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POVZETEK NALOGE: 

 
Negova je majhno naselje v osrednjem delu Slovenskih goric. Polna je kulturnih in naravnih 

spomenikov, od katerih izstopa mogočni na novo obnovljeni Negovski grad. 

Obnovljeni Negovski grad se res bohoti nad krajem, vendar mu še vedno manjka vsebina. 

Zato smo se odločili, da v okviru našega projekta »Grajski tabor v Negovi« gradu vsaj za tri 

dni znova vdihnemo življenje. V svoji nalogi smo pripravili načrt za tridnevni tabor. V teh 

treh dnevih bi dvajset udeležencev tabora, v starosti od 10 do 15 let, popeljali v 17. stoletje ter 

jih skozi program seznanili z znamenitostmi kraja. Pripravili smo podroben program, načrt 

trženja in finančni načrt. Našli smo mentorje, kateri bi pri izvedbi tabora sodelovali. Turistični 

produkt smo oblikovali tako, da ga je mogoče tudi dejansko izvesti.  

Nalogo smo izdelali na podlagi obstoječe literature in spletnih virov. V veliko pomoč so nam 

bile ankete, izvedene med učenci in krajani. Pomembne podatke so nam posredovali 

predstavniki TD Negova – Spodnji Ivanjci. 

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

mentor. 

 

KLJUČNE BESEDE: Negovski grad, grajski tabor, delavnice, zeliščni vrt. 
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1. UVOD 

Ideja?  Skupno, koristno in zabavno preživljanje prostega časa med poletnimi počitnicami…  

Na morju smo vsi bili že najmanj 5-krat, v gorah dvakrat več, uiti nam niso mogli niti 

vrtoglavi občutki iz zabaviščnih parkov, prav tako smo lani uživali in se sproščali v 

kopališčih. Tokrat pa smo si zaželeli tabora in čeprav smo se tudi tega že kdaj udeležili, bo ta 

precej drugačen. Naš tabor bo nekaj novega (le s pridihom nečesa izpred pribl. 400 let) in 

zanimivega, v naravi, za drugačnimi zidovi, v domačem kraju.  

Kje?   V 17. stoletju. V Negovi. 

Negova je majhna in prijazna vasica, ležeča na obrobju Slovenskih goric, njena dediščina pa 

je zelo bogata. Domačini lahko v okolju tukaj - ob Negovskem jezeru, slatinskih vrelcih, v 

gozdovih ob nabiranju gob ter v spoznavanju rastlin ob zeliščni poti - vedno znova uživamo in 

se sprostimo, prav tako turisti, ki pa jih močno privlačijo tudi zgodovinske in kulturne 

znamenitosti našega kraja. Najbolj pomembne so cerkev, kužna znamenja, številna sakralna 

znamenja, kapele ter pranger oz. sramotilni kamen iz srednjega veka. Omenjeni kamen pa 

spada h gradu, ki ga bomo še podrobneje opisali, saj bo prav ta grad središče izvedbe našega 

projekta, imenovanega Grajski tabor. 

Le kdo se za tri dni ne bi želel »preseliti« v preteklost, se vživeti v osebo tega časa ter tako 

okusiti grajsko življenje? Z nami boste podobno priložnost dobili tudi vi. Tako bomo s 

pomočjo prijaznih vaščanov podoživeli poznosrednjeveški čas ob različnih grajskih igrah, 

grajskih plesih, peki grajskih dobrot, izdelavi oblačil, ob »urjenju« v viteških bojih in v 

lokostrelstvu. Družili se bomo še na mnogo drugih načinov in ob kratkih sprehodih seveda ne 

bomo pozabili na krajevne znamenitosti. Doživeli bomo Negovo in ... se imeli FAJN! 

 

1.1  Predstavitev izbrane teme 

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

našega projekta. Ker je podnaslov letošnjega festivala Imejmo se fajn – doživite naš kraj, smo 

se osredotočili na to, kar je nam mladim najbolj všeč. Ugotovili smo, da se imamo najbolj 

»fajn«, ko smo skupaj, ko se družimo – in to ne samo čez dan, ampak predvsem, če kje skupaj 

tudi prespimo. Tako smo prišli do tega, da bo naš cilj pripraviti turistični produkt, ki bi 

mladim omogočal večdnevno druženje. Kot drugo smo se vsi strinjali v tem, da moramo v 

nalogo vključiti Negovski grad, ki je po obnovi postal naš ponos. Tako smo prišli do naslova 

Grajski tabor v Negovi     



Imejmo se fajn - doživite naš kraj                                                               Grajski tabor v Negovi 

 5 

Zakaj naloga z naslovom Grajski tabor v Negovi: 

- hoteli smo kot prvi izkoristiti možnosti, ki jih ponuja obnovljeni Negovski grad; 

- želeli smo se povezati z Turističnim društvom Negova – Spodnji Ivanjci; 

- hoteli smo izkoristiti svoje izkušnje iz dosedanjih taborov; 

- želeli smo mlade goste zadržati v Negovi več dni; 

- ker želimo otrokom iz mest omogočiti aktivne počitnice v podeželskem okolju. 

 

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 Negove s pomočjo literature in interneta; 

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

Spodnji Ivanjci, Turistično kmetijo Alenka, ravnateljico OŠ dr. Antona Trstenjaka, 

gospo Slavico Trstenjak, in zeliščarjem Andrejem Cuklinom; 

- anketiranje učencev in krajanov KS Negova in KS Spodnji Ivanjci; 

- analiziranje anketnih vprašalnikov. 

