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POVZETEK
Smo mladi raziskovalci, ki smo se odločili navdušiti ljudi nad zdravilnimi in s tem zabavnimi
in nepozabnimi doživetji, ki jih lahko spoznajo ob aktivnostih povezanih z vodo.
Raziskali smo, kako bi lahko omenjeno izvedli in realizirali v okolici našega kraja. Odločili
smo se, da se povežemo z organizatorji Green Laka in poleg njihovih že ponujenih aktivnosti,
ponudimo še svoje turistične proizvode. Tako bi obogatili izbor dejavnosti za vse generacije in
hkrati povečali obisk Green Laka .
Vzporedno pa želimo ozaveščati pomen in uporabo lokalnih pridelkov ter skrbeti za ohranjanje
kulture našega kraja.
V toplejših mesecih (od junija do konca avgusta) bi organizirali različne dodatne dejavnosti
poimenovane FULLAKE.
Vse bi se dogajalo na že poimenovanem jezeru – Green Lake.
V ospredju dogajanja bodo različne dejavnosti, ki se dogajajo na jezeru in ob njem ob uživanju
jedi lokalnih sestavin ter kulture plesa in petja našega kraja.

Ključne besede: Green Lake, FULLAKE, počitniške dejavnosti, voda
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1 UVOD
Mladi raziskovalci 8. in 9. razreda smo se odločili, da bomo ponudili čisto poseben turistični
produkt. Ponuja nam ga kar sama narava v neposredni bližini našega kraja. Odločili smo se
namreč, da bi ljudi navdušili nad zdravilnimi in s tem zabavnimi in nepozabnimi doživetji, ki
jih lahko doživijo ob aktivnostih povezanih z vodo. Kot se za posebno ponudbo spodobi, smo
le-tej dali tudi posebno ime – FULLAKE. Našo pozornost že kar nekaj let vabi gramoznica
Pleterje, ki je v zadnjem času poimenovana tudi Zeleno jezero ali še pogosteje Green Lake.
Menimo, da lahko to umetno jezero dobro izkoristimo, saj nam marsikaj ponuja. Po zgledu
koriščenja avstrijskih gramoznih jam smo tudi mi prišli na idejo, kaj vse bi lahko na jezeru in v
okolici izvajali.
Najtežji del naše naloge je bil izbrati pravo idejo za naslov turističnega produkta. Želeli smo
izbrati takšno, ki bo edinstveno, nenavadno in zanimivo že na prvi pogled. Mora pa biti tudi
tako, ki se sklada s ponujenimi dejavnostmi. Odločili smo se kar za ime FULLAKE. Prvi del
besede (full) v angleščini pomeni poln. Uporabili smo ga, da bi ponazorili veliko število
dejavnosti, ki nam jih jezero ponuja, torej vse aktivnosti, ki jih lahko na in ob njem počnemo.
Drugi del besede pa je preprosto lake (jezero), ki si s prvim delom deli skupno črko. Menimo,
da je pomembno, da vsi ljudje vejo, da so aktivnosti povezane z vodo/jezerom. Naša želja je,
da bi s tem projektom popestrili dogajanje v naši okolici s športom, druženjem in zabavo.
Zakaj ime v angleščini? Razlog tiči predvsem v tem, da je tudi samo ime jezera Green Lake v
tujem jeziku. Po drugi strani pa bi radi, da naš program pritegne tudi tujce, ki jih je v poletnih
mesecih v Sloveniji res veliko.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 PREDSTAVITEV NAŠEGA KRAJA
Cirkovce se nahajajo na severovzhodnem delu Slovenije v občini Kidričevo. Cirkovce so vas
na Dravskem polju, ki šteje 403 prebivalce. Na vzhodni strani vasi Cirkovce je naselje Dragonja
vas, še naprej proti vzhodu pa naselje Mihovce. Severno od vasi Cirkovce je vas Starošince.
Proti zahodu pa se vrstijo vasi Spodnje Jablane, Zgornje Jablane, Pongrce, Šikole in
Stražgonjca. Še naprej proti zahodu pa sta naselji Spodnja in Zgornja Gorica. Jugozahodno pa
je naselje Spodnji Gaj pri Pragerskem.

