

tobogani in skakalnicami.  

V drugem delu delavnice so otroci pisali kratka razmišljanja na temo, kako si 

predstavljajo Negovsko jezero čez pet let, pri tem so izpostavili predvsem smer razvoj, ki 

ga bo doživljajo ponovno oživljeno jezero. 

Slika 8: Učenci razmišljajo, kakšno bo Negovsko jezero čez 5 let 

 

Foto: M. Kokot Krajnc, 18. 6. 2013 

Slika 9: Kratki zapisi o prihodnosti Negovskega jezera 

 

Foto: M. Kokot Krajnc, 18. 6. 2013 
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V nadaljevanju je predstavljenih nekaj razmišljanj otrok.  Vsa razmišljanja pa so zbrana v 

prilogi 4: Otrokovi pogledi na Negovsko jezero čez 5 let. 
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 Tudi pri razmišljanju, kakšno bo Negovsko jezero čez 5 let, so bili otroci enotni. Večina 

otrok vidi jezero kot kopališko jezero s tobogani in skakalnicami. Učenec je celo 

predlagal, da bi se območje imenovalo »terme Negova«. Bazeni v jezeru bi bilo ločeni za 

otroke neplavalce in plavalce. Nekateri si predstavljajo, da bo ob jezeru bila tudi umetno 

nasuta peščena plaža z ležalniki in senčniki. Pri tem je bilo izpostavljeno, da je voda v 

jezeru čista. Prav tako si otroci želijo, da jezero ostane bogato z živalmi. V neposredni 

bližini jezera bi naj bila restavracija, kjer bi lahko jedli obiskovalci in turisti. Zraven 

restavracije si večina predstavlja,  da bo manjša trgovina, kjer bo bilo možno kupiti 

sladoled. Nekaj od učencev je tudi izpostavilo, da bo ob jezeru tudi trgovina s spominki, 

kjer bo možno kupili različne spominke.  

Nekateri od učencev vidijo Negovsko jezero tudi kot učno območje, saj je eden izmed 

otrok zapisal, da bo ob jezeru urejen prostor za učenje, kjer bi lahko v poletnem času 

potekali tudi različni tabori  ali pa delavnice. Eden je tudi izpostavil, da bi naj bila okoli 

jezera urejena učna pot, kjer bi se lahko obiskovalci jezera učili o pomenu jezer in 

okolici. Spet drugi pa je izpostavil, da bi bila učna pot okoli jezera povezana z ostalimi 

kulturno zgodovinsko dediščino kraja.  

Večina otrok vidi jezero čez pet let kot prostor, kjer se odvijajo različne dejavnosti. 

Glavne dejavnosti, ki bodo na tem območju bo plavanje, ribištvo in veslanje. Nekateri 

učenci vidijo ob Negovskem jezeru tudi možnost postavitev manjšega motela ali pa koče, 

kjer bi bila urejena prenočišča. Večina pa vidi v neposredni bližini jezera urejen kamp, 

kjer se lahko prespi ali pa ostane nekaj dni. 

Starejši učenci iz osmega razreda so tudi izpostavili, da vidijo Negovsko jezero kot 

odličen prostor zbiranje mladih, kjer bi bile celodnevne zabave. Zraven jezera bi bila 

postavljena okrepčevalnica, ki bi se spremenila zvečer v disko. 

Večina učencev je mnenja, da bo bilo čez pet let Negovsko jezero znan turistično 

kopališki kraj, kjer bo mnogo turistov. Turisti ne bodo prišli samo zaradi kopanja, 
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temveč bo jih pritegnilo tudi lepo naravno okolje, kjer bo mogoče kolesariti po urejeni 

progi okoli jezera in imeti piknike na prostem. Kolesa bi bila na izposojo. 

Učenci še naprej vidijo ribiče kot pomembne ob Negovskem jezeru. Eden izmed učencev 

je zapisal, da bi lahko v prihodnosti ti prevzeli vlogo učitelja in mlade učili loviti ribe in 

jih izobraževali o ribjih vrstah v jezeru in skrbi za ribe.  

Nekateri učenci se zavedajo pomen masovnega turizma, zato je eden predlagal, da bi se 

domačini dogovorili, kateri dan bi bilo kopališče Negovsko jezero zaprto in tedaj bi se v 

njem lahko kopali in uživali le domačini. 

 

ZAKLJUČEK 

V zaključki lahko povzamemo, da učenci kot možen scenarij razvoja Negovsko jezero 

vidijo predvsem v smeri turističnega razvoja z osrednjo dejavnostjo kopanja in 

gostinstva. Nekateri pri tem izpostavljajo tudi ribištvo, kolesarjenje in veslanje, ki pa 

ostaja vedno v povezavi s kopanjem. Le redki bi na jezeru uredili učno okolje, vendar 

tudi to v povezavi s kopanjem. Kopanje na jezeru predstavlja oživitev tradicije iz 

preteklosti, hkrati pa po mnenju osnovnošolcev edina skupna dejavnost ponovnega 

razvoja jezera, ki bi tako naj temeljil na kopališkem turizmu.  