 

Postavili smo naslednje delovne hipoteze in cilje: 

1. Obnovljeni grad Negova, tudi brez notranje opreme, lahko služi kot prizorišče 

grajskega tabora. 

2. Idejo o pripravi tabora oblikujemo tako, kot da bi tabor v resnici izvedli. 

3. Želimo se povezati s turističnim društvom. 

4. Tabor je namenjen osnovnošolskim otrokom. 

5. S taborom želimo predstaviti življenje na gradu v 17. stoletju. 

6. Skozi Grajski tabor želimo gostom predstaviti lepote Negove. 

 

2. TEORETIČNI DEL 

2.1 Vsebina teoretičnega dela naloge 

V teoretičnem delu naloge bomo predstavili naš kraj – Negovo. Posebej bomo izpostavili tiste 

znamenitosti, katere bomo vključili v program tabora. Na kratko bomo opisali Turistično 

društvo Negova – Spodnji Ivanjci, katero nam bo pomagalo pri izvedbi grajskega tabora.  
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2.1.2  Negova 

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

zavzema 8 naselij in sicer: Gornji Ivanjci, Ivanjševci ob Ščavnici, Ivanjševski Vrh, Kunova, 

Lokavci, Negova, Radvenci in Rodmošci. V šolski okoliš OŠ dr. Antona Trstenjaka spada 

tudi sosednja krajevna skupnost Spodnji Ivanjci, v kateri je 5 naselij: Ivanjski Vrh, Očeslavci, 

Spodnji Ivanjci, Stavešinci in Stavešinski Vrh. Ob popisu prebivalstva leta 2002 je v osmih 

vaseh KS Negova živelo 1134 prebivalcev, od tega največ v naselju Negova (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. 

Zemljevid 1: Negova 

 
Vir: www.negova.si (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.negova.si/
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Zemljevid 2: Topografska karta širšega območja Negove 

 
Vir: Geopedia, 2011 

2.1.3 Negovski grad 

Zelo zanimiv je že izvor  imena vasi in gradu Negova. Ime bi namreč kraj in gospoščina naj 

dobila po ustanovitelju, slovenskem knezu Negoju. Dokazi govorijo, da so okoli leta 1190  

nekje ob Pesnici resnično živeli knezi Negoji (Negoy de Pezniz). Leta 1106 se naselje prvič 

omenja kot Negoinzelo, leta 1226 pa se vas že imenuje Negowe. Negovski grad je največji 

ponos našega kraja. V 17. stoletju je bila gospoščina Negova najmogočnejša posest med Muro 

in Pesnico, nekaj podložnikov pa so imeli še na drugi strani obeh rek. V lasti je imela 

približno 540 hektarjev različnih skrbno obdelanih in vzdrževanih zemljišč. To je bilo delo 

takratnih tlačanov, ne pa gospode. Po različnih razlagah je grad v Negovi nastal iz lesene 
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strelske utrdbe v enajstem ali dvanajstem stoletju. Grad je sestavljen iz objektov, ki datirajo iz 

različnih obdobij. Najstarejši je osrednji trakt iz začetka 13. stoletja s pravokotnim dvoriščem, 

kapelo in obdan z obzidjem. Ob koncu 15. stoletja je bil grad obnovljen (boji z Ogri) in 

povečan (Vodan, 1998, str. 15–17). 

 

Slika 1: Negova iz Visherjeve topografije Štajerske iz leta 1681 

 
Vir: Gradovi in dvorci v Občni Gornja Radgona, 1998 

 

V začetku 16. stoletja je bil dograjen vzhodni trakt z obrambnimi elementi. Način gradnje 

nam kaže na poznogotsko obdobje: portal v kleti, grajska kapelica in njena okna. Dokaj dobro 

je ohranjeno renesančno arkadno stopnišče, strokovnjaki pa so že delno odkrili in restavrirali 

renesančne freske v grajski kapeli Svete Ane iz leta1621. 

Ob novejših poskusih obnove so odkrili sledi o mnogih prezidavah in dozidavah, ki so bile 

izvršene po silovitih turških obleganjih leta 1605 in 1617, o čemer priča letnica na grbu nad 

vhodom v stari del gradu. 

Renesančna, dolga in podkletena stavba, ki zakriva pogled (od vhoda) na stari del gradu, je 

bila zgrajena 1615, imenovana tudi Novi grad, v času lastništva Maksimiljana 

Trautmannsdorfa, rojenega 1584 (bil je verjetno najpomembnejši iz rodu Trautmannsdorfov, 

ki so bili lastniki gradu vse do 2. svetovne vojne, leta 1993 pa so zadnjič obiskali Negovo). 
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Slika 2: Negovski grad iz zraka 

 
Vir: www.mk.gov.si (2010) 

 

Sedanjo podobo je grad dobil leta 1633, ko so dogradili še veliko grajsko dvorišče, 

gospodarsko poslopje za hleve, delavnice in pomožno osebje, pri vhodnem stolpu pa je bila 

nameščena straža. Gospodarsko poslopje je v neorenesančnem slogu. Sam vhodni portal v 

renesančnem slogu pa obvladuje čudoviti grb rodbine Trautmannsdorf z letnico 1633. Močno 

so vidni tudi sledovi izvedbe trojice dvižnih mostov in jarkov, ki so jih v primeru nevarnosti 

napolnili z vodo in preprečili dostop do gradu (Vodan, 1998, str. 17 -19). 

