POROČILO DELAVNICE Z LOKALNIM PREBIVALSTVOM
V projekt »Revitalizacija naravnega in turističnega bisera Ščavniške doline – Negovsko
jezero« so izvajalci projekta Pora razvojna agencija Gornja Radgona in Mednarodni
center za ekoremediacije iz Filozofske fakultete, Univerze v Mariboru vključili lokalno
prebivalstvo. Ponoven razvoj Negovskega jezera je odvisen od domačinov, ki živijo z
njim in so glavni njegovi uporabniki, zato je bilo nujno potrebno ugotoviti, kakšen razvoj
jezera si želi lokalno prebivalstvo.
V ta namen je bila organizirana delavnica z lokalnim prebivalstvom. Na delavnici, ki je
potekala 12.6. 2013 v jedilnici OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova, so se domačini
pogovarjali o prihodnosti Negovskega jezera. Udeleženci so bili imensko pozvani k
udeležbi na delavnico in prišlo jih je 16 (glej prilogo 1: Podpisna lista delavnice z
javnostjo).

Slika 1: Udeleženci delavnice z javnostjo (12. 6. 2013, Mojca Kokot Krajnc)
Delavnico je moderirala prof. ddr. Ana Vovk Korže, ki je v začetku pozvala vse
udeležence k predstavitvi. Vsak je povedal kdo je in od kod prihaja. Večinoma so bili to
domačini, ki živijo ob Negovskem jezeru. Prišla je tudi najbližja stanovalka ob jezeru
gospa Zdenka Fras, ki je predstavila dejansko dogajanje in življenje ob Negovskem
jezeru. Delavnice se je udeležil tudi gospod Firbas, ki ima na meji med občino Gornja
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Radgona in Cerkvenjak turistično kmetijo in njegovi gostje so pogosti obiskovalci
Negovskega jezera. Zato je prišel predvsem z namenom in željo, da se prične razvoj ob
jezeru, da bodo njegovi gostje se vračali z lepimi spomini. Prisotni so bili tudi
predstavniki občine Gornja Radgona, krajevne skupnosti Negova – Sp. Ivanjci,
predstavniki društev: turistično društvo, ribiči, Kultprotur. Prav tako je prišlo nekaj
mladih, predvsem študentov, ki jih je zanimalo, kakšen razvoj jezera vidijo strokovnjaki
(izvajalci) projekta.

Slika 2: Spletna stran projekta (12. 6. 2013, Mojca Kokot Krajnc)
V prvem delu delavnice je Nuša Pavlica Jakovljevič iz Pore predstavila sam projekt in
spletno stran projekta, kjer so posamezne informacije o poteku in aktivnostih na
projektu. V nadaljevanju so izvajalci (ddr. Ana Vovk Korže in Mojca Kokot Krajnc) iz
Mednarodnega centra za ekoremediacije iz Filozofske fakultete, Univerze v Mariboru
udeležencem predstavili inovativne pristope ponovnega razvoja jezera na področju,
okolja, gospodarstva in družbe.
Prof. ddr. Ana Vovk Korže je predstavila vsebino projekta in njegove cilje ter pomen
revitalizacije jezera za trajnosti razvoj območja. Prav tako je spregovorila o novih
priložnostih jezera na lokalni in regionalni ravni na temelju ohranjanja narave.
V nadaljevanju je predstavila primer prenove gramozne jame v Kidričevem, kjer
sodeluje tudi podjetje Talum, ki vidi v tem izredno veliko priložnost za nadaljnji razvoj
podjetja.
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Po tem je Mojca Kokot Krajnc predstavila še nekaj uspešnih primerov dobre prakse
revitalizacij jezer v Slovenji in tujini. Bil je predstavljen primer prenove ribnika Vrbje v
Sloveniji. Kot dobri primeri praks v tuji so bili predstavljeni naslednji primeri: obnova
ribnika Harter na avstrijskem štajerskem, sanacija jezera Lago di Gane v Italiji,
revitalizacija Atanasovskega jezera v Bolgariji in prenova jezera Banyoles v Španiji.
Obiskovalci so spoznali, da je možno jezero hkrati varovati ekosisteme in ob njem početi
različne dejavnosti, ki pa morajo biti okoljsko prijazne. Vsi ti primeri so bili projekti, ki
jih je financirala EU v okviru sklada LIFE+. Prav tako so udeleženci spoznali, da je ena
izmed skupnih toč revitalizacije pomen ozaveščanja javnosti z vzpostavitvijo učnih tabel
in učne poti, kajti le tako se lahko zagotovi dolgotrajni razvoj jezera, tudi turističnega.
Podrobneje so primeri opisani v prilogi 2: Dobre prakse že izvedenih revitalizacij jezer.
Udeležencem so se primeri zdeli zanimivi in nekateri so bili presenečeni, kaj vse je
možno početi. Pri tem je večino zanimalo financiranje revitalizacij. Izvajalci so razložili,
da so predstavljeni uspešni primeri revitalizacij rezultati EU projektov v okviru
financiranja evropskih projektov LIFE +.
V drugem delu delavnice so domačini predstavili svoje ideje, kaj si sami želijo in ob tem
izpostavili probleme, ki jih je potrebno preden jezero ponovno zaživi rešiti.