Slika 1: Prikaz lokacije vasi

Našteta naselja ležijo na ravninskem svetu. Zemlja na tem območju je zelo rodovitna, kar daje
ugodne pogoje za kmetijsko dejavnost, s katero se ukvarjajo tudi tisti prebivalci, ki imajo
socialno zavarovanje in redne mesečne dohodke od drugih zaposlitvenih dejavnosti. Osrednje
naselje obravnavanega območja je vas Cirkovce, zato se naziv Cirkovce uporablja za mnoga
poimenovanja organizacij in društev.
Cirkovce imajo od leta 1786 učno ustanovo (šolo). Sedaj jo obiskuje približno 220 učencev.
Šoli je pridružen tudi vrtec. Ob šoli je tudi več igrišč, ki jih vodi Športno društvo Cirkovce. Na
njih se odvijajo različne dejavnosti. Poleg učencev šole in otrok vrtca so na njih aktivni še
igralci tenisa in starejši krajani s sprostitvenimi igrami. V sklopu šole je tudi telovadnica, ki
smo jo ob izgradnji imenovali večnamenski prostor. V tem prostoru, ki je prvenstveno
namenjen športni vzgoji, se odvijajo tudi druge športne dejavnosti – v zadnjem času blesti
namiznoteniški klub in kulturne aktivnosti. V tem prostoru je sodobno opremljen oder, ki
omogoča zahtevne gledališke oziroma kulturne prireditve.
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Cirkovce so ponosne tudi na lepo urejeno cerkev, ki je bila nazadnje obnovljena leta 2004. Je
župnijska cerkev župnije Cirkovce. V Cirkovcah je na železniški progi Pragersko–Ptuj tudi
železniška postaja, s čimer je omogočeno prevažanje do bližnjih mest. V Cirkovcah je
samopostrežna trgovina, blizu katere se nahaja tudi veterinarska ambulanta, krajevna
organizacija Rdečega križa in kmetijsko gozdarska zadruga (Sloga).
Pred nekaj leti so uredili trg, kjer se odvijajo številni dogodki in kulturne prireditve (npr.
tradicionalno praznovanje ˝cirkovškega fašenka˝ s pustno povorko). V Cirkovcah pa živi in
deluje Zdenko Kodrič, ki se je rodil leta 1949 na Ptuju. Po poklicu je pisatelj, novinar, pesnik
in dramatik. Napisal je devet romanov, dve pesniški zbirki, več radijskih iger, scenarijev za
dokumentarno igrane filme in muzikal.
Vas se ponaša tudi z znano Folklorno skupino Vinko Korže Cirkovce, ki velja za najstarejšo
skupino v Sloveniji, saj ima že več kot 90-letno tradicijo. Folklorna skupina sodeluje pri
etnografskih prireditvah, krajevnih slovesnostih in mnogih drugih dogodkih.
2.1.1 Vodni viri v okolici Cirkovc
V bližini imamo tudi številne manjše potoke. V bližini središča vasi je potok Črnec, potok
Polskava, Framski potok ter večje Sestrško jezero ali zadrževalnik vode Medvedce, ki je lep
primer biotske raznovrstnosti. Jezero spada pod Naturo 2000, saj tam domuje več kot 200 vrst
ptic, okoli 50 vrst kačjih pastirjev ter redke vodne in močvirske rastline. Okrog jezera je speljana
lepa pohodna pot. Na voljo je nekaj lesenih klopi ter učna tabla o vrstah rastlin in živalih, ki
tam domujejo.

Slika 2: Sestrško jezero

Le streljaj od naše vasi pa je pred kratkim začelo nastajati in se razvijati umetno jezero – Green
Lake.
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2.2 ZELENO JEZERO ALI GREEN LAKE ALI GRAMOZNICA PLETERJE
2.2.1 Splošno o gramoznicah
Po definiciji SSKJ je gramoznica jama, kjer se koplje gramoz.
Gramoznice so manjše do srednje velike stoječe vode antropogenega nastanka, kar pomeni, da
so posledica človeške dejavnosti. Z izkopom velike količine gramoza in poglabljanjem dna se
gramoznice sčasoma zapolnijo s podtalno vodo in meteornimi vodami. Velika večina velikih
gramoznic v Sloveniji je še vedno aktivnih, kar pomeni, da izkop gramoza še vedno poteka.
Manjše gramoznice pa so večinoma opuščene in porasle z vodno ter obvodno vegetacijo.
Gramoznice tako predstavljajo pomemben nadomestni habitat in izjemen vodni ekosistem za
mnoge živalske in rastlinske vrste.
Odvisno od rabe, globine in velikosti gramoznice se v vodi razvije različna vegetacija.
Gramoznice po naravni poti zelo hitro poselijo nevretenčarji, medtem ko razne vrste rib v
glavnem vnese človek, pa tudi ptice s prenosom iker, ki se sprimejo na noge vodnih ptic. Med
vodne rastline v gramoznicah običajno sodijo dristavci, rmanci, vodne leče, vodne zlatice, beli
lokvanj, rumeni blatnik …. Obrežja in zamočvirjene dele pogosto porastejo rogoz, trst,
močvirska spominčica, navadna krvenka in navadna čeladnica. Ob gramoznicah hitro zrastejo
tudi razne vrbe, beli in črni topol, črna jelša, robinija, brogovita, dob in dolgopecljati brest.
Gramoznice nudijo življenjski prostor številnim živalskim vrstam. Med številčnejšimi so vodne
žuželke, kot so kačji pastirji, vodni hrošči, vodne stenice. Potem sledijo ribe, kot so krap, linj,
lipan, som, ščuka, ostriž, rdečeperka ter dvoživke (žabe, navadna krastača) in plazilci (belouška,
tudi gad). Gramoznice predstavljajo tudi gnezditveno območje pticam (npr. za vodomca,
breguljko, razne race, tukalice, ponirek), pozimi so tudi vmesna postaja za ptice selivke in
zimske klateže, kot so kormorani, galebi, slapniki, številne race in gosi, čaplje.
Primarno so gramoznice namenjene izkopu gramoza in drugega sipkega gradbenega materiala,
sčasoma pa se dejavnosti ob njih in na njih povečajo. Tako so izjemno pomemben element v
sladkovodnem ribištvu, za rekreativne in športne dejavnosti ter turistične dejavnosti.
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Slika 3: Gramoznica
2.2.2 Gramoznica Pleterje
2.2.2.1 Lega gramoznice
Gramoznica Pleterje leži na severni strani občine Kidričevo na meji z občino Starše. Obdana je
z gozdom, na severni strani pa z regionalno cesto. Za gramoznico Pleterje so podeljene rudarske
pravice za izkoriščanje mineralnih surovin v južnem in zahodnem delu gramoznice. Do tega
dela je dovoz mogoč po cesti, ki omogoča dostop do podjetij, ki imajo pravice za izkop. Ta
cesta pripelje z odcepa ceste Slovenska Bistrica–Ptuj. Na severnem delu pa je dostop urejen s
ceste Kidričevo–Brunšvik.
V neposredni okolici obravnavanega območja gramoznice ni površinskih vodotokov, prvi
bližnji vodotok je kanal reke Drave približno 2,2 km SV od gramoznice.
V bližini gramozne jame poteka tudi podravska avtocesta (izvoz Kidričevo). Od Ptuja,
najstarejšega slovenskega mesta, je oddaljena približno 12 km.

