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POVZETEK NALOGE: 

 
Negova je majhno naselje v Osrednjih Slovenskih goricah. Negova z okolico je bogata z 

naravnimi znamenitostmi. Obiskovalce presenetijo bujni gozdovi s številnimi drevesnimi 

vrstami, ki jih drugod v Sloveniji le še redko najdemo. 

Zadnja leta se je v naše življenje pretihotapilo mnogo sodobnih pripomočkov, kot so mobilni 

telefoni, avtomobilske navigacije in podobno. V naši nalogi smo povezali sodobno 

tehnologijo in mističnost preteklosti. S to povezavo želimo motivirati obiskovalce, utrujene 

od vsakdanjih bremen, da obiščejo naše gozdove in si poiščejo svojo drevo. 

V gozdu smo piskali 21 drevesnih vrst, ki sestavljajo keltski horoskop, jih opremili s 

tablicami z opisom posameznega znamenja ter jim določili geografske koordinate, da jih 

lahko obiskovalci s pomočjo GPS naprav poiščejo. Posebni poudarek smo dali rekorderju 

negovskih gozdov, mogočnemu Žigrtovem hrastu. S keltskim horoskopom hočemo 

obiskovalce spomniti na keltsko poselitev našega prostora, ki je dala enega izmed največjih 

arheoloških zakladov Slovenije – negovske čelade.  

Nalogo smo sestavili s pomočjo pisnih in ustnih virov. V pomoč so nam bile ankete izvedene 

med učenci. 

Naloga je na razpolago v knjižnici OŠ dr. Antona Trstenjaka in na spletni strani šole. 

KLJUČNE BESEDE: Žigrtov hrast, Negova, keltski horoskop, negovske čelade. 
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1. UVOD 

Tema 26. festivala Turizmu pomaga lastna glava, Všeč mi je, nam je sprva predstavljala kar 

velik izziv. Učenci, skupaj z mentorjem, smo več dni tuhtali kako bi se lahko glasil naslov 

naše naloge in kaj bi v njej predstavili. Naslov nas je takoj asociiral na vsem dobro poznano 

socialno omrežje Facebook, vendar zaradi tega še nismo bili nič bližje temi naše naloge. Po 

preletu kulturnih in naravnih znamenitosti našega območja smo se zaustavili pri mogočnem 

Žigrtovem hrastu. Sedaj je bila naša naloga že lažja, ta naravni spomenik smo morali vključiti 

v zgodbo z nadnaslovom Všeč mi je. Učencem v Negovi, tako kot verjetno povsod po 

Sloveniji,  so všeč mobilni telefoni in to ne kateri koli, ampak najbolj tisti »pametni« z 

zaslonom na dotik in vgrajenim GPS sprejemnikom. Sklenili smo, da bomo njihovo »pamet« 

uporabili še za kaj drugega, kot za poslušanje glasbe in igranje iger. Odločili se smo, da bomo 

pripravili sprehajalno pot od negovskega gradu, preko Negovskega jezera do Žigrtovega 

hrasta, ki bo vsebovala zemljepisne koordinate posameznih dreves, katere bodo obiskovalci s 

pomočjo GPS naprave poiskali. Da pa bo to potepanje še bolj zanimivo, bomo poiskali 

drevesa, ki sestavljajo starodavni keltski horoskop.  

Komu pa ne bil všeč prijeten sprehod v okolici spokojnega jezera v zavetju mogočnih dreves? 

Mi smo prepričani, da marsikomu, še posebej če ta sprehod predstavlja svojevrsten lov na 

skriti zaklad, lov na vaše drevo. 

 

1.1  Predstavitev izbrane teme 

V naši nalogi bomo predstavili podroben načrt sprehajalne poti z naslovom »V zavetju 

mogočnega hrasta«. Pot bo vodila od negovskega gradu, preko Negovskega jezera, do 

Žigrtovega hrasta v bližini jezera. Pot katero bomo načrtovali ne bo klasična pot vrisana na 

zemljevid. Po poti nas bodo namreč vodile geografske koordinate posameznih dreves 

keltskega horoskopa. Obiskovalci bodo lahko poiskali samo določeno drevo in jim ne bo 

potrebno prehoditi celotne poti.  

Kaj hočemo z našo nalogo doseči: 

- Obiskovalcem približati naravne znamenitosti Negove z okolico; 

- vzpodbuditi zanimanje ljudi za spoznavanje drevesnih vrst; 

- vzpodbuditi ljudi k aktivnem preživljanju prostega časa; 

- opozoriti obiskovalce na bogato keltsko preteklost širšega negovskega območja; 

- izkoristiti možnosti, ki jih nudijo sodobni mobilni telefoni; 
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- prispevati k prepoznavnosti kraja. 

 

1.2  Metodologija dela 

Pri izdelavi naloge smo uporabili različne metode dela: 

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

- raziskovanje naravne dediščine Negove z okolico s pomočjo literature in interneta; 

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

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

diplomiranim gozdarjem gospodom Stankom Rojkom; 

- anketiranje. 

Postavili smo naslednje delovne hipoteze: 

- Območje Negove je bogato z gozdom; 

- gozdovi v okolici Negove so vrstno zelo pestri; 

- keltski horoskop pritegne zanimanje ljudi; 

- keltska preteklost  je privlačna, a premalo poznana; 

- mladi imajo sodobne mobilne telefone in želijo izkoristi njihove zmožnosti; 

- Žigrtov hrast je premalo poznan in izkoriščen. 