Slika 3: Domačini prinašajo listke s svojimi idejami in željami (12. 6. 2013, Mojca Kokot
Krajnc)
Na delavnici smo od domačinov izvedeli kakšen razvoj Negovskega jezera si želijo tako,
da so na posebne listke pisali dejavnosti, ki bi naj potekale in se razvijale neposredno ob
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jezeru. Te listke so lepili na tablo in z njihovo analizo se je ugotovilo, da se njihove želje
delijo v pet skupin, ki so med seboj prepreleten. Dejavnosti v okviru fizične ureditve ne
sodijo v prepletenost predaganih oziroma želenih dejavnosti za ponoven razvoj, so pa
osnova za to, da lahko se začne revitalizacija oziroma nova zgodba Negovskega jezera.

TURIZEM
UČILNICA V
LOKALNA
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PONUDBA
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TRADICIJE ZGODOVINA

FIZIČNA
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Shema 1: Skupine dejavnosti pri revitalizaciji Negovskega jezera po željah lokalnega
prebivalstva

Slika 4: Dejavnosti fizičnih ureditev (12. 6. 2013, Mojca Kokot Krajnc)
Pri dejavnostih fizične ureditve izstopajo dejavnosti, ki jih je potrebno narediti, da se
izgled in privlačnost jezera za obiskovalce povečata. To so dejavnosti kot čiščenje,
ureditev okolice in domačini želijo, da se koši okoli jezera odstranijo, predvsem zato, da
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ljudi prisilijo, da se odpadki odnesejo s seboj. Dejansko v to skupino sodijo dejavnosti, ki
se lahko naredijo takoj in brez potrebnih finančnih sredstev.

Slika 5: Dejavnosti obujanja tradicije (12. 6. 2013, Mojca Kokot Krajnc)
Starejši domačini so močno navezani na tradicijo Negovskega jezera, ki je bilo v
preteklosti znano naravno kopališče v SV Sloveniji. To si želijo ponovno oživeti. Prav
tako pa mladi želijo enak razvoj, vedanr še z nečim drugim, zato predagajo, da se uredi
eko camp.
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Slika 6: Dejavnosti lokalne ponudbe (12. 6. 2013, Mojca Kokot Krajnc)
Ljudje pri revitalizacji Neogvskega jezera vidijo tudi možnost obuditve lokalne ponudbe,
ki je v preteklosti oskbovala turiste in kopalce ob Negovskem jezeru. Prav tako nekateri
želijo, da bi ob jezeru bila točka oziroma ena hiška, kjer bi imela vsa društva svoj prostor.
Pri lokalni ponudbi so domačini izpostavili tudi ribiče, kot tiste, ki sedaj največ upravjajo
z jezerom, čeprav pravega upravljalca jezera sploh ni in ga ne morejo definirati. Po
revitalizaciji si želijo še vedno ribičje dejavnosti na jezeru, vendar predlagajo, da bi se
uvedle poimenske karte in ribiči bi morali odnesti vse odpadke za seboj, ker jim nekateri
domačini očitajo, da so oni največji onesnaževalci jezera.
Domačini želijo tudi, da bi se jezero razdelilo na več različnih odsekov, kjer bi se
natančno definirala raba, s tem bi del namenil tudi naravnovarstvu in opazovanju. Spet
drugi pa želijo vizualno spremeniti prostor in ob tem ohraniti naravo kot tako. Ideja je,
da bi čez jezero pri močvirju naredil se leseni most, s čimer bi povečali doživljalski
učinek jezera in vizualno privalbjivost za tujce. Želijo si tudi, da bi ombočje postalo
urejeno rekreacijsko območje ali pa urejen park za druženje. Eden izmed domačinov je
izpostavil tudi idejo, da bi se lahko voda iz jezera uporabljala kot vir energije. Domačini
so pri tem tudi izpostavili, da bi bilo potrebno k jezeru kot naravni dediščini priključiti
še ostale primere naravne deidščine širšekga območja in tako privalbjati goste, katerim
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pa bi domačini ponujali ob jezeru le lokalne pridelke in izdelke. Kot dodatno
rekreacijsko ponudbo pa bi domačini ob jezeru uredili še čolnarno.
Vse te ureditve loaklne ponudbe so povezane tako s turizmom kot tudi z dejavnostmi, ki
sodijo v sklop učilnica v naravi. So dolgoročno izvedljive in jih je potrebno upoštevati pri
trajnem načrtovanju razvoja jezera. Za uresničitev nekaterih so potrebna različna
soglasja in dovoljenja ter finančna sredstva.