Slika 4: Green Lake
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2.2.2.2 Nastanek gramoznice
Nastanek gramoznice sega daleč nazaj, ko je nanosilo gramoz oz. prod na površino. Geološko
zgradbo na obravnavanem območju pretežno sestavlja prod reke Drave. Ker je prod pomemben
gradbeni material, so pričeli z izkopi in tako je nastala gramozna jama. Izkopi so bili obsežni,
saj je ta gramoznica najpomembnejša in največja na širšem ptujskem in dravskem polju.
Domačini so jo poimenovali »šoder jama«, »pleterska jama« ... Ker je področje bogato s
podtalnico in je pri izkopu mineralnih surovin nastala vedno globlja gramozna jama, se je hitro
napolnila z vodo. Nihanje gladine vodnega telesa gramoznice je izrazito odvisno od podtalnice
ter od padavinskih voda. Največja globina vode je okvirno 9 m. Podtalnica na območju
gramoznice je na globini 11 do 12,5 m pod površjem.
2.2.2.3 Razvoj
Po končanem izkoriščanju gramoza na severnem in vzhodnem delu gramoznice je občina
Kidričevo prepoznala možnost za ureditev obvodnih in vodnih površin za športne in turistične
dejavnosti. S tem bi omogočili pogoje za urejanje naravnega kopališča. Kopanje v jezeru tako
ne bi bilo več prepovedano in na svojo odgovornost, temveč popolnoma legitimno, dejavnost
pa regulirana in nadzorovana.
Občina Kidričevo je leta 2014 intenzivno pristopila k predvideni ureditvi površin za šport,
rekreacijo in turizem v povezavi z naravnimi površinami. Predvidela je ureditev površine za
kampiranje, ribiče, prireditve, igrišča na mivki, razgledni plato, vlečnice za smučanje na vodi,
plavajoče otoke in pomole, proge za veslanje, makadamske poti ob vodi in vzporedno z
regionalno cesto površine za parkiranje in postavitev premičnih sanitarnih enot in objektov,
stene za breguljke in plitvine, ki omogočajo bivalni prostor dvoživkam in obvodnim rastlinam
ter živalim.

Slika 5: Razvoj Green Laka
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2.2.2.4 Gramoznica danes – Green Lake
Gramoznica Pleterje, ki je danes bolj znana kot Green Lake, že leta privablja številne
obiskovalce. V gramoznici, kjer je kristalno čista voda, se kopa vedno več obiskovalcev.
Športno-rekreacijski center Green Lake je prvi tovrsten center, kjer so na enem mestu združeni
šport, sprostitev, zabava in počitnice. 10 ha urejene površine ponuja kvalitetno preživljanje
prostega časa v neokrnjeni naravi. Urejene brežine sicer nimajo statusa kopalnih voda, a se
kljub temu redno preverja kakovost vode.
Trenutno je urejenih 10 parkirišč za avtodome, v prihodnje pa bo v kampu še prostora za cca.
40 šotorišč. Kamp je razdeljen na dva dela: spodnje urejene parcele s prelepim razgledom na
jezero, zgornji del kampa pa nudi oskrbo avtodoma z napajalnim vozlom.
Green Lake nudi odbojkarsko igrišče za igranje odbojke na mivki. Igrišče je v izmeri 18 x 9 m.
Pomembna pridobitev je tudi izgradnja wake parka. Gre za 420-metrsko vlečnico, kjer lahko
hkrati smuča ali deska na vodi 6 oseb s hitrostjo do 30 km/h. Park uradno še ni bil odprt, saj jim
težave povzroča nestabilnost terena.
Za prireditve in koncerte v toplih poletnih večerih je zgrajen oder na vodi in tribune na nabrežju
kot nekakšen amfiteater. Zgotovljena je tudi stalna gostinska ponudba s pijačo, z jedačo (food
truck) pa le v poletnih mesecih in posebnih dogodkih.
Ureditvena dela se še vedno nadaljujejo, saj naj bi vzhodni del gramoznice bil namenjen
naravovarstveno-izobraževalnemu turizmu. Uredila se bo učna pot z opazovalnicami, čutna pot,
informativne table, uredile se bodo nabrežine in ohranil zeleni pas ob vodi.
Južni del Green Laka še vedno zaznamuje gradbena mehanizacija za kopanje gramoza, a v
prihodnje naj bi tudi te dele brežin namenili za turizem in uredili bungalovsko naselje z dvesto
hišicami.

Slika 6: Green Lake z gostinsko ponudbo
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3 RAZISKOVALNI DEL NALOGE
Pri izdelavi naloge smo uporabljali naslednje metode:
-

razgovor s krajani okoliških vasi v obliki intervjuja,

-

zbiranje podatkov iz zbornikov in strokovne literature v knjižnicah in na spletu,

-

analiziranje že obstoječih dejavnosti v sklopu jezera.

Cilji in namen turističnega produkta:
-

spodbujati zdrav način življenja,

-

spodbujati športne in kulturne prireditve, ki dobro vplivajo na naše telo ter um,

-

krepitev aktivnosti, ki nas napolnijo z energijo in pozitivnim mišljenjem,

-

medgeneracijsko ter medvrstniško druženje ter sodelovanje,

-

spodbujati zdravo lokalno prehrano,

-

obujati in spoznavati kulturo,

-

poskrbeti za promocijo kraja,

-

v naš kraj pritegniti turiste.