 

2. TEORETIČNI DEL 

2.1 Vsebina teoretičnega dela naloge 

V teoretične delu naloge bomo na kratko predstavili naš kraj Negovo z naravnimi 

znamenitostmi, keltski horoskop ter dediščino Keltov na območju Negove. Predstavilo bomo 

tudi »geocaching« oz. lov na zaklad s pomočjo GPS naprave. Opisali bomo tudi Turistično 

društvo Negova – Spodnji Ivanjci, katero nam bo pomagalo pri naši nalogi.  

2.1.1  Negova 

Negova je naselje v občini Gornja Radgona. Negova je tudi središče krajevne skupnosti 

Negova, ki zavzema 8 naselij in sicer naslednja naselja: Gornji Ivanjci, Ivanjševci ob 

Ščavnici, Ivanjševski Vrh, Kunova, Lokavci, Negova, Radvenci in Rodmošci. V šolski okoliš 

OŠ dr. Antona Trstenjaka spada tudi sosednja krajevna skupno Spodnji Ivanjci v kateri je 5 

naselij: Ivanjski Vrh, Očeslavci, Spodnji Ivanjci, Stavešinci in Stavešinski Vrh. Po popisu leta 

2002 je v osmih vaseh KS Negova živelo 1134 prebivalcev, od tega največ v naselju Negova 
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(329) (Statistični urad RS, 2011).  Negova leži na območju Osrednjih Slovenskih goric. Po 

površju bi lahko naselja KS Negova razdelili na gričevnata in na tista, ki ležijo v dolini reke 

Ščavnice.  

Danes se Negova ponaša predvsem z obnovljenim poznogotskim in renesančnim gradom. V 

novejši zgodovini je bila znana kot rojstni kraj in domovanje kandidata za predsednika 

Slovenije, Ivana Krambergerja.  

Negova je bogata po naravni dediščini. V dolini reke Ščavnice je več slatinskih izvirov, od 

katerih je najbolj znana Ivanjševska slatina z lepo urejenim studencem. V okolici Negove je 

veliko gozdov z izjemnimi drevesi. Za načrtno ravnanje z gozdom so skrbeli gospodarji 

negovske gospoščine, kateri so potrebovali les kot surovino, gozdovi so jim služili za lov.  

Zemljevid 1: Negova 

 
Vir: www.negova.si (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.negova.si/
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2.1.2 Žigrtov hrast 

 

Žigrtov hrast je drugi najdebelejši dob v Pomurju. Obseg debla znaša 673 cm. Drevo je staro 

okrog 255 let. Stoji na pašniku, kjer je nekoč raslo več debelih dreves, od katerih je ostal 

samo še ta hrast. Za ta hrast so lastniku hrasta pred leti ponujali montažno Marlesovo hišo, če 

bi ga smeli posekati in odpeljati. Gospodar se s tem ni strinjal, zato hrast stoji še danes, 

takratni lastnik hrasta pa je že pokojni. 

 

Slika 1: Žigrtov hrast 

 

Foto:  Mojca Rojko 
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Slika 2: Žigrtov hrast z učenci turističnega krožka in gozdarjem gospodom Stankom Rojkom 

 

Foto: Matej Kraner  

2.1.3 Kelti in negovske čelade 

Osrednje Slovenske gorice so že v daljni preteklosti bile središče živahnega kulturo 

zgodovinskega dogajanja. Že pred Rimljani so območje poseljevala keltska plemena, ki so na 

območje današnje prišla v 5. stol. pr. Kr. Iz tega območja izvirajo največja gomilna grobišča v 

Sloveniji, rimske naselbinske ostaline in svetovno znana najdba bronastodobnih negovskih 

čelad iz Ženjaka pri Benediktu. Čelade je leta 1811 na svojem posestvu v Ženjaku našel Jurij 

Slaček. Ženjak danes leži v sosednji občini Benedikt, vendar je območje v preteklosti 

pripadalo negovskem gospostvu, zato so čelade poimenovali po Negovi. Čelade danes 

najdemo v več muzejih po svetu. Le ena je ohranjena v Narodnem muzeju v Ljubljani, kot 

spomin na eno izmed najpomembnejših najdb pri nas.  

Bronaste čelade sodijo v čas med leti 450-350 pr. Kr. ali čas ko se končuje halštatska in 

pričenja latenska kultura. Čelade so uporabljali več stoletij. Zakopane bi naj bile okoli leta 50 

pr. Kr. Negovske čelade razburjajo svetovne znanstvenike predvsem zaradi napisa na robu 

čelade. Napis je v etruščanski pisavi, vendar v keltskem in germanskem jeziku. Vse čelade  

tega tipa nosijo ime negovske čelade ali »Negau Helmet«. Čelade so tako ime Negove 

ponesle v širni svet. (Tušek, 2004, str. 48 – 50). 
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Slika 3: Negovska čelada 

 
Vir: www.slovenskenovice.si (15. 1. 2012) 

Slika 4: Napis na negovski čeladi 

 

Vir: http://rokus01.wordpress.com/2011/05/ 

http://www.slovenskenovice.si/
http://rokus01.wordpress.com/2011/05/
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2.1.4 Keltski horoskop 

Kelti, starodavno ljudstvo, so nekoč živeli skoraj po vsej Evropi. Danes njihovi potomci živijo 

v glavnem na Irskem. Keltska kultura je v Evropi prevladovala med leti 500 in 200 pr. Kr.. za 

Kelte je bil gozd svetišče. V gozdovih so namreč opravljali obrede čaščenja dreves. V 

drevesih so Kelti videli skrivnostno prisotnost bogov in utelešenje človeških značajev. Druidi 

– keltski duhovniki, so horoskop razdelili na 21 dreves, od katerih vsako izmed njih ustreza 

določenemu tipu človeka. Drevesa so razvrščena po devetdnevnih tednih, zato se večina 

dreves pojavi dvakrat v letu. Izjema so le štiri najpomembnejša drevesa v keltskem 

horoskopu, ki se pojavljajo samo na en dan. To sta breza in bukev za poletni in zimski 

solsticij ter hrast in češnja za pomladno in jesensko enakonočje. Za določitev 

posameznikovega drevesa je izhodišče dan rojstva.  