Kot večina gradov, se tudi grad v Negovi ne more izogniti skrivnostim in legendam. Znotraj 

južnega trakta je zasipan zelo, zelo globok studenec, ki naj bi ga kopala dva ujetnika in si z 

odkritjem vode prislužila prostost. Ob portalu v kletne prostore je vzidan Turek, ki naj bi v 

času turških vpadov prvi preplezal obzidje. Mesto označuje poznogotska maska ali »turška 

glava« (www.negova.si).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mk.gov.si/
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Slika 3: Grajska pristava                                                                  Slika 4: Vhod z grbom  

                                                                                                          Trautmannsdorfov 

                                                                                                      Foto: Matej Kraner 

O pomembnosti gradu oziroma njegovih lastnikov govori tudi to, da je takratna grofovska 

gospoda imela poleg rednih vzvodov oblasti tudi sodno oblast, katere nema priča je sramotilni 

steber ali pranger iz leta 1656, ki ga je pred dokončnim propadom rešilo turistično društvo in 

ga postavilo na ogled na prostor med cerkvijo in gradom, kjer je nekoč že bil 

(www.negova.si). 

Negovska gospoščina je pričela počasi propadati že v 2. polovici 19. stoletja. Negovski 

gospodje Tratutmannsdorfi so se skupaj z najdragocenejšo opremo odselili v druge gradove v 

Avstriji, grad in posestvo pa prepustili v upravljanje grajskemu oskrbniku. Veliko opreme je 

bilo uničene po požaru leta 1938, po nacionalizaciji pa je bila odtujena še ostala oprema 

(Vodan, 27–31, 1998). 

Grad so z evropskimi in državnimi sredstvi pričeli obnavljati leta 2007 – do sedaj so 

obnovljeni novi, renesančni del gradu, del obzidja in grajska pristava. Po načrtih naj bi leta 

2010 pričeli z obnavljanjem tudi starega dela gradu, vendar se še obnova le-tega ni pričela.  

2.1.4 Pranger 

V Sloveniji je 12 krajev, ki imajo ohranjeni pranger ali sramotilni kamen. To so srednjeveške 

kulturne znamenitosti, na katerih je grajska ali trška gospoda kaznovala prestopnike. Grajski 

ali trški »rihter« je obsodil in nato v soglasju z gospodo izrekel kazen. Privezani na sramotilni 

kamen so se znašli: tatovi, prešuštniki, sumljivi postopači, prepirljivci, itd. Vsi tisti torej, ki so 

http://www.negova.si/
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po mnenju gospode ravnali v neskladju morale za njen stan. Sramotilni kamen je bil 

postavljen na mestu, kjer se je zbiralo največ ljudi (ob cerkvi). Kaznjenci so bili običajno 

privezani na pranger od jutra do večera, brez vode in hrane, kjer so jih mimoidoči smeli žaliti, 

popljuvati, obmetavati z govnom, gnilim sadjem ali zelenjavo in podobnim (www.negova.si). 

Slika 5: Pranger 

 
Foto: Alenka Mir 

2.1.5 Gosijak 

Gosijak je krajevno ime za majhen ribnik, ki leži pod gradom. Ime izvira iz legende, ki govori 

o tem, da so se goske, ki so padle v grajski vodnjak na grajskem dvorišču, žive pojavile v 

ribniku pod gradom. 

 

Slika 6: Gosijak z učenkami turističnega krožka 

 
Foto: Matej Kraner 
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2.1.6 Negovsko jezero 

Negovsko jezero je nastalo z zajezitvijo grajskih ribnikov. Grajskih ribnikov je bilo v 

preteklosti kar 14, služili so za obrambo gradu ter za vzrejo rib. Jezero je globoko od 1.5 do 3 

metre ter je priljubljeno zbirališče ribičev.  

Slika 7: Negovsko jezero 

 
Vir: www.negova.si 

 

2.1.7 Panonska hiša in muzej kmečkih orodij Slavka Lončariča 

Gospod Slavko Lončarič je na svojem domu obnovil panonsko hišo. Gre za t.i. »cimprano« 

hišo, zgrajeno iz lesa in obmetano z ilovico in slamo. Gospod Lončarič je tudi strastni zbiralec 

kmečkega in ostalega orodja, katerega rad pokaže obiskovalcem.  

2.1.8 Turistična kmetija Pri Alenki 

Turistična kmetija »Pri Alenki« leži v kraju Gornji Ivanjci, v neposredni bližini naselja 

Negova. Na kmetiji gojijo do 90 glav goveda, prašiče in 10.000 kokoši nesnic. Na 40 ha 

obdelovane zemlje pridelujejo krmo za živali na integrirani način kmetovanja. Kmetija slovi 

tudi po domačem medu in sladicah. 

2.1.9 Doživljajski in izobraževalni zeliščni park 

Doživljajski in izobraževalni zeliščni park v Negovi spada med največje tovrstne parke v 

Sloveniji. Zeliščni park leži v neposredni bližini Negovskega gradu. Vrt je razdeljen na 220 

http://www.negova.si/
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gredic, zasajenih s približno 550 različnimi rastlinami. Rastline so označene z glinenimi 

ploščicam, kjer je zapisano ime zeli v slovenščini in v latinščini. Zeliščni vrt je s sprehajalno 

potjo, ki poteka skozi gozd, povezan z ribnikom Gosijak. Za zeliščni vrt skrbi zeliščar Andrej 

Coklin (www.vecer.si). 