3.1 POMEN VODE – VODA KOT:
3.1.1 Osnovna potreba
Voda predstavlja cca. 60–70 % telesne teže človeka. Dejansko je telo vreča vode, v kateri
neprestano potekajo življenjski procesi v celični ali izvencelični vodi. Voda ima veliko vlogo
pri uravnavanju telesne temperature, preko krvi oskrbuje celice s hranili in kisikom, odplavlja
odpadne snovi, nahaja se v prebavnih, sklepnih in drugih telesnih tekočinah, varuje organe in
vezivna tkiva. Telo izgublja vodo preko kože z znojenjem, preko ledvic z urinom, preko pljuč
z izdihanim zrakom in preko črevesja z iztrebki. Pri normalni aktivnosti lahko izgubimo z
znojenjem do 1 liter vode dnevno, medtem ko pri enourni intenzivni vadbi ali pri visoki zunanji
temperaturi izgubimo več kot liter vode na uro. Izgubljeno vodo je treba stalno nadomeščati
predvsem s popitimi tekočinami. Nekaj vode zaužijemo s hrano, nekaj se je tvori pri presnovi
hranil v telesu. Za osnovne fiziološke potrebe (preživetje) – pitje naj bi zadoščalo povprečno
2–3 litre. Vodo lahko v telo vnašamo neposredno v obliki tekočine: voda, mleko, juha ali
posredno kot sestavino hrane: sadje in zelenjava so pretežno iz vode.
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Slika 7: Skrb za zadostno količino popite vode
3.1.2 Življenjski prostor
Voda je zibelka življenja, vsa živa bitja so odvisna od nje. Je tekočina, v kateri se raztapljajo
različne snovi, in prasnov, ki so jo častila in spoštovala vsa ljudstva. Velike civilizacije so
nastale in se razvijale ob vodi, saj je vodno okolje največji življenjski prostor na planetu.
Industrijska doba je ob napredku tehnike prinesla tudi uničujoče vplive na vodna okolja, snovi
s kopnega in iz atmosfere se v vodi raztapljajo. Vodo pogosto razumemo le kot dobrino za
človeštvo in ne tudi kot življenjski prostor vodnih organizmov. Le 0,2 odstotka je celinske vode,
od nje je človeštvo usodno odvisno. Slovenija je država, ki je z vodo bogato obdarjena. Imamo
kar 28.000 kilometrov vodotokov, mnogi niso več naravni. Prvi je to zapisal že Valvasor v svoji
znameniti Slavi vojvodine Kranjske. Iz tega časa je tudi rek, da voda še za v čevelj ni dobra, in
morda je mačehovski odnos do nje zato še danes živ. Reke smo v preteklosti celo preimenovali
v odvodnike. Velik del slovenskih vodotokov ima hudourniški značaj, večkrat na leto se
spreminja gladina vode, kar je marsikje vzrok za poplavno nevarnost, ki je pogosto posledica
človekovih posegov. Mednje sodijo izsekavanje gozda, hitri odtoki iz povirij, kanalizirane
struge, stihijska gradnja na poplavnih ravnicah.

Slika 8: Vodni habitati
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3.1.3 Energija
Voda je eden izmed najstarejših virov energije, ki se jih je človek naučil izkoriščati. Je
najpomembnejši obnovljivi vir energije. Več kot petina vse elektrike na svetu je proizvedene z
izkoriščanjem vodne energije, ki so jo začeli izkoriščati naši predniki že pred dvema
tisočletjema. Več stoletij je hidroenergija namesto človeka opravljala fizično delo. Uporabljala
se je v glavnem za neposreden pogon mlinov, žag, črpalk in drugih podobnih naprav. Kasneje
so ugotovili, da lahko hidroenergijo pretvorijo v električno energijo.
Slovenija ima velike potenciale vodne energije, ki je obnovljiv vir. Za sodobno izkoriščanje
tega vira se uporabljajo hidroelektrarne, ki z izredno visokim izkoristkom pretvarjajo
potencialno energijo vode v električno energijo. Kar tretjino elektrike v Sloveniji je proizvedene
iz hidroelektrarn. V Sloveniji je malih hidroelektrarn veliko, vendar potenciali še zdaleč niso
izkoriščeni.

Slika 9: Hidroelektrarna
3.1.4 Zdravilo
Stara metoda pravi, da se lahko s pomočjo vode tudi zdravimo. Pomembno je redno pitje in
vztrajnost. Pitje vode daje izredne rezultate, zdravi mnoge, tudi hujše bolezni, prav tako pa ščiti
pred njimi. S pitjem vode zmanjšamo telesno težo, zmanjšamo stres, si povečamo energijo,
negujemo kožo, si povečamo mišični tonus, izboljšamo prebavo.
3.1.5 Rekreacija/zabava
Plavanje človeku predstavlja naravno gibanje, ki se ga je potrebno naučiti. Zaradi specifičnega
okolja – vode se razlikuje od drugih športnih dejavnosti. Je ena redkih oblik vadbe, s katero se
lahko ukvarjamo celo življenje. V mladih letih oblikuje naše telo, skozi vse življenje pa
zagotavlja dobro fizično pripravljenost brez večjih obremenitev sklepov.
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Voda ima dober vpliv na dihalni in srčno-žilni sistem.



Izboljšuje odpornost organizma zaradi razlike med telesno temperaturo in temperaturo vode.



Ugoden vpliv ima na skelet; telo je v vodi lažje, zato sklepi niso močno obremenjeni –
razbremenitev hrbtenice.



Krepimo mišice nog, ramenskega obroča, hrbta, prsne mišice in druge mišice trupa. Dejavnost
mišic med plavanjem se razlikuje glede na plavalno tehniko.



Nudi boljši in hitrejši razvoj miselnih in osebnostnih lastnosti.



Izboljšuje razpoloženje, samopodobo.



Ugodno vpliva na spanje.



Učenje plavanja v skupini omogoča navezovanje stikov in prijateljstva.



Krepitev družinskih vezi; s plavanjem se lahko ukvarja cela družina.