 

Cipresa (25. – 3. februar, 26. – 4. avgust) 

Poglavitna značilnost ljudi, rojenih v znamenju  ciprese, je zvestoba. Ljudje tega znamenja so 

pogostokrat kot  ciprese visoke postave, telesno trdni, a duhovno upogljivi. V ljubezni in 

prijateljstvu so izredno stanovitni in zvesti. Ženske imajo  rade naravo, samotne sprehode, 

čeprav niso nedružabne. Kdor je v stiski, se lahko zanese nanje. Ljudje - ciprese so zadovoljni 

tudi v skromnih razmerah in se zaradi svoje mirnosti včasih zdijo nekoliko puščobni.  

 

Javor (11. – 20. april, 14. – 23. oktober). 

Rojeni v znamenju javorja o samovoljni, to je njihova prevladujoča poteza. So dokaj 

nevsakdanji ljudje, precej inteligentni, z veliko mero originalnosti in smisla za fantazijo. So 

tudi radovedni, zanimajo jih tuje skrivnostne, vendar tisto, kar izvedo, znajo obdržati zase. 

Zanje je značilen tudi pogum, čeprav so sicer bolj zadržani. Niso radi med štirimi stenami 

temveč ljubijo spremembe. Imajo vedno veliko zamisli, vendar jih ne  uresničujejo prav 

zlahka. Telesno so trdi, v ljubezni pa zapleteni, romantični in dokaj nezaupljivi. 

 

Češnja (23. september – jesensko enakonočje) 

V ljudeh češnjah prevladuje modrost. So umirjeni, preudarni, skrbni. Zelo ljubijo sonce in so 

nasploh vedrega značaja. So dobrodušni in nesebični, zato radi pomagajo tistim, ki so v 

težavah. Včasih celo pozabijo nase, vendar pa brž opazijo, če kdo izkorišča njihovo dobroto. 

Imajo čut za pravičnost in se znajo vživeti v probleme drugih. Če vidijo, da jih kdo skuša 
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prevarati, lahko postanejo nevarni. V ljubezni niso pretirano ljubosumni. Na vse gledajo 

filozofsko, saj so globokoumni, inteligentni. V dom prinašajo srečo in mir. 

 

Palma (9. – 18. februar, 14. – 23 avgust) 

To so telesno in po značaju trdni ljudje. Niso dosti obzirni ali sramežljivi in se znajo hitro 

prilagoditi okoliščinam. Radi so v središču pozornosti, všeč jim je, če drugi opazijo njihov 

pogum. Od drugih se radi ponorčujejo, ne marajo pa šal na njihov račun. So ponosni, 

ambiciozni, izjemno optimistični. V svoji samozavesti se mimogrede zapletejo v mnoge 

nevarnosti, vendar se zmeraj izvlečejo. Če česa ne dosežejo, vrtajo še naprej z vso vztrajnostjo 

v isti smeri. V ljubezni so nežni, kar presenetljivo glede na njihovo silovitost. Imajo močna 

umetniška nagnjenj, denar pa jih posebno ne zanima. 

 

Bor (19.  – 28. februar, 24. – 2. september) 

Rojeni v znamenju bora so prefinjeni ljudje. Radi živijo v lepem okolju in zbirajo dragocene 

predmete. Zavedajo se lastne vrednosti, vedo kaj hočejo in za svoje cilje se bojujejo 

pogumno, brezobzirno, pri čemer se ne menijo za sovražnost okolice. Uživajo v tveganjih, 

všeč so jim najbolj nevarni športi, npr. padalstvo ali avtomobilistične dirke. So bolj sebični 

kot plemeniti. Čeprav razmišljajo razumno, se v ljubezni vnamejo bliskovito, tako da se 

včasih kesajo, ko se streznijo. So strastni ljubimci, a se tudi lahko naglo ohladijo. Pri svojih 

odločitvah vztrajajo do konca in ne priznavajo poraza.  

 

Jablana (23.  – 1. januar, 25. – 4. julij) 

To so privlačni ljudje, z veliko ljubkosti in nežnosti. Največkrat so srednje višine in skoraj 

vsakdanje zunanjosti, ki ima svojski čar, skriva pa pravi vulkan, ki lahko nenadno izbruhne. 

So rojeni za ljubezen, saj so sentimentalni, pa tudi erotični. Če v njihovem zakonu zmanjka 

ljubezni, se ozrejo drugam. Zelo so radodarni, včasih kar pozabijo na jutrišnji dan in zaradi 

zapravljanja zlahka zabredejo v dolgove. Z lahkoto si naberejo veliko znanja, s katerim se pa 

nikoli ne bahajo.  So inteligentni in imajo smisel za eksaktne znanosti.  

 

Smreka (2. – 11. januar, 5. – 14. julij) 

Smreka je drevo, ki je prispodoba skrivnostnosti. Ljudje tega znamenja ljubijo pritajeno 

svetlobo, omamne vonjave, starinsko pohištvo v starih hišah n celo pogrebe. Moški so 

nagnjeni h glasbi, ženske pa uživajo v nakitu. Ljudje-smreke so po značaju precej zapleteni. 
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So neredko muhasti, počutijo se osamljene tudi v večjih družbah. Ne govorijo dosti, marveč 

najraje v sebi razmišljajo o svojih pa tudi tujih težavah. Zaradi tega se nikoli zares ne 

sprostijo. Pri delu so skrajno natančni. So analitični duhovi in s posebnim veseljem študirajo 

vse življenje. Težijo za popolnostjo, zato tudi v ljubezni nikoli niso zadovoljni. Preganja jih 

občutek prikrajšanosti. 