Slika 8: Zeliščni vrt pozimi 

 
Foto: Matej Kraner 

 

 

 

 

Slika 9: Zeliščni vrt spomladi 

 
Vir: www.vecer.com (25.1.2011) 

http://www.vecer.com/
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2.1.10 Predstavitev projekta lokalni skupnosti, osnovni šoli in 

predstavnikom turističnega društva 

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

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

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

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

projektov, kot so: 

- nedeljski pohodi za zdravo življenje, 

- soorganizatorji Trstenjakovega pohoda, 

- čistilne akcije, 

- kresovanje, 

- negovska noč, 

- prangerijada, 

- kostanjev piknik, 

- izleti in ekskurzije.  

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

življenje na negovski gospoščini v 17. Stoletju (Ustni vir: Sandra Starovasnik). 

 

Slika 10: Igralci predstave Gorska pravda 

 

Vir: www.negova.si 
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Predstavniki društva so nad našo idejo bili navdušeni ter so nam bili pripravljeni pomagati. 

Svojo idejo smo predstavili tudi ravnateljici OŠ dr. Antona Trstenjaka, gospe Slavici 

Trstenjak; tudi ravnateljica je našo idejo pozdravila in obljubila, da bo OŠ pri projektu 

pomagala, kolikor bo v njeni moči. Zaradi pomanjkanja časa nismo uspeli priti do 

predstavnikov občine v Gornji Radgoni, vendar bi vsekakor bilo o projektu smotrno obvestiti 

tudi njih. 

 

3. RAZISKOVALNI DEL NALOGE 

3.1 Rezultati ankete med učenci in krajani 
Ankete smo izvedli med učenci osnovne šole in sicer od petega do devetega razred. Ankete 

smo razdelili tudi staršem teh otrok. Ankete je tako reševalo 71 učencev. Od staršev smo 

dobili vrnjenih 53 anket. S pomočjo ankete, izvedene med mladimi, smo predvsem hoteli 

ugotoviti, kako mladi izkoriščajo svoj prosti čas, in če jih ideja Grajskega tabora pritegne. 

 

3.1.1 Anketa med učenci 

Med učenci smo izvedli anketo s 12 vprašanji – rezultate pomembnejših vprašanj bomo 

predstavili v tem poglavju. 
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S tem vprašanjem smo hoteli ugotoviti, kako učenci preživljajo prosti čas in kakšen je njihov 

odnos do narave in preteklosti. Po predvidevanjih so rezultati pokazali, da imajo naši učenci 

radi naravo ter da jih zanima preteklost. Ugotovili smo, da se skoraj tretjina učencev med 

počitnicami dolgočasi.  

  

Si se že kdaj udeležil kakšnega tabora?

44%

56%

da

ne

 

 

 

Kako dolgo si želiš preživljati grajske 

dni?

57%
35%

2%

4%

2%

3dni

5dni

2dni

7dni

14 dni

 

Skoraj polovica učencev se je že udeležila taborov; največ se jih je udeležilo planinskega 

tabora v okviru PD Gornja Radgona in gasilskih taborov, ki so jih organizirala lokalna 

gasilska društva. Dobri dve tretjini učencev bi se udeležili grajskega tabora, od tega skoraj 

polovica z velikim veseljem. Samo 8 odstotkov učencev se tabora ne bi udeležilo. Od 

ponujenih dejavnosti bi se učenci najraje udeležili lokostrelstva in iskanja skritega zaklada. 

Najmanj zanimanja so učenci pokazali za grajsko kuhinjo. Velika večina učencev bi na 

grajskem taboru preživela 3 dni. Ugotovili smo, da starejši kot so bili učenci, več dni bi 

preživeli na taboru. 

 

3.1.2 Anketa med krajani 

Krajani so odgovarjali na anketo z 8 vprašanji, rezultate te ankete pa bomo predstavili v tem 

poglavju. Vse razdeljene ankete med krajane niso bile vrnjene. Pri prvem vprašanju nas je 

Bi se udeležil Grajskega tabora? 
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zanimalo, kako krajani poznajo svoj kraj: kar tretjina meni, da slabo, dve tretjini pa, da dobro. 

Veliki večini staršev se je zdela ideja o izvedbi Grajskega tabora odlična. 

Kakšno je vaše poznavanje kraja?

10%

60%

30%

0%

zelo dobro

dobro

slabo

zelo slabo

 

Kakšna se vam zdi zamisel o izvedbi 

tabora?

77%

15%

8%

Zamisel je odlična

Menim, da dobra
izvedba ni
mogoča

Nevem, me ne
zanima

 

Izbira gradu kot prizorišče tabora se je vsem anketirancem zdela primerna. Krajani so bili 

mnenja, da bi bilo najprimerneje izvesti tabor za otroke od 10. do 15. leta.  

Menite, da je Negovski grad primerna 

izbira za tabor?

100%

0%

Da
Ne

 
 

Za najprimernejše dejavnosti na grajskem taboru so izbrali lokostrelstvo, grajsko kuhinjo, 

dramske igre in iskanje skritega zaklada. Kar 80 odstotkov krajanov bi svoje otroke vključilo 

v Grajski tabor. Na podlagi tega vprašanja smo dobili potrditev, da je naša ideja dobra in bi 

lahko zaživela. Prav tako se je kar 78 odstotkov anketirancev odločilo, da bi pri izvedbi 

Grajskega tabora bili pripravljeni pomagati. 