Plavanje predstavlja užitek, srečo, zadovoljstvo, zabavo, notranje izpopolnjevanje, regeneracijo
in druženje.

Slika 10: Plavanje

3.2 DEJAVNOSTI NA GREEN LAKU
3.2.1 Športno-rekreacijsko-zabavno-sprostitvene dejavnosti
3.2.1.1

Dejavnosti na vodi

Voda nam nudi široko paleto dejavnosti, ki jih lahko za rekreacijo in sproščanje počnemo.
Menimo, da lahko vsak najde nekaj zase, nekaj, kar nas izpolnjuje in nam v trenutni situaciji
ustreza. Jezero že samo po sebi ponuja nekatere aktivnosti, za ostale bi pa z organizacijo
poskrbeli mi, torej bi imeli na voljo za izposojo vso potrebno opremo. Obiskovalci bi tako brez
skrbi prispeli na lokacijo in pričeli z aktivnostjo. Oprema bi bila na voljo v toplejših mesecih,
saj so dejavnosti v/na vodi pogojeni s toplim vremenom in posledično toplejšo vodo.
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Plavanje: To je šport oziroma vrste rekreacija, kjer z določenimi gibi poskrbimo, da
obdržimo telo na vodi in se premikamo. Poznamo več plavalnih tehnik, kot so delfin,
kravl, hrbtno, prsno plavanje … Plavamo lahko samostojno, v paru ali v skupini. Tudi
Green Lake nam ponuja možnost plavanja. Pozorni pa moramo biti na našo kondicijsko
pripravljenost. Dobro moramo poznati svoje plavalne zmožnosti in oceniti, ali je za nas
primerno, da plavamo ob obali, ali smo sposobni tudi večjih razdalj. Za Green Lake
svetujejo, da zaradi razgibanega dna jezera, plavamo pri obali.



Kanuizem: Je šport, pri katerem sedimo v posebnem čolnu – kanuju, in se premikamo
s pomočjo vesel. Kanu je splošni izraz za vso opremo za vodne športe, ki se premika z
veslom in lastno mišično močjo. Sem spadajo kajaki in kanuji, stoječe deske in veliki
zmajski čolni. V preteklosti je služil kot prevozno sredstvo po rekah, danes pa pretežno
za šport, rekreacijo in sprostitev. Izposojo najrazličnejših kanujev bi na Green Laku
ponudili tudi mi, da bi se posameznik lahko sproščal/treniral sam ali v skupini.



Supanje: V zadnjih letih je to eden izmed najbolj priljubljenih športov. Za supanje
potrebujemo desko – sup, veslo in ravnotežje. Premikamo se tako, da na deski stojimo
in se s pomočjo vesla premikamo. Na deski lahko tudi sedimo. Običajno je sup
namenjen za eno osebo. Supamo pa lahko tudi v skupini ali v paru, da si delamo družbo.
Preveslamo lahko precej velike razdalje. Na Green Laku bi imeli možnost izposoje
opreme za ta šport.

Slika 11: Supanje


Vejkanje: Vejkanje, wakeboarding ali deskanje na vodi je šport, pri katerem
posameznika z desko vleče čoln ali pa se ta drži vlečne vrvi, ki je pritrjena na vlečnico.
Na prvi pogled je videti preprosto, a v resnici zahteva kar nekaj vaje. Tu gre tudi za
precej drag šport, saj moraš poleg opreme (deska, posebni čevlji, jopič, čelada) plačati
še karto za vlečno vrv. Že kar nekaj let so te »proge« postavljene na gramoznicah v
Avstriji. Najbolj znano jezero v bližini je Schwarzl See, ki nudi zelo razgibano progo
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za vejkanje, saj imajo tudi skakalnice za izkušene posameznike. Žičnico za vejkanje so
nedolgo nazaj postavili tudi na Green Laku, vendar zaradi težav z nestabilnim terenom
parka še niso odprli. Upamo, da bodo strokovnjaki hitro našli rešitev in bo ta priljubljen
šport stekel tudi na tem območju. Proti plačilu bi za izposojo ponudili tudi vso ustrezno
opremo.

Slika 12: Vejkanje


Napihljiva igrala na vodi: V vodo bi za dodatno popestritev postavili napihljiva igrala,
kot smo jih navajeni marsikje na morju in tudi v velenjskem jezeru. Obiskovalec bi si
kupil karto in nato užival v plezanju in metanju v vodo.

Slika 13: Vodni park
Pri vseh teh vodnih dejavnostih bi pa obvezno poskrbeli tudi za varnost. V času uradnega
odprtja parka, bi bilo vedno na voljo zadostno število reševalcev iz vode. Ob večjih dogodkih
pa tudi nujna medicinska pomoč.
3.2.1.2 Dejavnosti ob vodi
Tudi okolica jezera nam ponuja številne možnosti za sprostitev in rekreacijo, saj je površina res
velika.


Odbojka: Odbojka je skupinski šport, pri katerem moramo uporabljati celo telo (največ
naše roke). Ta šport je vedno bolj priljubljen med mladimi. Pri tem športu moraš
18
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odbojkarsko žogo s posebnimi gibi podajati čez mrežo. Na Green Laku imajo
odbojkarsko igrišče na mivki. Če želimo, si doma vzamemo odbojkarsko žogo, da lahko
tam igramo. Mi bi v ponudbo vključili tudi izposojo žog in možnost rezervacije igrišča.