 

Breza (24. junij, poletni solsticij) 

To so prijazni, simpatični, elegantni ljudje, ki jim ne manjka življenjske vedrine. Znajo biti 

očarljivi gostitelji. Kljub družabnosti pa včasih delujejo nekoliko togo, ker so moralno strogi 

in zvesti lepi vzgoji. V ljubezni so bolj sentimentalni kot pa strastni in nadvse spoštujejo 

zvestobo, čeprav v zakonu niso najbolj srečni. So inteligentni in ustvarjalni, pri tem pa tudi 

izjemno marljivi, zato lahko dosežejo velike uspehe zlasti v umetnosti. Ne marajo prepirov, 

niso posebno zahtevni ne ambiciozni. Srečni so v domu, polnem knjig. 

 

Jesen (25. maj – 3. junij, 22. november – 1. december) 

To je drevo ambicij. Ljudje tega znamenja se odlikujejo po intelektu, ki ga določa predvsem 

intuicija. Izžarevajo poseben čar,so živahni in privlačni, a klub temu nimajo lahkega značaja. 

Nadvse ljubijo udobje in ga hočejo doseči, ne glede na to, kaj si mislijo drugi. Za krhko 

zunanjost skrivajo trdno voljo in smisel za natančno analizo problemov. Tako so največkrat 

uspešni pri doseganju ciljev. V ljubezni so uspešni, pametni in zvesti. Včasih so sebični in bi 

najraje videli, da bi drugi ravnali z njimi z njimi kot s posebnimi dragocenostmi. 

 

Jerebika (1. – 10. april, 4. – 13. oktober) 

Ljudje, rojeni v znamenju jerebike, so nežne zunanjosti, a to je varljivo, saj znajo prenesti tudi 

najhujše udarce usode. So zelo egocentrični, skoraj zaljubljeni vase. Hočejo se prikazati v 

najboljši luči, skrbno in elegantno se oblačijo ter se dolgo preučujejo pred ogledalom. Večkrat 

jim manjka skromnost, zdijo se celo vzvišeni, vendar so v sebi izredno občutljivi, niso pa tudi 

brez treznega razuma. Veliko jim je do tega, da živijo po svoje. V ljubezni niso preračunljivi, 

veliko dajejo, a tudi veliko zahtevajo. Ljubijo tiho družinsko življenje. Težko uresničijo svoje 

precejšnje ambicije, ker se izgubljajo v drobnarijah. 
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Topol (4. – 8. februar, 1. – 13. maj, 5. – 13. avgust) 

Za ljudi tega znamenja je najbolj značilen velik pesimizem. V vsem vidijo le najslabše možne 

posledice razvoja. Ob vsaki priložnosti kritizirajo. Kljub takim nagnjenem niso nedružabni, 

izbrana družba ima nanje prav ugoden vpliv. Včasih se zelo grizejo zaradi malenkosti, težave 

jih spravljajo v obup in samopomilovanje, čeprav na zunaj kažejo kar cinično vedrino. Pri 

delu so skrbni, natančni in vztrajni. Ni jim tuja želja po denarju in za svojo prihodnost znajo 

dobro poskrbeti. Zelo so samostojni in se doma ne počutijo srečne. Če jih zakonski partner 

zapusti, iz tega ne delajo posebnih problemov. Radi imajo svoje otroke. 

 

Leska (22. – 31. marec, 24. september – 3. oktober) 

To so najbolj nenavadni ljudje keltskega horoskopa. Na zunaj so največkrat neopazni, kljub 

temu pa imajo izreden vpliv na vse okrog sebe. V njih je nekaj magičnega. So izredno 

bistrovidni, tako da so nekateri med njimi zmožni uganiti skrite misli drugih ljudi. Vse takoj 

razumejo in se učijo z lahkoto. Mnogi so dobri socialni delavci in bojevniki. Njihova posebna 

poteza je velika sprejemljivost in zvijačnost. So pravi čarovniki v službi dobrega, a tudi zla. 

Njihova ljubezen se v trenutku spremeni v sovraštvo. Kot sovražniki so lahko nevarni in 

maščevalni. 

 

Vrba (1. – 10. marec, 3. – 12. september) 

Ljudje tega znamenja so privlačni in ranljivi, nepremišljena beseda jih žalosti. So zelo 

čustveni in poetični, ljubijo bližino vode, jesensko listje, parfume in otožna poslavljanja. 

Imajo smisel za umetnost, včasih so pravi jasnovidci. Uživajo v romantičnih podvigih, toda 

pri vsem tem znajo tudi trdno stati na zemlji. Pretvarjanje in laž jim nista tuja. Če se za nekaj 

odločijo, to skušajo doseči z mirno vztrajnostjo, kar velja zlasti za moške. V ljubezenskem 

življenju so precej nestalni, celo viharni in jih posebno veselijo prepovedani sadovi. Neredko 

prav uživajo v lastni bolečini. 