Za koliko let stare otroke bi morali  

organizirati tabor? 
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S katerimi dejavnostmi bi po vaše lahko 

popestrili grajske dni?

25%

24%
24%

24%

3% Lokostrelstvo

grajska kuhinja

dramske igre

iskanje skritega
zaklada
obisk konjenice

 

Bi svojega otroka vključili v tabor?

80%

20%
0%

Da

Ne vem

Ne

 

3.2 Oblikovanje turističnega proizvoda 

Turistični proizvod, ki ga želimo ponuditi, je Grajski tabor. Že pri iskanju teme smo se vsi 

strinjali, da moramo vključiti v turistični proizvod naš obnovljen grad, na katerega smo v 

našem kraju zelo ponosni. Vendar grad še ni zaživel. Velik del stavbe je lepo obnovljen, 

vendar gradu manjka vsebina. In to je bil glavni razlog, da smo se odločili, da bomo kot eni 

od prvih v občini gradu vsaj za nekaj dni vdahnili življenje. Po razgovorih s predstavniki 

Turističnega društva Negova – Spodnji  Ivanjci smo izvedeli, da je upravitelj gradu javni 

zavod Kultprotur iz Gornje Radgone. Po pogovorih smo prišli do zaključka, da bi za taborni 

prostor lahko uporabili dvoriščni prostor med grajsko pristavo in obnovljenim renesančnim 

delom grajskega poslopja. Območje starega dela gradu bi bilo zaradi varnosti prepovedano 

uporabljati. Skupaj smo prišli do zaključka, da bi lahko svoje dejavnosti opravljali v grajski 

pristavi, saj so tam primerni prostori. Prav tako so v teh prostorih urejene sanitarije s tušem. 

Na podlagi anket smo se odločili, da bomo organizirali tabor, ki bo trajal tri dni. Glede na to, 

da z organiziranjem tabora nimamo izkušenj, se nam zdi to ravno prava dolžina. Nalogo bomo 

pripravili tako, da bi jo lahko s pomočjo turističnega društva (dalje: TD) konec meseca junija 

tudi dejansko izvedli.  

 

3.2.1 Termin, ciljna skupina udeležencev in nastanitev 

Na podlagi rezultatov anket smo se odločili, da bodo ciljna skupina udeležencev Grajskega 

tabora otroci med 10. in 15. letom. Največje število udeležencev tabora bo 20, ker bi po naših 

predvidevanjih večjo skupino bilo že pretežko nadzorovati in oskrbovati. Odločili se smo, da 

bo tabor trajal od 27. junija do 30. junija 2011. Torej od ponedeljka do četrtka dopoldan. Za ta 

termin smo se odločili, ker je veliko otrok v tem času po koncu šole samih doma. V mesecu 

juliju pa so pogostejši dopusti otrok skupaj s starši. Tako bi lahko ta termin staršem najbolj 

ustrezal, saj ne bi potrebovali dodatnega varstva za otroke. 
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Udeleženci tabora bi bili nastanjeni v šotorih Planinskega društva Gornja Radgona, po 

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

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

samo en šotor. Po potrebi bi organizatorji spali v lastnih šotorih. Umivanje in uporaba 

stranišča bi bila urejena v grajski pristavi. Po pogovoru z ravnateljico osnovne šole, bi za 

hrano skrbel šolski kuhar, kateri bi hrano pripravljal v šolski kuhinji. Cene obrokov bomo 

predstavili v poglavju denarni stroški. 

 

Slika 11: Šotori PD Gornja Radgona 

 
Vir: www.pdradgona.si (2011) 

Slika 12: Prostor za šotorišče z grajsko pristavo v ozadju 

 
 Foto: Matej Kraner 

 

http://www.pdradgona.si/
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3.2.2 Program Grajskega tabora 

 

PONEDELJEK, 27. JUNIJ 2011 

URA: DEJAVNOST: 

9.00 Prihod 

9.00 – 10.00 Razporeditev po šotorih 

10.00 – 10.30 Malica 

10.30 – 13.30 Voden ogled gradu 

- spoznavanje s pomočjo izdelave grajskega grba in zastave 

- podelitev plemiškega imena 

- izobešanje grajske zastave 

13.30 – 14.30 Kosilo in počitek  

14.30 – 18.30 Raziskovanje Negovskega gospostva (pohod v smeri Gosijak – Ivanjševska 

slatina - Negovsko jezero – Negova) 

18.30 – 20.00 Večerja in čas za osebno higieno 

20.00 – 22.00 Priprava tabornega ognja in učenje grajskega plesa 

22.00 Spanje 

 

TOREK, 28. JUNIJ 2011 

URA: DEJAVNOST: 

8.00 Zajtrk in izobešanje zastave 

9.00 – 11.00 Grajske delavnice (po skupinah, ki krožijo): 

- izdelovanje lesenih mečev 

- izdelovanje usnjenih mošnjičkov 

- kaligrafija 

- izdelovanje lokov 

11.00 – 11.30 Malica 

11.30 – 13. 30 Nadaljevanje dela po delavnicah 

13.30 – 14.30 Kosilo in počitek  

14.30 – 18.00 Udeleženci se razdelijo v dve skupini, ki se kasneje zamenjata 

- urjenje v mečevanju in lokostrelstvu  

- priprava štajerske gibanice na turistični kmetiji Pri Alenki  

 