Sprehajalnica: Ljudje zaradi napornega delovnika na delovnih mestih, kjer veliko časa
sedijo, želijo popoldneve in vikende preživeti v naravi. Sprehajalne poti so zagotovo
nekaj, kar pritegne domačine iz občine Kidričevo pa tudi druge obiskovalce in domače
ter tuje turiste. Green Lake namreč privablja vse več turistov iz bližnjih in bolj
oddaljenih krajev. Sprehajalne poti bi lahko vodile skozi gozd v bližini Green Laka in
okoli jezera. Gozd predstavlja »pljuča« našega planeta, ponuja svež zrak in stik z
naravo. Bližina vode je vedno privlačna za ljudi. Sprehajalne poti predlagamo torej
skozi gozd in okoli jezera. Opremljene bi lahko bile z informativnimi tablami ali
nalogami in izzivi za otroke. Tako bi pritegnili tudi družine.



Kolesarska steza: Do Green Laka še ni urejenih kolesarskih poti, zato bi bilo nujno, da
se jih da v ponudbo. Uredili bi tudi kolesarsko stezo, ki bi vodila okrog jezera in
omogočila obiskovalcem, da si celotno jezero ogledajo z drugega vidika. Ob poti bi bile
tudi klopce, kjer bi se lahko ustavili, se okrepčali ali zgolj uživali v prelepi naravi.
Obiskovalci bi imeli pri nas na voljo tudi kolesa in čelade za izposojo. Ne bi pozabili pa
niti na najmlajše, zato bi v ponudbo dodali otroške sedeže in prikolice, ki se jih pritrdi
na kolo.



Napihljiva igrala za otroke: Ta igrala ponujajo veliko zabave za otroke in priložnost
za druženje. Napihljiva igrala za otroke bi lahko popestrila konec sprehajalne poti.
Predlagali bi, da se jih postavi v času počitnic, konec tedna ali ob prazničnih dnevih.
Postavljena bi bila poleg bara. Starši se lahko tako v miru okrepčajo, otroci pa sprostijo
še vso odvečno energijo.



Ponudba hrane in pijače: Ob jezeru je že urejena ponudba hrane in pijače. Ker pa
želimo pritegniti družine z otroki, bi v ponudbo dodali različne sladolede, smutije,
bubble tea in zdrave prigrizke. Od hrane predlagamo kose pice, različne sendviče, pečen
krompirček in solate. Sodelovali bi z bližnjimi kmetijami, ki bi pripravile zanimive jedi
in prigrizke z ekološkimi domačimi sestavinami.

3.2.2


Kulturne dejavnosti
Nastopi glasbenih skupin: Na območju Green Laka so že organizirani različni
koncerti, mi pa bi to ponudbo še razširili. O tem smo več zapisali v predstavitvi
trženjskega načrta in v programu našega turističnega produkta – FULLAKE.
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3.3 DODATNE

DEJAVNOSTI NA

GREEN LAKU –

PREDSTAVITEV TRŽENJSKEGA

NAČRTA

Da bi ljudje še v večjem obsegu obiskovali in koristili storitve Green Laka, predvsem pa ob tem
uživali in zdravo živeli, bi v okviru že ponujenih aktivnosti (pri katerih smo tudi sami ponudili
kar nekaj možnosti za izboljšanje), potekale še dodatne aktivnosti med poletnimi počitnicami:


urice joge ob vodi,



učenje plavanja,



urice aerobike ob sproščujoči vodi,



streljanje z lokom,



ustvarjalne delavnice,



poslušanje pravljic in barvanje kamenčkov ob vodi,



jahanje konja ob vodi,



učenje odbojke v vodi: Vodno igrišče bi bilo postavljeno tako, da bi bilo primerno za
dobre in tiste malo manj dobre plavalce. Dobri plavalci bi igrali na globljem delu jezera,
tisti malo slabši, pa na plitvini.



od cveta do medu: Čebele vodo potrebujejo za mehčanje kristaliziranega medu in za
pripravo hrane. Prav tako jo uporabljajo v hudi poletni vročini za hlajenje notranjosti
panjev. Čebelja družina tako skozi celo leto porabi približno 30 l vode, in sicer tiste, ki
jo čebele prinesejo v panj v svojih mednih želodčkih. Na tej delavnici boste izvedeli vse
o čebelah in o proizvodnji medu. Prav tako pa bomo izdelovali predmete iz čebeljega
voska.



štafetne igre,



folklorni nastopi,



čutna pot ob vodi,



igre z žogami,



popestritev toplih večerov z glasbeni nastopi,



poslikava obraza,



izdelovanje nakita,



glasbeni nastopi.

Ob dejavnostih bi ponujali in degustirali proizvode ponudnikov v našem kraju (kmetije Kotnik
in Čelofige, Pri OMI Neži ter Pekarne Metličar, Žitnik, Medved,).
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Za dobro voljo z glasbo pa bodo poskrbele Vesele Polanke – ljudske vaške pevke, Kreativke,
Pepi Krulet, pihalni orkester, lokalna tamburaška skupina, pevka/vaščanka Nuša Rojs.

V našem urniku FULLAKA je v nadaljevanju predstavljeno, kdo bo določeno
dejavnost/delavnico prevzel. Na turistični tržnici pa bomo določene dejavnosti tudi prikazali.

ORGANIZACIJA TURISTIČNEGA PRODUKTA

4

Turistični produkt bo organiziran pod okriljem raziskovalcev učencev in njihovih mentorjev.

4.1 CILJNE SKUPINE
Naš turistični produkt je namenjen
-

turistom,

-

domačinom,

-

družinam,

-

otrokom od 6. leta dalje,

-

vsem, ki imajo radi medgeneracijska druženja,

-

vsem, ki želijo kulturne in športne sprostitve ob vodi.