 

Gaber (4. – 13. junij, 2. – 11. december) 

To znamenje opredeljuje ljudi s hladno lepoto. Ženske so v mladosti lepe, toda brez prave 

topline. Nasploh se ljudje tega znamenja zdijo oholi, ker povsod iščejo popolnost. Imajo 

dober okus in velik smisel za umetnost. Lepa zunanjost naredi nanje večji vtis, notranjost jih 

skoraj ne zanima. Radi pripadajo raznim združenjem in so ponosni na odlikovanja. Vsakdanje 

povprečnosti jih dolgočasijo. So bolj konservativni in dostojni, toda prijetni.  Imajo velik čut 
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za odgovornost, pri čemer jih ne ustavi niti lastna škoda. So precej inteligentni, na ljubezen pa 

gledajo resno. 

 

Bukev (21. december – zimski solsticij) 

Ljudje tega drevesa so lepe zunajosti in zanjo skrbijo tudi v starosti, ker se bojio debelosti. 

Imajo polno stvarnih zamisli, ki jih nadvse uspešno uresničujejo. Pri tem imajo pred očmi 

predvsem gmotno korist. Običajno jim v življenju ničesar ne manjka. Delajo vestno, temeljito, 

vse znajo učinkovito analizirati. So nagnjeni k skoposti, ne marajo tveganj, tudi v ljubezni ne. 

So telesno vzdržljivi. Bolj kot sreča v ljubezni jih osrečuje bogastvo. Uživajo v luksuzu in 

laskanju znancev. Radi majo otroke. 

 

Oreh (21. – 30. april, 24. oktober – 12. november) 

Pripadniki oreha so pogosto lepe zunanjosti, ki pa deluje nekoliko izumetničeno. So muhasti, 

pri tem pa tudi strastni, sebični in napadalni. Hkrati so lahko mimogrede tudi prijateljski in 

velikodušni. Neprestano nihajo med ljubeznijo in sovraštvom, poštenjem in nepoštenjem, 

zvestobo in izdajstvom. Zato okolico presenečajo. Zanjo biti nevarni ter veliko tvegajo. So 

bolj samotarski in nezaupljivi, ne marajo kompromisov in tujih nasvetov. Včasih se zaprejo v 

molk. Pri uveljavljanju so brezobzirni, zaradi trmoglavosti se zapletajo v hude težave.  

 

Brest (12. – 24. januar, 15. – 25. julij) 

Tudi za ljudi tega drevesa je značilna dobrohotnost. Večkrat so visoke rasti in čepe zunanjosti. 

So umirjeni in zadovoljni z malim, izredno pošteni, pri odločanju pa včasih kar preveč 

premišljeni in natančni. So nenavadno iskreni, v drugih vidijo le dobre strani, zato so lahko 

razočarani. Niso posebno strastni ljubimci, so pa zvesti za vse življenje. So nagnjeni 

ukazovalnosti tako v zakonu kot drugje. Radi imajo humor in življenje brez zapletov. 

 

Kostanj ( 14. – 24. maj, 12. – 21. november) 

Ljudje tega znamenja so navadno trdnega značaja, močni pa so tudi duševno. Zelo ljubijo 

pravičnost in svobodo. Vsaka krivica jih tako razburi, da postanejo grobi. . nimajo smisla za 

diplomacijo. Včasih uživajo v prepiru, izzivanju in kljubovanju. V ljubezni skrivajo mnoge 

potlačene želje, čeprav os navzven moralisti. Zdijo se divji, neukrotljivi, a pod grobo skorjo 

so občutljivi. Potrebujejo ljubezen, toda do partnerja so pogosto prepirljivi, godrnjavi. Resno 

se zaljubijo le enkrat. Odprejo se tistemu, ki jim zna potrpežljivo prisluhniti 
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Hrast (21. marec – pomladansko enakonočje) 

Rojeni v znamenju hrasta so podobni svojemu drevesu. So telesno močni, dobrega zdravja in 

kar cvetočega videza. Sovražijo vsako bolehnost in slabotnost. Nobene nevarnosti se ne 

ustrašijo, vendar so pri tem večkrat bolj trmasti kot pa pogumni. Niti iz povsem brezizhodnih 

položajev se nočejo umakniti. Pri delu so zelo vestni, natančni, vsaki zadevi hočejo priti do 

dna. Zaradi svoje premočrtnosti imajo večkrat težave. So svobodoljubni in spoštujejo tudi 

svobodo drugih. V ljubezni pa so precej nestanovitni in nezvesti. Šele z leti se umirijo. V 

glavnem jih zanimajo stvarni in jasni cilji, ker so ljudje dejanj. 

 

Lipa (11. – 20. marec, 13. – 22. september) 

Ljudje lipe so v mladosti postavni in lepi, kasneje pa nagibajo k debelosti. Svoje čare znajo 

izvrstno izrabljati, so pa tudi odlični lažnivci. Na zunaj so večinoma umirjeni, zdijo se celo 

mehkužni, vendar so lahko tudi bučno razigrani. V sebi imajo mnogo nasprotujočih si teženj. 

Nagnjeni so k lenobi in sanjarjenju, uresničujejo pa veliko manj, kot si zamislijo. Jezdijo se 

nad svojo usodo, zmeraj se nekaj in so izredno redoljubni. Nanje se ni mogoče preveč zanesti, 

ker so v sebi zelo negotovi. V družini si želijo veliko otrok. 

 

Figovec (14. – 23. junij, 12. – 20. december) 

Ljudje, ki pripadajo temu drevesu, so mu podobni po svoji občutljivosti, zlasti glede na 

okolje. Potrebujejo namreč veliko toplote in občutka svobode, ker težko prenašajo neuspehe. 