18.00– 19.00 Prosti čas 

19.00 – 20.30 Večerja in čas za osebno higieno 

20.30 – 22.00 Priprava tabornega ognja 

Prikaz predstave Gorska pravda v izvedbi TD Negova – Spodnji  Ivanjci 

 

 



Imejmo se fajn - doživite naš kraj                                                               Grajski tabor v Negovi 

 21 

 

 

SREDA, 29. JUNIJ 2011 

URA: DEJAVNOST: 

8.00 Zajtrk 

9.00 – 1100 Voden ogled po zeliščnem parku 

- predavanje grajskega zeliščarja ter priprava zeliščnega čarobnega napoja 

 

11.00 – 11.30 Malica 

11.30 – 13.30 Izdelava mila 

Likovna delavnica 

13.30 – 14.30 Kosilo in počitek  

14.30 – 17.00 Lov za skritim zakladom 

17.00 – 18.00 Obisk kmečkega muzeja pri Lončariču 

18.00 – 18.30 Prosti čas 

18.30 – 20.00 Peka hrenovk, kruha, krompirja in sadja nad tabornim ognjem 

20.00 – 22.00 Grajski »Pokaži, kaj znaš« 

Ples ob ognju 

22.00 Spanje 

 

ČETRTEK, 30. JUNIJ 2011 

URA: DEJAVNOST: 

8.00 Zajtrk in pospravljanje šotora 

9.00 – 10.00 Odhod proti domu 

 

3.2.3 Podrobnejši opis posameznih dejavnosti na Grajskem taboru 

 

Izdelovanje grajskega grba in zastave 

Udeleženci bodo skupaj z mentorjem s pomočjo nevihte možganov izbrali motiv za grb in 

zastavo. Grb in zastava bosta simbola grajskega tabora. Dan se bo začel in končal z dvigom 

zastave. 

Potrebščine: papir, blago, barva za blago, drog, vezana plošča izrezana v obliki ščita, kolaž 

papir, lepilo. 

Mentorji: učiteljica likovne vzgoje Daniela Šedivy in učenci turističnega krožka 

 

Raziskovanje negovske gospoščine 

Udeleženci se skupaj z učiteljem geografije in zgodovine Matejem Kranerjem in učenci 

prostovoljci odpravijo na krožno pot po širšem območju Negove.  
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Izdelovanje lesenih mečev 

Udeleženci bodo meče iz lesa izdelovali na dveh mestih in sicer grobo obdelavo v prostorih 

tehniške delavnice v osnovni šoli pod vodstvom hišnika gospoda Iztoka Kuzmiča, fina 

obdelava bo potekala na grajskem dvorišču in v grajski pristavi in bo zajemala brušenje, 

lakiranje in vpisovanje grajskega imena s pomočjo graviranja. 

Mentorji: Iztok Kuzmič in prostovoljec TD 

Potrebščine: smrekove lesene deske, brusni papir, lak za les, orodja bo dala na razpolago OŠ 

dr. Antona Trstenjaka. 

Slika 13: Izdelava lesenih mečev 

 

Foto: Matej Kraner 

Izdelovanje lokov in puščic 

Udeleženci bodo iz leskovih palic, katere bodo nabrali v bližnjem gozdu, izdelali lok. S 

tanjših vej in peres bodo izdelali puščice. 

Mentor: prostovoljec TD in učenci turističnega krožka. 

Potrebščine: leskov les, nož, vrvica, peresa, smola. 

 

Izdelovanje usnjenih mošnjičkov 

S pomočjo umetnega usnja, igle in dreta bodo izdelovali mošnjičke za kovance. 

Mentor: Sandra Starovasnik in učenci turističnega krožka. 

Potrebščine: umetno usnje, škarje, igla, dreto. 

Kaligrafija 

Udeleženci se bodo naučili lepopisa s gosjim peresom in črnilom. 

Mentor: učiteljica likovnega pouka, gospa Daniela Šedivy. 
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Potrebščine: gosja peresa, črnilo, papir. 

 

Peka gibanice 

Na turistični kmetiji Pri Alenki bodo udeleženci s pomočjo kuharice Alenke Kaučič pripravili 

štajersko gibanico. Štajerska gibanica je verjetno najbolj tipična sladica Slovenskih goric. 

Znana je tudi pod imenom prleška gibanica. 

Mentor: Alenka Kaučič. 

Potrebščine: 0,5 kg moke, 2 dag kvasa, 1 kg skute, 2 dcl kisle smetane, 5 dag rozin, 1 jajca, 1 

vanilin, sladkor,limonina lupina, sladkor (dodamo po okusu), voda, ščepec soli, maslo, rozine, 

cimet. 

Recept:  

1.) V topli vodi raztopimo kvas, žličko sladkorja in jo vlijemo k moki, ki smo ji dodali 

ščepec soli in vse skupaj zgnetemo v testo. 

Vodo dodajamo po potrebi, tako da testo postane gladko.  

Testo pustimo vzhajati. 

2.)  Skuto, jajce, limonino lupino, rozine, malo cimeta in sladkor (po okusu) dobro premešamo. 

3.) Zgibe namažemo z maslom. 

Ko je gibanica pečena, jo namažemo s kislo smetano, posladkamo in potresemo 

vanilin sladkor. 