Slika 7: Turistične dejavnosti (12. 6. 2013, Mojca Kokot Krajnc)
Med turističnimi dejavnostmi je lokalno prebivalstvo izpostavilo naslednje dejavnosti:
ponovno oživeti kopališče, urediti mini kamp, kjer bi lahko obiskovalci prespali največ
do tri dni in urediti omejeno gostinsko ponudbo. Nekateri so imeli tudi idejo, da bi za
prenočišče se ob jezeru zgradile majhne lesene hiške. Spet drugi si ob jezeru želijo, da se
vzpostavi šporni ribolov skupaj s čolnarno in se kot dodatna ponudba jezera okoli njega
vzpostavi učna pot. Ideja je tudi, da se vzpostavi po širšem območju kolesarka poti, ki
ima eno izmed določenih točk tudi Negovsko jezero. Domačini tako želijo, da bi ob
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jezeru se razvile ribička, lovska in čebelarska dejavnost. Da bi jezero postalo tudi
zanimiv turistični kraj bi sam izgled jezera preuredili in na jezero postavili lesene
podeste za opazovanje živalskega sveta. Izpostavili pa so tudi, da bi lahko izvedena
revitalizacija povečala možnosti zaposlovanja domačega mladega prebivalstva, ki bi bilo
zaposleni kot lokalni ponudniki izdelkov ali pa kot vodniki, ki bi predstavljali zanimive
zgodbe o jezeru in širši okolici.

Slika 8: Dejavnosti učilnice v naravi (12. 6. 2013, Mojca Kokot Krajnc)
Kot zadnji sklop dejavnosti bi lahko izpostavili tudi učilnico v naravi, ki je dejansko del
turistične ponudbe območja. Domačini si želijo, da bi ob jezeru nastala učna pot in se
vzpostavil doživljalski park, kjer bi lahko obiskovalci doživljali naravo jezero na lesenih
podestih, kateri bi bili postavljeni čez jezero. Učno pot bi koristili učenci in dijaki bližnjih
šol. Ob jezeru bi uredili tudi prenočišča v obliki počitniških hišic. Prehranska ponudba
na območju pa bili bila le iz lokalneg okolja, tako bi bližnje kemtije ponujale svojo hrano.
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Graf 1: Vse želene dejavnosti lokalnega prebivastva ob Negovskem jezeru
Če primerjamo vse dejavnosti med seboj glede na število, kolikorrat so bile omenjene
ugotovimo, da si lokalno prebivalstvo ob jezeru najbolj želi :







učne poti okoli jezera (11 krat omenjeno kot želja),
kopališče (6 krat omenjeno kot želja),
-lokalna ponudba (6 krat omenjeno kot želja),
lesene ureditve na jezeru (5 krat omenjeno kot želja),
ribiška dejavnost (4 krat omenjeno kot želja) in
počitniške hišice (4 krat omenjeno kot želja).
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Vse ostale dejavnosti so se kot želja pojavljale enkrat ali dvakrat.
Iz tega lahko zaključimo, da si lokalno prebivalstvo ob negovksem jezeru želi dodatno
ponudbo zraven kopališča in to je učna pot, ki obiskovalce hkrati obvešča, izobražuje in
ozavešča o pomenu jezera in bližnjih ekosistemov.

Slika 9: Zapisane dejavnosti na listkih (12. 6. 2013, Mojca Kokot Krajnc)
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V nadaljevanju delavnice se je med udeleženci razvila debata o tem, da je potrebno
pričeti takoj z izvajanjem.
Pri tem je prof. ddr. Vovk Koržetova usmerjala pogovor in udeležencem razložila, da je
potrebno na začetku izbrati tiste dejavnosti, ki so sedaj izvedlive in hkrati ob tem
načrtovati, katere dejavnosti so mogoče izvedljive glede narazpoložljiva sredstva.

Slika 10: Diskusija lokalnega prebivalstva s prof. ddr. Ano Vovk Korže o možnostih
takojšnih aktivnosti (12. 6. 2013, Mojca Kokot Krajnc)
Na podlagi izkušenj, ki jih ima, je lokalnemu prebivastvu predlagala, da v tem projektu ni
mogoče izvajati dejavnosti, ki močno posegajo v prostor, je pa mogoče izvesti kakšno
učno tablo in s tem jezero opremiti z infrastrukturo, ki bo vsakega obiskovalca ozavestila
o pomenu jezera in okoliških ekosistemov. Prav tako je poudarila, da je možna tudi
fizična ureditev jezer s pomočjo prebivalcev samih.
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Na podlagi skupne diskesije so izvajalci skupaj z udeleženci delavnice oblikovali
nalslednje sklepe:
1. Fizična ureditev jezera s pomočjo predstavnikov lokalnih društev. V fizično ureditev
spada košnja in čiščenje odpadkov.
2. V okviru projekta se postavi učna tabla, ki bo postavljena ob vhodu na jezero.
Karta 1: Mesto, kjer bo postavljena učna tabla

S tem bo Negovsko jezero postalo tudi učno območje, kamor bodo prihajale skupine
učencev, dijakov in študentov. Prav tako se na podlagi tega pripravijo strokovne podlage
za oblikovanje krožne učne poti okoli jezera, ki se lahko prijavi na razpis za pridobitev
finančnih sredstev za postavitev učne poti.
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