So blagi, sentimentalni, obzirni do drugih. Zelo se navezani na svojo družino, ženske so 

idealne soproge in matere. V sebi pa so precej omahljivi in pretirano samokritični, kar skupaj 

z lenobnostjo lahko prispeva k poklicni neuspešnosti. Sicer neprestano nekaj delajo, a brez 

posebnega žara. So praktičnega duha, ljubijo udobje, znajo biti tudi samovoljni. (Antič, 1995, 

str. 3- 49). 

 

2.1.5 Geocaching 

Geocaching je visoko tehnološka avanturistično-raziskovalna igra lovljenja zakladov. Igrajo 

jo po vsem svetu tako imenovani "geolovci" z GPS napravami ali mobilnimi telefoni, ki imajo 

vgrajen GPS. Osnovna ideja igre je, da najdeš skriti zaklad s pomočjo GPS in namiga. Vsak 

zaklad je določen z geografskimi koordinatami. 
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2.1.6 Predstavitev projekta lokalni skupnosti, osnovni šoli in 

predstavnikom turističnega društva 

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

Društvo povezuje krajane krajevne 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. Društvo šteje danes 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; 

- izleti in ekskurzije.  

S projektom smo seznanili predsednico turističnega društva gospo Alenko Šiško, ki je idejo z 

veseljem sprejela ter izrazila pripravljenost za sodelovanje.  

Naš projekt smo predstavili tudi ravnateljici gospe Slavici Trstenjak. Gospa ravnateljica nam 

je omogočila nabavo potrebnega materiala.  

 

3. RAZISKOVALNI DEL NALOGE 

3.1 Rezultati ankete med učenci  

Ankete smo izvedli med učenci osnovne šole in sicer od šestega do devetega razreda. S 

pomočjo anket smo hoteli izvedeti, kako so učenci seznanjeni s sodobno tehnologijo, ki jo 

ponujajo mobilni telefoni ter kako poznajo naravne znamenitosti negovskega šolskega 

okoliša. Anketo je reševalo 44 učencev od tega 25 deklet. 
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Ali imaš mobilni telefon?

98%

2%

da

ne

 

Ima tvoj telefon GPS sprejemnik?

31%

36%

33%

da

ne

ne vem

 

 Od 44 učencev le eden nima mobilnega telefona, 31 % učencev z mobilnimi telefoni ima v 

njih vgrajen GPS sprejemnik. 36 % učencev ne ve če ima vgrajen GPS sprejemnik. Zanimivo 

je, da so vsi fanti vedeli ali imajo njihovi telefoni vgrajen GPS sprejemnik. Ugotovili smo, da 

imajo učenci iz 8. in 9. razreda skoraj izključno pametne mobilne telefone z vgrajenim GPS 

sprejemnikom. 

Si že slišal za Kelte?

80%

20%

da

ne

 

Si že slišal za negovske 

čelade?

98%

2%

da

ne

 

Vsi učenci, razen učencev 6. razredov so že slišali za Kelte. Negovske čelade poznajo vsi 

razen enega učenca. Vendar učenci ne povezujejo Keltov z negovskimi čeladami.  

Poznaš keltski horoskop?

42%

58%

da

ne

 

Veš katero drevo si po keltskem 

horoskopu?

41%

59%

da

ne
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Dobra polovica učencev še ni slišala za keltski horoskop. Tisto, ki so za ta horoskop slišali 

tudi vedo v katerem znamenju so rojeni. Vse učence, razen dveh, zanima v znamenju katerega 

drevesa so rojeni. 

 Naštej nekaj naravnih znamenitosti negovskega šolskega okoliša
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Kot naravno znamenitost Negove največ učencev prepoznava Negovsko jezero, zelo visoko 

se je uvrstil tudi Žigrtov hrast. 5 učencev je kot naravno znamenitost prepoznalo najvišji grič 

v Negovi, imenovan Kugel. Veliko učencev je med naravne znamenitosti prištevalo tudi 

negovski grad, pranger in domačijo dr. Antona Trstenjaka. Na podlagi tega lahko sklepamo, 

da učenci ne ločijo med naravno in kulturno dediščino.   

 

3.2 Oblikovanje turističnega proizvoda 
Turistični proizvod, ki ga želimo pripraviti predstavlja pripravo pohodne poti od Negove 

preko negovskega jezera do Žigartovega hrasta. Po poti bomo z geografskimi koordinatami 

določili drevesa keltskega horoskopa ter jih opremili s tablami in opisom posameznega 

simbola po keltskem horoskopu. Vse to bomo zbrali v zloženki, ki bo na voljo v pisarni 

turističnega društva in na lokalnih turističnih kmetijah. S to zloženko želimo vzpodbuditi 

obiskovalce, da se bodo podali na to poučno pot, na kateri bodo lahko spoznali rastlinsko 

pestrost negovskih gozdov z rekordnim Žigartovim hrastom na čelu. Dodatna motivacija na 

poti bo spoznanje keltskega horoskopa ter iskanje dreves s pomočjo GPS naprave. 

 

3.2.1 Priprava tabel 

Na 21 lesenih tablic, v velikosti 19 x 15 cm, smo s kaligrafsko pisavo napisali vrsto drevesa 

ter datume rojstva, ki pripadajo določenemu drevesu. Tablice smo poslikali z alkoholnimi 

flomastri ter jih za večjo obstojnost polakirali. Na hrbtno stran tablice smo zalepili 
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plastificirani opis drevesa ter značajske lastnosti ljudi rojenih v znamenju tega drevesa.  Napis 

smo na tablico nalepili z obstojnim lepilom. Tablice bomo obesili na drevesa v višini oči, tako 

da bodo obiskovalcem hitro vidna. Vse tablice so enake velikosti in označene z enakim tipom 

pisave. Na tablice smo pritrdili kavelj, ki omogoča lahko pritrditev. 