4.2 NAMEN
Namen našega turističnega produkta je, da bi obiskovalci v toplejših dneh – poletnih mesecih
(od začetka junija do konca avgusta) kvalitetno, sproščeno in zabavno doživeli in spoznali
pomen zdravilnega učinka vode in pozitiven energijski vpliv na telo.
Nekaj denarja bo namenjenega povračilu nastalih stroškov, del pridobljenih denarnih sredstev
pa bomo namenili v Šolski sklad OŠ Cirkovce, ki že več let pomaga socialno ogroženim
otrokom naše osnovne šole:

- pri nabavi šolskih potrebščin,
- obiskovanju šole v naravi,
- financirajo poučne predstave in prevoze,
- brezplačna prehrana.
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4.3 URNIK FULLAKA
Dejavnosti se bodo dogajale dopoldan (med 8.00–11.00), popoldan (med 14.00–17.00) in
zvečer od 18.00 ure dalje. Dvakrat tedensko (ponedeljek, torek) pa bo organizirano tudi dnevno
varstvo za otroke stare več kot 6 let od 8.00 do 16.00. Varstvo bodo prevzeli člani društva:
Vzrejno-turistična kmetija Goljevšček – Nazaj na konja. Varstvo bo poleg delavnic vključevalo
tudi hrano in pijačo.
V nadaljevanju predstavljamo urnik delavnic:
DAN

ČAS

ORGANIZIRANA
DEJAVNOST

DELAVNICO BO
VODILO
DRUŠTVO

PONEDELJEK

dopoldan

Urice joge ob
zelenem jezeru

Šola zdravja
Cirkovce

popoldan

Učenje plavanja v
vodi

Športno društvo
Vodni škrat

dopoldan

Urice aerobike ob
vodi

Šola zdravja
Cirkovce

popoldan

Streljanje z lokom

Strelsko društvo
Kidričevo

dopoldan

Učenje plavanja v
vodi

Športno društvo
Vodni škrat

popoldan

Jahanje konja ob
vodi

Kmetija Goljevšček

dopoldan

Urice joge ob
zelenem jezeru

Šola zdravja
Cirkovce

popoldan

Učenje vodne
odbojke

Športno društvo
Njiverce

dopoldan

Od cveta do medu

Čebelarstvo Damijan
Medved

popoldan

Učenje plavanja v
vodi

Športno društvo
Vodni škrat

zvečer

Folklorni nastopi

Folklorno društvo
Cirkovce,
tamburaška skupina

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK
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SOBOTA

NEDELJA

dopoldan

Čutna pot ob vodi

Šola zdravja
Cirkovce

popoldan

Igre z žogami v vodi
in ob

Športno društvo
Šikole

zvečer

Popestritev toplih
Pepi Krulet,
večerov z glasbenimi Kreativke, Vesele
nastopi
Polanke

dopoldan

Poslikava obraza

Društvo podeželskih
žena in deklet

popoldan

Izdelovanje nakita

Društvo Svoboda
Kidričevo

zvečer

Glasbeni nastopi

Pihalni orkester,
Nuša Rojs

Poleg plačljivih delavnic bo na voljo še nekaj drugih dejavnosti, ki bodo popestrile dneve. Te
bodo v urnik vključene vsakodnevno in bodo ostalo ponudbo še obogatile. Ponudili bomo še
ustvarjalne delavnice s sproščujočim navdihom vode, poslušanje pravljic in barvanje
kamenčkov ob vodi, štafetne igre … Te dejavnosti bi prevzeli: Društvo podeželskih žena in
deklet, Društvo Svoboda Cirkovce, Športno društvo Lovrenc in tudi mi sami.

4.4 FINANCIRANJE
Glavni vir prihodka bodo delavnice, saj bodo plačljive. Omogočili bomo različne vrste
vstopnic: vstopnica za posamezno delavnico, dnevna vstopnica in tedenska vstopnica. Popust
pa bi nudili sorojencem, torej če se na delavnico prijavi več članov iz iste družine. Vsekakor bo
tudi ugodnejše, če se bo posameznik prijavil na več delavnic, kot če bi se zgolj na eno samo.
Aktivirali bomo društva (Šola zdravja Cirkovce, Športno društvo Vodni škrat, Strelsko društvo
Kidričevo, Društvo podeželskih žena in deklet, Društvo Svoboda Kidričevo, Kmetija
Goljevšček, Športno društvo Njiverce, Čebelarstvo Damijan Medved, Športno društvo Lovrenc,
Folklorno društvo Cirkovce, Športno društvo Šikole), ki nam bodo pomagali pri izvedbi.
Za pomoč bomo poprosili tudi lokalne izvajalce (Pepi Krulet, Kreativke, Vesele Polanke,
pihalni orkester, tamburaška skupina, Nuša Rojs,). Vsa kulturna društva in lokalne nastopajoče
glasbene skupine bodo delovale brezplačno. Zveza kulturnih društev pa bo sprejela sklep, da
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bo vsako društvo, ki bo sodelovalo na delavnicah, dobilo višje donatorstvo s strani Občine
Kidričevo. Na sami kulturni in glasbeni prireditvi pa se bodo pobirali prostovoljni prispevki za
glasbene skupine. Verjamemo pa, da nam bo finančno priskočila tudi na pomoč Občina
Kidričevo (odbor za gospodarstvo), saj se zadnja leta zelo trudi za oživitev Green Laka.
Ves čas pa bi bila na voljo hrana, ki bi bila na bone. Bone bi kupili ob prijavi na delavnice. Na
takšen način bi pomagali tudi lokalnim gostincem in obrtnikom (Restavracija Pan, Kmetija
Kotnik, Čelofiga, Kmetija Žitnik, Pekarna Metličar, gostilna Kurež, Pri OMI Neži).
Tisakrna Batis Plus pa nam bo brezplačno natisnila urnik delavnic.

5 PROMOCIJA TURISTIČNEGA PROGRAMA
Želimo si, da bi bil Green Lake še bil prepoznaven, saj voda tu resnično pozitivno učinkuje
predvsem v poletnih mesecih (od začetka junija do konca avgusta), ko je vsa aktivnost povezana
s športom, kulturo, počitnicami in sprostitvijo.