 

 

Ogled zeliščnega vrta 

Ogled po zeliščnem vrtu bo vodil zeliščar Andrej Cuklin. Udeleženci bodo ob vodenju 

reševali delovni list. Na koncu bo zeliščar iz zelišč, pripravil čarobni napoj. 

Mentor: zeliščar Andrej Cuklin. 

 

Izdelava milnice 

Tabor traja več dni, tako nam je lahko v veliko pomoč, če imamo milo. Seveda bi s sabo raje 

vzeli milo, ki ga kupimo, kot pa epruvete in nekatere pripravke, pa vendarle bodo naše 

delavnice ponujale lastnoročno izdelavo mila, kar bo zelo zanimivo, tudi za tiste, ki kemije ne 

marajo. 

Mentor: učenka Alenka Mir. 

Potrebščine: trdo vodo (vodovodno vodo ali naravno mineralno vodo), mehko vodo 

(deževnico ali prekuhano vodo), milnico, 1 kapalko in 2 epruveti. 

Postopek: 
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1. V eno epruveto damo po 5 ml trde vode, v drugo pa po 5 ml mehke vode.  

2. V epruveto s trdo vodo dodamo milnico po kapljicah in stresemo. Milnico dodajamo 

toliko časa, dokler ne nastane obstojna pena. 

Uspešnost pri delu bomo preverili. Na star način, torej z ribežem oziroma z »riflo«. 

 

Likovne delavnice 

V okviru likovnih delavnic bo potekalo več dejavnosti. Izdelovale se bodo majice z grbom, 

mozaiki ter nakit iz naravnega materiala.  

Mentorji: učiteljica likovne vzgoje Daniela Šedivy in učenka Tjaša Metličar s pomočjo 

učencev turističnega krožka. 

Potrebščine: 25 majic, flomastri za blago, papir, lepilo, škarje, kamenčki, želod, žir, steklene 

kroglice, nit. 

 

Lov za skritim zakladom 

Udeleženci tabora v tej nalogi ponovijo in utrdijo znanje o Negovi, katerega so do sedaj 

pridobili. Udeleženci s pomočjo zemljevida obiščejo kontrolne točke, kjer jih čakajo naloge. 

Udeleženci ugotovijo, da je skriti zaklad dejansko izkušnja in znanje, katerega so si pridobili 

v času grajskega tabora. 

Mentorji: učenci Tjaša Metličar, Alenka Mir in Ksenja Karlo z učenci turističnega krožka. 

 

Slika 14: Risba obnovljenega dela gradu 

 

Avtor: Tjaša Kocbek 
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Zemljevid 3: Lov za skritim zakladom 

 

Vir: Google Zemlja, 2011. Izdelava: Tjaša Metličar 
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3.3 Finančni načrt turističnega proizvoda 

Cilj našega projekta je, da imamo pokrite stroške, katere bomo imeli z nabavo materialov, 

hrane ter vodenjem. V prvem letu ni naš cilj dobiček, ampak narediti dober vtis na udeležence 

tabora, saj se zavedamo, da je ustna reklama najboljša reklama. Mentorji, razen zeliščarja, 

bodo sodelovali brezplačno. Stroškov uporabe grajske pristave nam prvo leto ne bodo 

zaračunali, prav tako ne uporabe učilnice za tehniški pouk. S stroški hočemo pokriti tudi 

prehrano mentorjev in ostalih, ki bodo pri izvedbi projekta sodelovali. Račun za dobavljene 

stvari bo izstavljen s strani TD Negova – Spodnji Ivanjci. 

3.3.1 Stroški materiala 

Material Cena  Količina Skupna cena  Vir: 

majice 1,61 € 25 40,25 € www.riki.si 

papir 1,56 € 100 7,8 € www.kopija-

nova.si 

blago  2x2 metra podarjeno Član TD 

plakati 0,67 € 3 2,01 € www.kopija-

nova.si 

barva za blago 6,99 € 4 

(različne 

barve) 

27,96 € www.kopija-

nova.si 

drog  1 podarjeno  

vezana plošča   podarjeno  

kolaž 1,37 € 5 6, 5 € www.kopija-

nova.si 

lepilo 2,64 € 10 26,4 € www.kopija-

nova.si 

smrekove lesene deske, brusni 

papir,  lak za les, leskov les, nož, 

vrvica, peresa, smola… 

    20x 

15x 

3x 

20x 

 

 

2 litra 

v uporabo iz 

šole 

 

milo  1liter šola  

umetno usnje, 

igle, dreta 

  Sandra 

Starovasnik 

 

črnilo 0,96 € 5 4,8 € www.kopija-

nova.si 

   115,72 € 

na 

udeleženca: 

5,78 € 
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Stroški za material, potreben za tabor ,znašajo 125,52 €. Cene smo dobili s pomočjo iskanja 

po spletnih trgovinah. Majice lahko prevzamemo osebno na sedežu podjetja Riki v Radencih 

in se s tem izognemo stroškom poštnine. Določene stvari dobimo v uporabo od šole ali pa jih 

podarijo krajani in tako prispevajo k izvedbi tabora. 