Slika 5: Izdelava tabel 

  
Foto: Matej Kraner 

 

 

3.2.2 Določitev dreves ter njihovih zemljepisnih koordinat  

Pri izboru dreves nam je pomagal dolgoletni rajonski gozdar in sedanji vodja enote Zavoda za 

gozdove Slovenije, gospod Stanko Rojko. Gospod Stanko Rojko je tudi aktiven član 

Turističnega društva Negova – Spodnji Ivanjci. Člani turističnega krožka skupaj z mentorjem 

ter gozdarjem smo se podali na pot od Negove proti Žigartovem hrastu. Opremljeni smo bili s 

fotoaparati, GPS napravo, tablicami z opisi dreves, s kladivom in žeblji. Gospodu Stanku 

Rojko smo dali seznam dreves. Gospod Stanko Rojko nam je povedal, da lahko v Negovi in 

okolici najdemo preko 70 drevesnih vrst, kar je za slovenske razmere nadpovprečna gozdna 

pestrost. Tej pestrosti so pripomogli lastniki negovske graščine, saj so načrtno skrbeli za 

gozdove in njihovo pestrost. Ugotovili smo, da bomo v naravi lahko našli vsa drevesa 

keltskega horoskopa razen palme, ki je rastlina sredozemskega podnebja. Odločili se smo, da 

bomo tablico z opisom palme namestili v bližino Žigrtovega hrasta. Verjamemo, da bo 

obiskovalec rojen v znamenju palme zadovoljen, ko bo opis svojega znamenja prebral v senci 

mogočnega hrasta, ki nobenega ne pusti ravnodušnega. 

Drevesa smo locirali v okolici negovskega gradu, cerkve in šole, v okolici lovskega doma ter 

v okolici jezera. 
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Tabela 1: Seznam dreves z geografskimi koordinatami in fotografijami 

DREVO GEOGRAFSKE 

KOORDINATE 

FOTOGRAFIJA 

CIPRESA N 46° 36.584' 

E 015° 56.250' 

 

JAVOR N 46° 36.560' 

E 015° 56.277' 

 

ČEŠNJA N 46° 36.572' 

E 015° 56.275' 

 

 

BOR N 46° 36.844' 

E 015° 57.894' 
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JABLANA N 46° 36.614' 

E 015° 56.278' 

 

SMREKA N 46° 36.176' 

E 015° 56.955' 

 

BREZA N 46° 35.859' 

E 015° 57.895' 

 

JESEN N 46° 36.173' 

E 015° 56.895' 
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JEREBIKA N 46° 36.543' 

E 015° 56.247' 

 

TOPOL N 46° 36.593' 

E 015° 56.238' 

 

LESKA N 46° 36.618' 

E 015° 56.232' 

 

VRBA N 46° 35.645' 

E 015° 58.036' 
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GABER N 46° 36.180' 

E 015° 56.955' 

 

BUKEV N 46° 35.847' 

E 015° 57.896' 

 

OREH N 46° 36.630' 

E 015° 56.243' 

 

BREST N 46° 36.630' 

E 015° 56.272' 
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KOSTANJ N 46° 35.848' 

E 015° 57.318' 

 

HRAST N 46° 35.666' 

E 015° 58.049' 

 

LIPA N 46° 36.579' 

E 015° 56.223' 

 

PALMA N 46° 35.666' 

E 015° 58.049' 
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FIGOVEC N 46° 36.440' 

 E 015° 56.098' 

 

Foto: Matej Kraner in Katarina Klemenčič 

 

Po končanem popisu dreves smo vse koordinate preverili tako, da smo koordinate vstavili v 

spletno aplikacijo Google zemljevidi. Ugotovili smo, da so koordinate točne. Obisk gozda z 

gospodom Stankom Rojkom je bil zelo poučen. Pojasnim nam je izvor dreves, njihovo 

uporabnost, bolezni ki jih ogrožajo ter načine na katere se razmnožujejo. Še posebej zanimiva 

je bila zgodba lipe, ki stoji pri cerkvi. Lipo so posadili leta 1934 v spomin na atentat na 

jugoslovanskega kralja Aleksandra I. Karađorđevića, ki se je zgodil v francoskem Marseillu. 

Ko so drevo posadili so h koreninam zakopali steklenico z opisom tega dogodka. V 

neposredni bližini raste lipa, ki je bila posajena 25. junija leta 1991, na dan ko smo razglasili 

samostojno državo. Med korenine so prav tako zakopali steklenico z opisom tega dogodka.  

Slika 6: Pri drevesu 

 

Foto: Matej Kraner 
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Slika 7: Vpis koordinate Žigrtovega hrasta v program Google zemljevidi (točka je prikazana z 

zeleno puščico) 

 

Vir: http://maps.google.com/ 

http://maps.google.com/
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3.2.3 Priprava simbolov poti 

Za našo sprehajalno pot smo si izbral dva simbola. Poiskali smo simbol, ki povezuje Kelte in 

drevesa. Po brskanju po internetu smo naleteli na keltski simbol drevesa življenja, ki nam je 

služil kot osnutek za naš simbol. Tako smo poleg Žigrtovega hrasta izbrali še simbol drevesa 

življenja. Simbola bosta navedena vseh dokumentih, ki se bodo nanašali na sprehajalno pot. 