5.1 REKLAMNI MATERIAL
Pripravili smo reklamni material, s katerim želimo obiskovalce prepričati, da pridejo na
sprostitveno preživljanje svojega prostega časa ob vodi ali v vodi.
V mesecu maju bomo začeli z oglaševanjem:

- Letak: Letaki so pomembno gradivo za promocijo, zato smo jih izdelali tudi mi. Letake
bomo natisnili v nakladi 300 izvodov.
-

Socialna omrežja (Facebook, Instagram, spletna stran šole in občine Kidričevo),

-

Občinsko glasilo – Ravno polje
V zadnji številki občinskega glasila – Ravno polje, ki izide meseca aprila 2022, bo
objavljen napovednik za FULLAKE.

-

Transparenti
Platna z napisi bodo ob cestah naše občine.

-

Radio Ptuj

-

KTV Cirkovce

Naš letak s kratkim video posnetkom bomo poslali na KTV Cirkovce in jih prosili za
objavo.
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6 OSNUTEK PREDSTAVITVE TURISTIČNE PONUDBE NA
TURISTIČNI TRŽNICI
Da bomo ljudem bolje približali naš FULLAKE, smo se odločili za raznoliko ponudbo na naši
turistični tržnici.

Na stojnici bomo predstavljali:
-

inovativne predstavitve dejavnosti, ki bodo potekale na FULLAKU,

-

poslikava telesa s pomočjo šablon našega logotipa,

-

posebno okrepčilo, ki bo prisotno tudi na FULLAKU.

Udeležencem bomo delili letake s predstavitvijo FULLAKA. Na tržnici bo za prepoznavnost in
zanimivo dogajanje poskrbela maskota.
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7 ZAKLJUČEK
V letošnji raziskovalni ekipi nas je kar nekaj, ki prvič sodelujemo v takšnem projektu. Naše
začetno vznemirjenje je kar hitro pošlo, saj smo ugotovili, da je naloga vse prej kot enostavna.
S pomočjo mentoric in ostalih članov pa smo začeli razgibavati naše možgančke in iskali
inovativne ideje, kako bi naš turistični produkt kar najbolj zanimivo pripravili in kasneje
predstavili. Razmišljali smo, kaj nam Green Lake že ponuja, kako bi to kar se da najboljše
izkoristili, in katere dejavnosti bi še dodali, da bi pritegnili obiskovalce.

Naučili smo se, kaj pomeni timsko delo, in kaj lahko vsak od nas v to ekipo prinese. Ideje so
kar deževale, ko smo spoznali, da smo resnično lahko drzni. Naša domišljija res nima meja in
tako smo s pomočjo mentoric strnili najboljše in predvsem uresničljive ideje v urnik naših
delavnic – FULLAKE.

Menimo, da smo bili zelo kreativni. Domislili smo se ogromno idej, kako bi lahko vso ponudbo
okrog jezera še razširili, in kako bi že obstoječo izboljšali. Spoznali smo, da si mladi marsikaj
želimo, in mislimo, da bi to sami boljše opravili kot posamezniki, ki se s že tem ukvarjajo. Ko
pa malo o tem razmislimo in se pogovarjamo z odraslimi, vidimo, da je peljati tak projekt
izjemno zahtevno delo.
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4. SPLETNI VIRI:
-

https://greenlake.si/

-

https://www.urbanatura.si/go/1328;

-

https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=114223&lang=slv

-

https://www.kidricevo.si/src-gramoznica-pleterje-vzhodni-del/

-

https://kidricevo.e-obcina.si/Files/eMagazine/63/42030/September%202014.pdf

-

https://www.mojaobcina.si/kidricevo/novice/osnutek-gradiva-obcinskega-podrobnega-

prostorskega-nacrta-za-obmocje-urejanja-pl76-gramoznica-pleterje---siritev.html
-

https://www.nijz.si/sl/clovesko-telo-in-voda

-

http://www.trajnostnaenergija.si/Trajnostna-energija/Proizvajajte/Obnovljivi-virienergije/Vse-o-obnovljivih-virih-energije/vodna-energija

-

https://mojaleta.si/Clanek/Voda-kot-zdravilo-Metoda-ki-zdravi-mnoge-bolezni

-

https://vizita.si/zdravozivljenje/7-neverjetnih-ucinkov-vode.html

-

https://www.pulzsport.si/clanek/pomen-plavanja-kot-rekreacija/

9 PRILOGE
9.1 LETAK
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Dejavnosti se bodo dogajale:




ČETRTEK

dopoldan (med 8.00–11.00),
popoldan (med 14.00–17.00)
zvečer od 18.00 ure dalje



dopoldan

Urice joge ob zelenem
jezeru



popoldan

Učenje vodne odbojke



dopoldan

Od cveta do medu



popoldan

Učenje plavanja v vodi

PETEK
PONEDELJEK


dopoldan



popoldan

Urice joge ob zelenem
jezeru
Učenje plavanja v vodi





dopoldan

Urice aerobike ob vodi

popoldan

Streljanje z lokom

Folklorni nastopi



dopoldan

Čutna pot ob vodi



popoldan

Igre z žogami v vodi
ob

zvečer

Popestritev toplih
večerov z glasbenimi
nastopi

SOBOTA

TOREK


zvečer


SREDA



Voda in zdravilni turizem –
in

FULLAKE
Čas: junij, julij, avgust

NEDELJA
dopoldan

popoldan

Učenje plavanja v
vodi
Jahanje konja
ob vodi

Kraj: Green Lake


dopoldan Poslikava obraza



popoldan Izdelovanje nakita


zvečer

Glasbeni nastopi