3.3.2 Stroški prehrane 

Obrok Cena Količina Skupna cena 

Zajtrk 0,53 € 4 2,12 € 

Malica 0,80 € 3 2,40 € 

Kosilo 2,74 € 3 8,22 € 

Večerja 2,74 3 8,22 € 

Sadje 0,50 € 3  1,5 € 

   22,46 € 

 

Ceno prehrane nam je posredoval tajnik in računovodja OŠ dr. A. Trstenjaka, gospod Vlado 

Špolar; cene so podobne, kot so cene šolskih obrokov. Učenci bodo skozi dan imeli na 

razpolago sadje, kar smo tudi vključili v ceno. Za osvežitev bo na razpolago voda in sadni 

sirup. Za popoldanske malice bodo poskrbeli člani TD s slanimi in sladkimi prigrizki.  

3.3.3 Ostali stroški in skupni strošek na udeleženca 

Stroški izvedbe vodenja po zeliščnem vrtu z delovnim listom in pripravo napitka po podatkih 

zavoda Kultprotur iz Gornje Radgone znašajo 4,5 € po osebi. Na turistični kmetiji Pri Alenki 

prikaza priprave gibanice in same gibanice ne bi zaračunali. Skupni stroški na udeleženca po 

tem izračunu tako znašajo 28,24 €. Ceno bi postavili na 35 €, razlika bi pokrila nepredvidene 

stroške in prehrano mentorjev. Zavedamo se, da se v turizmu dela tudi za dobiček, vendar je 

naš cilj narediti na udeležence čim boljši vtis in ne zaslužiti. Če bi se projekt v prihodnje 

prijel, bi lahko ceno postavili tako, da bi nam še ostalo nekaj denarja. 

3.4 Trženje in promocija turističnega proizvoda 

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

ponujajo možnosti objave dogodkov ali oglasov. Ustvarili smo Facebook stran, kjer bomo 

sproti obveščali o novostih o taboru, v času izvajanja tabora pa bodo na tem profilu sproti 

objavljeni dnevni dogodki, da bodo lahko starši spremljali dogajanje na taboru skoraj v živo. 
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Za ta del bo zadolžena učenka Tjaša Metličar. Izdelali smo zloženko (priloga 1), katero bodo 

na različnih prireditvah delili tudi člani TD Negova - Spodnji Ivanjci. 

Mediji v  katerih bomo tržili: 

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

območju Pomurja); 

- Facebook (Grajski tabor - odprti profil); 

- 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 naši nalogi smo pripravili program za tridnevni tabor. Poskušali smo vključiti vse vidike 

priprave takšnega projekta. Skozi pripravo naloge smo dobi odgovore na delovne hipoteze 

katere smo postavili na začetku. Analizo najpomembnejših hipotez bomo predstavili.  

1. hipoteza: Obnovljeni grad Negova, lahko tudi brez notranje opreme služi kot prizorišče 

grajskega tabora. 

Ugotovili smo, da je Negovski grad dejansko lahko čudovito prizorišče tabora in to kljub 

temu, da so njegovi prosti neopremljeni. Naš projekt ne potrebuje bogato opremljenih soban, 

ampak nam grad služi kot čudovita kulisa. Sanitarna oprema pa povsem zadošča potrebam 

našega projekta. 

2. hipoteza: Idejo o pripravi tabora oblikujemo tako, kot da bi tabor v resnici izvedli. 

Menimo, da smo to hipotezo v celoti potrdili. Učenci šole in njihovi starši so nas spraševali, 

če bo ta tabor resnično potekal, saj bi starši svoje otroke na tabor kar prijavili. Po odzivu na 

šoli bi z lahkoto našli 20 udeležencev tabora že med našimi učenci. Tudi odziv učiteljev je bil 

dober – nekateri so predlagali, da bi tabor lahko izvedli v okviru programa dela z nadarjenimi 

učenci. Tudi odziv turističnega društva je bil pozitiven, tako da bi tak tabor v prihodnje 

resnično radi izvedli.  

6. hipoteza: Skozi grajski tabor želimo gostom predstaviti lepote Negove. 

http://www.panonija.net/
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Program smo zasnovali tako, da udeleženci spoznajo glavne znamenitosti kraja in to ne samo 

površinsko, ampak skozi razne naloge, katere bodo opravljali. 

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

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

tudi pozabili. Zavedamo se tudi, da organizacija tabora pomeni veliko odgovornost, saj je 

potrebno zagotoviti varnost za udeležence. Želimo si, da bomo v prihodnje takšen projekt v 

resnici izvedli, saj bi si tako lahko pridobili mlade obiskovalce, kateri bodo nekoč odrasli in se 

bodo v Negovo zagotovo vračali s svojimi družinami. 

 

5. VIRI IN LITERATURA 

1. Anton Vodan, Gradovi in dvorci v občini Gornja Radgona, Zgodovinsko društvo 

Gornja Radgona, Gornja Radgona, 1998, str. 15-32. 

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

2006. 

3. Ivan Stopar, Grajske stavbe v SV Sloveniji, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 

Znanstveni tisk, Ljubljana, 1991. 

4. Ivan Stopar, Gradovi na Slovenskem, CZ, Ljubljana, 1986. 

5. Fillip Dixon, Vitezi in gradovi, MK, 2010. 

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

jezero. 

 

Spletni viri: 

www.negova.si 

www.riki.si 

www.kopija-nova.si 

www.pri-alenki.si 

www.kultprotur.si 

www.gor-radgona.si 

 

Ustni viri: 

Sandra Starovasnik (6.1.2011) 

Alenka Šiško (4.11.2010)

http://www.negova.si/
http://www.riki.si/
http://www.kopija-nova.si/
http://www.pri-alenki.si/
http://www.gor-radgona.si/


6. PRILOGE 