 

Slika 8: Drevo življenja – keltski simbol 

 

Vir: www.celtic-tattoo.net  

Slika 9: Žigrtov hrast  

 

Avtor: Tjaša Kocbek 

 

http://www.celtic-tattoo.net/
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3.3 Finančni načrt turističnega proizvoda 

Priprava pohodne poti z naslovom, V zavetju mogočnega hrasta, ne zahteva posebnih 

finančnih sredstev. Vezane plošče za table z opisi niso predstavljale stroškov, saj so narejene 

iz odpadnih delov vezanih plošč, ki ostanejo pri pouku tehnike in tehnologije. Ostali material 

smo dobili na voljo od gospe Daniele Šedivy, učiteljice likovne vzgoje. Tiskanje zloženk bo  

krilo TD Negova Sp. Ivanjci.  

3.4 Trženje in promocija turističnega proizvoda 

Sprehajalno pot bomo tržili na različne načine. Predvsem bomo izkoristili brezplačne medije, 

ki ponujajo možnost oglaševanja. Ustvarili smo facebook stran, kjer je pot predstavljena. 

Izdelali smo zloženko, z vsemi podatki, ki so pomembni za obiskovalca, ki bi rad prehodil to 

pot (glej prilogo 1). Zloženko bo mogoče dobiti v prostorih TD Negova – Spodnji Ivanjci, na 

turistični kmetiji Alenka v Zgornjih Ivanjcih in v baru Graščak v Negovi. Nekaj izvodov te 

poti bomo imeli na razpolago za obiskovalce šole dr. Antona Trstenjaka v Negovi. 

Mediji v  katerih bomo tržili: 

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

območju Pomurja); 

- Facebook  

- 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; 

- Domače novice - lokalni časopis, ki pokriva območje upravne enote Lenart; 

- Ovtarjeve novice - lokalni časopis Osrednjih Slovenskih goric. 

-  

4. ZAKLJUČEK 

V okviru naše naloge smo pripravili sprehajalno pot z naslovom V zavetju mogočnega hrasta. 

Sprehajalno pot smo povezali z drevesi, ki jih lahko najdemo v keltskem horoskopu. S tem 

smo hoteli pot narediti bolj privlačno, drugačno od že obstoječih učnih poti. Poti nismo 

predstavili s klasičnim zemljevidom, temveč smo drevesa označili z geografskimi 

koordinatami. Na tak način smo k obisku te poti hoteli pritegniti mlade in navdušence nad 

sodobno tehnologijo.   

http://www.panonija.net/


Všeč mi je!                                                                                             V zavetju mogočnega hrasta 

 29 

Med pripravo naloge smo dobili odgovore na nekatere delovne hipoteze. 

1. hipoteza in 2. hipoteza: Območje Negove je bogato z gozdom. Gozdovi so vrstno zelo 

pestri. 

Gozdar gospod Stanko Rojko je potrdil našo tezo, da je območje Negove nadpovprečno 

poraščeno z gozdom ter,da so gozdovi vrstno zelo pestri. 

3. hipoteza: Keltska preteklost je za ljudi privlačna, a premalo poznana: 

Na podlagi raziskovanja s pomočjo literature in interneta smo ugotovili, da je območje 

Osrednjih Slovenski goric bilo privlačno za keltsko poselitev. O tem nam pričajo negovske 

čelade, kot ene izmed najpomembnejših arheoloških najdb na prostoru Slovenije. Po 

pogovoru z učenci in odraslimi, smo ugotovili, da skoraj so že vsi slišali za negovske čelade, 

vendar o njih ne vedo veliko in jih ne povežejo s keltsko poselitvijo. 

4. hipoteza: Keltski horoskop pritegne zanimanje ljudi: 

To hipotezo lahko v celoti potrdimo. Vsakdo, ki je slišal za našo letošnjo temo, je izkazal 

zanimanje za keltski horoskop. Ne samo učenci, tudi učitelje je zanimalo, katero drevo so po 

keltskem horoskopu.  

5. hipoteza: Mladi imajo sodobne mobilne telefone: 

Ta teza velja predvsem za učence 8. in 9. razredov, še posebej za fante. Dekleta pogosto niso 

vedela, če imajo vgrajene GSP sprejemnike in so po pogovorih z sošolci ugotovile, da jih 

imajo. 

6. hipoteza: Žigrtov hrast je premalo poznan in izkoriščen: 

To hipotezo lahko delno potrdimo. Ugotovilo smo, da je hrast med učenci in krajani dobro 

poznan, kako je širše žal nismo uspeli preverit.  Hrast v namene turizma ni izkoriščen. Do 

njega vodijo le table Turistične kmetije Firbas, ki je v bližini. Da bi bil hrast bolj 

prepoznaven, smo člani turističnega krožka s pomočjo mentorja, hrast s fotografijo označili v 

programu Google Zemlja.  

Letošnja izdelava naloge je bila zelo poučna, veliko časa smo preživeli v naravi. Pri delu smo 

spoznali sodobno tehnologijo. Ugotovili smo, da nam je tehnologija pogosto na voljo, vendar 

je ne znamo uporabljati. Zelo poučno je bilo iskanje dreves s pomočjo gospoda Stanka Rojka, 

saj je o vsakem drevesu povedal veliko zanimivega. Njemu gre še posebna zahvala. 
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OŠ dr. Antona Trstenjaka NEGOVA 

Negova 20, 

9245 Spodnji Ivanjci 

 

V ZAVETJU MOGOČNEGA HRASTA – PREDSTAVITEV 

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

Stojnico bomo okrasili s podobami 21 dreves keltskega horoskopa, obiskovalcem bomo 

ponudili »keltske« dobrote. Za obiskovalce bomo pripravili zloženke in drug propagandni 

material. Obiskovalce bomo animirali s keltskim gozdnim plesom. Izdelali bomo ogrlice s 

simboli keltskega horoskopa, 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 mentor Matej Kraner 

 


